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1. Vispārīga informācija

Montāžas un lietošanas pamācība ietilpst pro-
dukta komplektācijā. Tā vienmēr ir jāglabā pro-
dukta tuvumā. Precīza šajā pamācībā sniegto
norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pro-
dukta atbilstošai izmantošanai un pareizi veiktai
apkopei.
Montāžas un lietošanas pamācībā sniegtā infor-
mācija atbilst produkta modelim un drošības teh-
nikas pamat-normām drukāšanas brīdī.

1.1 Izmantošanas mērk, is
Šo sūkni izmanto tīra šk, idruma sūknēšanai sadzī-
ves, lauksaimniecības, rūpniecības u.c. vajadzī-
bām... (galvenās izmantošanas jomas: ūdensap-
gāde, ūdensapgādes sadale – ūdenstorn, u ūden-
sapgāde – laistīšanas iekārtas, apūden, ošanas
sistēmas – augstspiediena tīrīšanas iekārtas –
kondensāta sūknēšana – gaisa mitrināšanas
iekārtas – rūpnieciskās cirkulācijas sistēmas un
apvienojumā ar attiecīga veida moduļu sistē-
mām).

- ugunsdzēsības sistēmas – apkures katlu ūden-
sapgāde (nepieciešams uzstādīt apvadlīniju).

1.2 Pieslēguma un jaudas parametri 
• Maksimālais darba spiediens (atkarībā no mode-

ļa):

• Sūknējamā šk, idruma temperatūras diapazons:
(modelis ar EPDM blīvējumu) no - 15°C līdz +
90°C

• Maks. apkārtējā temperatūra: + 40°C
• Min. padeves spiediens: atkarībā no sūkn, a NPSH

Trokšn,a emisija: atkarīga no sūkn, a izmēriem,
apgriezienu skaita, darba režīma un sūkn, a dzinēja
tipa. Atsevišk, os gadījumos tā var sasniegt
70 dB(A), ja frekvence ir  50 Hz un 75 dB(A), ja –
60 Hz.

2. Drošības norādījumi

·ajÇ lieto‰anas pamÇc¥bÇ ir ietverti
pamatnorÇd¥jumi, kas ir jÇievïro produkta
montÇÏas un ekspluatÇcijas gaitÇ. TÇdï∫ ar ‰ajÇ
pamÇc¥bÇ sniegto informÇciju pirms produkta
montÇÏas un ekspluatÇcijas uzsÇk‰anas ir
noteikti jÇiepaz¥stas montierim, kÇ ar¥ par
montÇÏu atbild¥gajam uzn, ïmumam.
Ir jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie
drošības norādījumi, bet arī turpmākajos pamācī-
bas punktos sniegtie īpašie drošības norādījumi,
kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmē-
jums.

2.1 Lietošanas pamācībā sastopamo norādījumu
izskaidrojums

Apzīmējumi:

Vispārīgs brīdinājums

Elektriskās strāvas trieciena risks

PIEZĪME: ...

Brīdinājumi:

APDRAUDĒJUMS! Pēkšn,a bīstama situācija.
Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada
smagas fiziskas traumas.

BRĪDINĀJUMS! Lietotājs var gūt (smagas) trau-
mas. "Brīdinājums" nozīmē, ka, neievērojot
norādījumus, pastāv iespēja gūt (smagas) trau-
mas.

UZMANĪBU! Pastāv sūkn,a vai ierīces sabojāšan-
as risks. "Uzmanību" attiecas uz iespējamiem
produkta bojājumiem norādījuma neievērošan-
as gadījumā.

PIEZĪME: Svarīgs norādījums par produkta lietoš-
anu. Tas arī pievērš uzmanību iespējamiem sare-
žģījumiem.

2.2 Personāla kvalifikācija
Montieru kvalifikācijai ir jāatbilst veicamajam
darbam.

2.3 Risks drošības norādījumu neievērošanas gadī-
jumā
Drošības norādījumu neievērošanas sekas var būt
personu un sūkn, a vai sistēmas apdraudējums.
Drošības norādījumu neievērošanas gadījumā var
tikt zaudēta iespēja san, emt jebkādu kaitējuma
atlīdzību.
Atsevišk, i n, emot, norādījumu neievērošana var
radīt, piemēram, šādas sekas:

• svar¥gu s�kn, a vai ier¥ces funkciju atteice,
• apkopes un remontdarbu paredzïtÇs gaitas izpil-

des neiespïjam¥ba,
• personu apdraudïjums ar elektrisko strÇvu,

mehÇnisks un bakterioloÆisks apdraudïjums, 
• ¥pa‰uma bojÇjums

2.4 Drošības norādījumi montāžas uzn,ēmumiem
Jāievēro pastāvošie negadījumu profilakses
noteikumi.
Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro
vietējos vai vispārīgajos noteikumos minētie
(piemēram, IEC (Starptautiskās elektrotehniskās
komisijas), VDE (Vāci-jas Elektrotehniskās,
elektroniskās un informācijas tehnikas apvienī-
bas)) un vietējo energoapgādes uzn, ēmumu
sniegtie norādījumi.

2.5 Drošības norādījumi pārbaudes un montāžas
darbiem
Uzn, ēmumu vadībai ir jārūpējas, lai visus pārbau-
des un montāžas darbus veiktu pilnvarots un
kvalificēts personāls, kuram ir pamatīgas un dziļ-
as zināšanas par lietošanas pamācībā sniegto
informāciju.

102 - 105 Blīvslēgs 10 bāri
302 - 304 Sūkn, a korpuss 16 bāri
502 - 504 maks.
802 - 804 Pieplūdes spiediens: 6 bāri
106 - 112 Blīvslēgs 16 bāri
305 - 312 Sūkn, a korpuss 16 bāri
505 - 512 maks.
805 - 807 Pieplūdes spiediens: 10 bāri
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Visus ar sūkni vai ierīci saistītos darbus drīkst
veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta.

2.6 Patstāvīga pārveide un rezerves daļu izgatavo-
šana
Sūkn, a vai sistēmas pārveide ir atļauta tikai ar raž-
otāja atļauju. Oriģinālās rezerves daļas un ražotā-
ja apstiprināti piederumi kalpo drošībai. Citu
rezerves daļu izmantošana var atcelt ražotāja
atbildību par to lietošanas rezultātā izraisītajām
sekām.

2.7 Neatļauts ekspluatācijas veids
Piegādātā sūkn, a vai ierīces ekspluatācijas drošība
tiek garantēta tikai tad, ja tiek ievēroti lietošanas
pamācības 4. punktā minētie izmantošanas
noteikumi. Nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt
katalogā / datu lapā norādītās robežvērtības.

3.Transportēšana un glabāšana

San, emot sūkni vai iekārtu, pārliecinieties, vai
transportēšanas laikā tai nav radušies bojājumi.
Šāda veida bojājumu konstatēšanas gadījumā
atbilstošā termin, ā jāiesniedz pārvadātājam attie-
cīga prasība.
Ja piegādātais sūknis/iekārta tiks instalēts tikai
vēlāk, tas jāglabā sausā un no kaitīgu apstākļu
ietekmes (piemēram, mitruma, sala u.c.) aizsar-
gātā telpā.

APDRAUDĒJUMS! Risks gūt traumas! 
Sūknis var apgāzties. Sūkn, a smaguma centrs
atrodas salīdzinoši augstu un tā balstvirsma ir
neliela. Tādēļ, lai sūkni nostiprinātu pret apgāš-
anos un tādējādi novērstu personu apdraudēju-
mu, jāveic nepieciešamie drošības pasākumi.

UZMANĪBU! Risks sabojāt sūkni! Neprofesionāli
apejoties ar sūkni transportēšanas un glabāšanas
laikā, pastāv risks to sabojāt. Lai sūkni pirms
instalēšanas nesabojātu, rīkošanās ar to, celšana
un transportēšana jāveic uzmanīgi.

4. Produkta un piederumu apraksts 

4.1 Apraksts (1., 2., 5. zīm.):
1 - Ieplūdes vārsts
2 - Noslēdzošā armatūra iesūkšanas kanālā
3 - Noslēdzošā armatūra spiediena kanālā
4 - Pretvārsts
5 - Ielietnes/atgaisošanas aizgrieznis
6 - Iztukšošanas aizgrieznis
7 - Cauruļvada stiprinājums vai apskava
8 - Iesūkšanas kanāla filtrs
9 - Savācējtvertne

10 - Komunālās ūdensapgādes cauruļvads
11 - Dzinēja aizsargslēdzis
12 - Betona pamats
13 - Krāns
HA - maks. sūkšanas augstums
HC - minimālais pieplūdes augstums

4.2 Sūknis
Sūknis ir vertikāls daudzpakāpju (no 2 līdz
12 pakāpēm) cirkulācijas sūknis, kas darbojas
parastā (neautomātiskā) vakuuma režīmā un ir
iebūvējams cauruļvadā.
Vārpstas kanāls ir hermetizēts ar standarta blīvs-
lēgu.
Piemetinātie ovālas formas atloki pie korpusa
PN 16: Piegādes komplektācijā ir ietverti ovālas
formas čuguna pieslēguma atloki, kā arī blīves un
skrūves.

4.3 Dzinējs
Dzinējs ar sauso rotoru - divpolu.
Dzinēja aizsardzības pakāpe: IP 54
Izolācijas klase: F
Vienfāzes dzinējs: Iebūvēta dzinēja termiskās aiz-
sardzības sistēma, automātiska atiestatīšana,
spaiļu kārbā iemontēts kondensators.

* Standartspriegums: (50Hz) ± 10% – (60Hz) ± 6%

Maks. dzinēja iedarbināšanas reižu skaits stundā

4.4 Izvēles piederumi
Apvadlīnijas komplekts, noslēgvārsti, spiedient-
vertne/uzkrāšanas rezervuārs vai cinkota tvertne,
pārspiediena izlīdzināšanas tvertne, vadības
bloks, ovālas formas tērauda pieslēguma atloks
PN 16 ar vītni, dzinēja aizsargslēdzis, pretvārsts,
ieplūdes vārsts, vibrācijas slāpēšanas uzmavas,
aizsardzības sistēmas bloks pret darbību tukšgai-
tā, īscaurule ar ārējo vītni (tērauda).

5. Instalācija

2. Standarta instalācijas veidi:
• 1. zīm.: Sūknis vakuuma režīmā
• 2. zīm.: Sūknis režīmā ar padevi no savācējtvert-

nes (9) vai komunālās ūdensapgādes tīkla (10) ar
aizsardzības sistēmu pret darbību tukšgaitā.

5.1 Montāža
Uzstādiet sūkni sausā un viegli pieejamā vietā,
kur nav iespējama sala ietekme un kas atrodas
ūdens padeves vietas tuvumā.
Montāža jāveic uz betona pamata (vismaz 10 cm
biezumā) (12) ar enkurojumu pie pamatnes
(sk. montāžas plānu 3. zīm.).
Lai novērstu vibrācijas un trokšn, a pārnešanu,
starp pamatu un grīdu jāuzstāda izolācija
(no kork, a vai stiprināta kaučuka). Pirms galīgās
pamata enkurojuma nostiprināšanas pārliecinie-
ties, vai sūknis atrodas pilnīgi vertikālā stāvoklī.
Nepieciešamības gadījumā ievietojiet k, īļus.

Dzinēja jauda (kW)   0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Tieši                    100      90      75     60     50      45     40     40

FREKVENCE 50Hz 60 Hz
Apgriezienu skaits apgr./min 2900 3500
Uztīšana* 3 ~ ≤ 4 230/400 V no 220/380 V līdz 254/440 V
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N, emiet vērā, ka uzstādīšanas vietas augstums, kā
arī sūknējamā šk, idruma temperatūra var ietek-
mēt sūkn, a sūknēšanas jaudu.

UZMANĪBU! Risks sabojāt sūkni!
Ja sūknējamā šk, idruma temperatūra pārsniedz
80 °C, jāuzstāda padeves sūknis (ar priekšspie-
diena funkciju).

5.2 Hidrauliskās sistēmas pieslēguma elementi
Ar sūkn, a ovālās formas pieslēguma atlokiem sas-
krūvējama caurule.
Caurules diametrs nekādā gadījumā nedrīkst būt
mazāks par attiecīgo pieslēguma atloka diame-
tru.
Iesūkšanas kanāla cauruļvadam jābūt pēc iespē-
jas īsākam un iesūkšanas kanālā nedrīkst uzstādīt
armatūru, kas samazina iesūkšanas jaudu (cauru-
ļu līkumi, vārsti, armatūra, kas samazina caurules
diametru u.c.).

UZMANĪBU! Cauruļvada savienojumi pietiekami
jānoblīvē, izmantojot atbilstošus materiālus!
Iesūkšanas cauruļvadā nedrīkt iekļūt gaiss; iesū-
kšanas cauruļvadam jābūt ar pastāvīgu kāpumu
(min. 2 %) (sk. 1. zīm.).

- Lai cauruļvads nenoslogotu sūkni ar savu svaru,
cauruļvadam izmantojiet stiprinājumus vai aps-
kavas.

- Bultin, a uz sūkn, a korpusa apzīmē sūknējamā
šk, idruma plūsmas virzienu.

- Lai sūkni aizsargātu pret spiediena lēcienu, spie-
diena kanālā jāuzstāda pretvārsts.

Lai sūknētu ūdeni ar augstu skābekļa saturu vai
karstu ūdeni, mēs iesakām uzstādīt apvadlīniju
(1. zīm., BP).

5.3 Pieslēgšana elektrotīklam
Pieslēgšanu elektrotīklam drīkst veikt vietējā
energoapgādes uzn, ēmumā sertificēts elektro-
montieris un tas jāveic saskan, ā ar spēkā esoša-
jiem vietējiem noteikumiem (piemēram, Vācijas
Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas
tehnikas apvienības (VDE) noteikumiem).

- Dzinēja elektriskie parametri (frekvence, sprie-
gums, nominālā strāvā) ir norādīti datu plāksnītē.

- Elektrotīkla pieslēguma strāvas veidam un
spriegumam jāatbilst datu plāksnītē norādītajiem
parametriem.

- Dzinējs obligāti jāaprīko ar elektrisku dzinēja aiz-
sardzības sistēmu. Tas jāveic, izmantojot dzinēja
aizsargslēdzi, kura atvienošanas strāvas stiprums
sakrīt ar datu plāksnītē norādīto.

- Tīkla aizsardzībai jāuzstāda pārtraucējs ar droši-
nātājiem (aM tipa).

Elektroapgādes tīkls
- Izmantojiet EDF standartiem atbilstošu kabeli. 
- Trīsfāzu pieslēgums: Četrdzīslu kabelis (3 fāzes

un zemējuma vads)
Izgrieziet atveri spaiļu kārbas pārsegā, piestipri-
niet kabeļa uzmavu un pievienojiet dzinēju
saskan, ā ar elektrisko shēmu, kas atrodas uz spai-
ļu kārbas vāka. (4. zīm.).

UZMANĪBU! Risks sabojāt sūkni!
Nepareizi veikts pieslēgums var izraisīt dzinēja
bojājumus. 
IEZEMĒJIET SŪKNI/IEKĀRTU SASKAN, Ā AR
NOTEIKUMIEM.
Elektrokabelis nekad nedrīkst nonākt saskarē
ar cauruļvadu vai sūkni. Turklāt tas pilnībā
jāaizsargā no mitruma.

Ja sūkn, a piedzin, as dzinējs darbojas ar frekvences
pārveidotāju, lūdzu, precīzi ievērojiet frekvences
pārveidotāja ekspluatācijas un montāžas instruk-
ciju.
Uz dzinēja spailēm tas nedrīkst radīt spriegumu,
kas pārsniedz  850 V, kā arī sprieguma main, as
ātrums (dU/dt) nedrīkst pārsniegt 2500 V/µs, jo,
pārsniedzot šīs vērtības, var tikt izraisīts dzinēja
tinuma bojājums.
Citādā gadījumā starp frekvences pārveidotāju un
dzinēju jāuzstāda LC filtrs (spole un kondensa-
tors).
Tas jāpievieno dzinējam ar pēc iespējas īsākiem
izvadiem un nepieciešamības gadījumā šim nolū-
kam jālieto ekranēts kabelis.

6. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA

6.1 Iepriekšēja skalošana
BRĪDINĀJUMS! Veselības apdraudējums!
Mūsu sūkn, iem rūpnīcā tiek veikta daļēja hidrauli-
skā pārbaude. Tādēļ pastāv iespēja, ka sūkn, a
iekšpusē vēl atrodas ūdens. Tādēļ higiēnisku
iemeslu dēļ pirms sūkn, a pirmās lietošanas reizes
dzeramā ūdens padeves tīklā ieteicams veikt
skalošanu.

6.2 Uzpildīšana un atgaisošana
UZMANĪBU! Sūknis nekad, arī īslaicīgi, nedrīkst
darboties tukšgaitā.

Sūknis pieplūdes režīmā (2. zīm.)
- Aizveriet spiediena kanāla noslēgvārstu (3), 
- Atskrūvējiet atgaisošanas aizgriezni (5), atveriet

iesūkšanas kanāla noslēgvārstu (2) un pilnībā
uzpildiet sūkni.
Atgaisošanas aizgriezni aizskrūvējiet tikai pāc
tam, kad no atveres sāk izplūst ūdens, un sūknis
ir pilnībā atgaisots.

APDRAUDĒJUMS! Ievērojiet piesardzību, rīko-
joties ar karsto ūdeni – no atgaisošanas atve-
res var izplūst karsta ūdens strūkla. Veiciet
nepieciešamos pasākumus personu un dzinēja
aizsardzībai.

Augstums Augstuma zudums Temperatūra Augstuma zudums
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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Sūknis vakuuma režīmā
Sūkn, a uzpildīšanai ir divas iespējas:
1. iespēja (5-1. zīm.): 

- Aizveriet spiediena kanāla noslēgvārstu (3), atve-
riet iesūkšanas kanāla noslēgvārstu (2).

- Izskrūvējiet atgaisošanas aizgriezni (5). 
- Atskrūvējiet apakšējo iztukšošanas aizgriezni

sūkn, a korpusā (6) (par aptuveni 4 līdz 5 apgrie-
zieniem).

- Izmantojot atgaisošanas atverē ievadītu piltuvi,
pilnībā uzpildiet sūkni un iesūkšanas cauruļvadu.

- Uzpildīšana ir pabeigta, kad no atveres izplūst
ūdens un sūknī vairs nav palicis gaiss.

- Aizskrūvējiet atgaisošanas un apakšējo iztukšoš-
anas aizgriezni.
2. iespēja (5-2. zīm.): 
Uzpildīšanu var vienkāršot, ja sūkn, a iesūkšanas
cauruļvadam pievieno vertikālu cauruli ar 1/2"
diametru, kas aprīkota ar noslēdzošu krānu un
piltuvi.

Caurules augšējam galam jāatrodas vismaz
50 mm virs atgaisošanas atveres.

- Aizveriet spiediena kanāla noslēgvārstu (3), atve-
riet iesūkšanas kanāla noslēgvārstu (2).

- Atveriet noslēdzošo krānu un atgaisošanas aiz-
griezni.

- Atskrūvējiet apakšējo iztukšošanas aizgriezni
sūkn, a korpusā (6) (par aptuveni 4 līdz 5 apgrie-
zieniem).

- Uzpildiet iesūkšanas cauruļvadu un sūkni pilnībā
ar ūdeni, līdz tas sāk izplūst no atgaisošanas
atveres (5).

- Aizveriet noslēdzošo krānu (to var atstāt turpat),
non, emiet cauruli, aizskrūvējiet atgaisošanas aiz-
griezni (5), ieskrūvējiet atpakaļ iztukšošanas aiz-
griezni (6).

Aizsardzības sistēma pret darbību tukšgaitā
Lai novērstu nejaušu sūkn, a darbību tukšgaitā,
mēs iesakām uzstādīt aizsardzības sistēmu,
izmantojot pludin, a tipa slēdzi vai spiedienreleju.

6.3 Dzinēja rotācijas virziena pārbaude
- Pārbaudiet sūkn, a brīvkustību, ar plakanu skrūv-

griezi pagriežot sūkn, a rievoto vārpstu (ventilato-
ra pusē).

Trīsfāzu dzinējs
- Ieslēdziet dzinēju, īslaicīgi nospiežot pārtraucēju

un pārliecinieties, vai tas griežas uz sūkn, a plāks-
nītes attēlotās bultin, as norādītajā virzienā.

- Ja tas tā nav, pie trīsfāzu main, strāvas dzinēja
spailēm vai slēdža jāapmaina vietām divi fāzes
vadi.

Vienfāzes dzinējs
Vienfāzes dzinēji un dzinēji ar regulējamu pār-
nesumu ir konstruēti tā, lai tie grieztos pareizā
virzienā.
Tas ir noteikts rūpnīcā un nav atkarīgs no pies-
lēguma tīklam.

6.4 Palaide
APDRAUDĒJUMS! Atkarībā no sūknējamā
šk, idruma temperatūras un sūkn,a darbības cikla
sūkn,a vai dzinēja virsmas temperatūra var
pārsniegt 68 °C. Uzstādiet nepieciešamās per-
sonu aizsargierīces.

UZMANĪBU! Ja plūsmas kustība nenotiek (aiz-
vērts spiediena kanāla noslēgvārsts), sūknis ar
aukstu ūdeni (T < 40 °C) nedrīkst darboties ilgāk
nekā 10 minūtes; ar siltu ūdeni (T > 60 °C) –
5 minūtes.

Lai novērstu kavitāciju sūkn, a augšējā daļā, mēs
iesakām nodrošināt minimālo plūsmu vismaz
10 % no nominālās plūsmas.

- Turiet spiediena kanāla noslēgvārstu aizvērtā
stāvoklī.

- Ieslēdziet sūkni.
- Atveriet atgaisošanas aizgriezni, lai varētu izplūst

gaiss. Ja pēc 20 sekundēm no atveres neplūst
vienmērīga ūdensstrūkla, aizveriet atgaisošanas
aizgriezni un apstādiniet sūkni. Pagaidiet
20 sekundes, lai sakrātos gaiss.

- Ieslēdziet sūkni vēlreiz.
- Vajadzības gadījumā (ja sūkšanas augstums

ir > 5 m) atkārtojiet darbības.
- Ja no atgaisošanas atveres plūst vienmērīga

ūdensstrūkla (tātad sūknis nodrošina spiedienu),
lēnām atveriet spiediena kanāla vārstu. Tagad
sūknim ir jādarbojas vakuuma režīmā.

- Pārbaudiet spiediena stabilitāti ar manometru,
spiediena svārstību gadījumā atgaisojiet vēlreiz.

- Ja tas neizdodas, uzpildiet sūkni no jauna un
sāciet darbības no sākuma.

- Lai beigtu atgaisošanu, aizveriet spiediena kanāla
noslēgvārstu un atgaisošanas aizgriezni.
Apstādiniet sūkni uz 20 sekundēm. Pēc tam ies-
lēdziet sūkni vēlreiz un atveriet atgaisošanas aiz-
griezni. Ja izplūst gaiss, vēlreiz atkārtojiet visas
darbības.

- Lai sasniegtu vajadzīgo darba režīmu, atveriet
spiediena kanāla noslēgvārstu.

- Nodrošiniet, lai iesūcamā šk, idruma daudzums
būtu mazāks vai vienāds ar datu plāksnītē norā-
dīto.

7. Apkope

UZMANĪBU! Pirms jebkādu darbu veikšanas sūk-
nis(-i) jāatvieno no sprieguma.
Nekad neveiciet apkopes darbus sūkn, a darbības
laikā.
Sūknis un dzinējs jāuztur tīrā stāvoklī.
Vietā, kas nav pakļauta sala iedarbībai, sūknis nav
jāiztukšo arī ilgākas dīkstāves gadījumā.
Sajūga gultnis ir ieeļļots visam ekspluatācijas lai-
kam un tādējādi papildu eļļošana tam nav nepie-
ciešama.

Dzinējs: Dzinēja gultn, i ir ieeļļoti visam ekspluatā-
cijas laikam un tādējādi papildu eļļošana tiem nav
nepieciešama.
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Blīvslēgs : Blīvslēgam ekspluatācijas laikā apkope
nav nepieciešama. Tas nekad nedrīkst darboties
sausā stāvoklī.

Main,as intervāli
Blīvslēga main, as intervālus nosaka šādi sūkn, a
ekspluatācijas apstākļi: 

- Sūknējamā šk, idruma temperatūra un spiediens.

Darbības traucējumi Cēlon, i Traucējumu novēršana
Sūknis darbojas, bet nesūknē Sūknis no iekšpuses ir blok, ēts ar

svešk, ermen, iem
Atveriet un iztīriet sūkni

Aizsērējis iesūkšanas cauruļvads Iztīriet iesūkšanas cauruļvadu
Iesūkšanas cauruļvadā iekļuvis gaiss Pārbaudiet padeves cauruļvada hermēti-

skumu līdz sūknim un noblīvējiet cauruļ-
vadu. 

Sūknis nesūc vai darbojas tukšgaitā Uzpildiet sūkni
Pārbaudiet ieplūdes vārsta hermētiskumu

Pārāk zems iesūkšanas spiediens, kavi-
tācijas troksnis

Pārāk lieli sūkšanas zudumi vai pārāk liels
sūkšanas augstums (pārbaudiet sūkn, a un
visas iekārtas NPSH)

Nepietiekams dzinējam pievadītais
spriegums

Pārbaudiet spriegumu uz dzinēja spailēm
un vadu šk, ērsgriezumu

Sūknis vibrē Vaļīgs stiprinājums pie pamatnes Pārbaudiet un pievelciet visus skrūvsa-
vienojumus

Sūknis ir blok, ēts ar svešk, ermen, iem Atveriet un iztīriet sūkni
Sūknis grūti griežas Pārliecinieties, vai sūkni var pagriezt bez

pārmērīgas piepūles
Nepareizi veikts elektropieslēgums Pārbaudiet sūkn, a savienojumu ar dzinēju

Dzinējs pārkarst Nepietiekams spriegums Pārbaudiet spriegumu uz dzinēja pieslēg-
uma spailēm, tas drīkst atšk, irties par
± 10% (50 Hz) vai ± 6 % (60 Hz) no
nominālā sprieguma

Sūknis ir blok, ēts ar svešk, ermen, iem Atveriet un iztīriet sūkni
Apkārtējā temperatūra pārsniedz + 40°C Dzinējs ir paredzēts ekspluatācijai apkār-

tējā temperatūrā līdz + 40°C
Nepareizi veikts pieslēgums/savienojums
spaiļu kārbā

Veiciet pieslēgumu/savienojumu saskan, ā
ar dzinēja plāksnīti un 4. zīm.

Sūknis nenodrošina pietiekamu spiedienu Nepietiekams dzinēja rotācijas ātrums
(svešk, ermen, i...)

Atveriet sūkni un izn, emiet
svešk, ermen, us/novērsiet traucējumu

Bojāts dzinējs Nomainiet dzinēju
Sūknis nav pietiekami uzpildīts Atveriet sūkn, a atgaisošanas atveri un

atgaisojiet tik ilgi, līdz vairs neizplūst
gaisa burbuļi

Dzinējs griežas pretējā virzienā (trīsfāzu
dzinējs)

Apmainiet rotācijas virzienu, pie dzinēja
spailēm samainot vietām divus fāzes
vadus

Atgaisošanas aizgrieznis nav atbilstoši
ieskrūvēts

Pārbaudiet un ieskrūvējiet pareizi

Dzinējam netiek pievadīts pietiekams
spriegums

Pārbaudiet spriegumu pie dzinēja pies-
lēguma spailēm, vadu šk, ērsgriezumu un
savienojumu

- Ieslēgšanas biežums: nepārtraukts darba režīms
vai darba režīms ar pārtraukumiem.
Citu sūkn, u iekārtas sastāvdaļu main, as intervālus
nosaka tādi ekspluatācijas apstākļi, kā piemēram,
sūkn, a noslodze un apkārtējā temperatūra.

8. Darbības traucējumi, cēlon, i un to
novēršana
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Ja darbības traucējumus novērst neizdodas,
vērsieties darbnīcā vai tuvākajā "Wilo" klientu
apkalpošanas dienestā vai pārstāvniecībā.

9. Rezerves daļas

Rezerves daļu pasūtīšana jāveic vietējā darbnīcā
un/vai "Wilo" klientu apkalpošanas dienestā.
Lai, veicot pasūtījumu, novērstu papildjautāju-
mus un kļūmes, vienmēr jānorāda visi dati, kas
minēti ierīces datu plāksnītē.

Uzn, ēmums patur tiesības veikt tehniskas
izmain, as!

Darbības traucējumi Cēlon, i Traucējumu novēršana
Aizsargslēdzis atrodas atvienotā stāvoklī Termiskais aizsargslēdzis nav pareizi

noregulēts (iestatīta pārāk zema vērtība)
Izmēriet spriegumu ar voltmetru un
salīdziniet ar vērtību, kas norādīta datu
plāksnītē

Nepietiekams spriegums Pārbaudiet fāzes vadus un vajadzības
gadījumā nomainiet kabeli

Pārrāvums kādā no fāzes vadiem Pārbaudiet fāzes vadus un vajadzības
gadījumā nomainiet kabeli

Bojāts termiskais aizsargslēdzis Nomainiet
Pārdedzis drošinātājs Nomainiet

Neregulāra plūsma Nav ievērots sūkšanas augstums (Ha) Pārbaudiet ekspluatācijas instrukcijā
minētos montāžas nosacījumus un ietei-
kumus

Iesūkšanas cauruļvada diametrs ir
mazāks nekā sūkn, a iesūkšanas kanāla
atveres diametrs

Iesūkšanas cauruļvada diametram un
sūkn, a iesūkšanas kanāla atveres diame-
tram jābūt vienādam

Daļēji aizsērējis iesūkšanas kanāla filtrs
un iesūkšanas cauruļvads

Atveriet un iztīriet





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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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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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
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