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ČESKY

1. Úvod 
Návod k montáÏi, obsluze a provozu

1.1 Úãel pouÏití 
âerpadlo se pouÏívá k ãerpání, de‰tová a studená vody, 
kondenzátÛ, smûsí vody s glykolem do 35 % obsahu glykolu a ostat-
ních fiídk˘ch kapalin bez obsahu minerálních olejÛ a bez 
abrazivních ãi vláknit˘ch látek. 
Hlavní oblasti nasazení tohoto ãerpadla jsou zafiízení na zásobování
vodou, zv˘‰ení tlaku vody, napájení kotlÛ, obûhy chladicí vody,
hasicí systémy, prací a zavlaÏovací instalace. 

1.2 Údaje o v˘robku 
1.2.1 Zapojení a Údaje o v˘konu 
Stfiídav˘ proud:
1 ~ 230 V (±10 %)/50 Hz nebo
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Trojfázov˘ proud:
3 ~ 230 / 400 V (±10 %) / 50 Hz nebo
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
V˘kon motoru: viz typov˘ ‰títek 
Maximální odbûr proudu: viz typov˘ ‰títek 
âerpací teplota média: +5 °C aÏ +35 °C 
Max. pfiípustn˘ provozní tlak: 10 barÛ 
Max. pfiípustn˘ tlak 
pfiítokové strany: 6 barÛ 
Max. okolní teplota: 40 °C 
ZpÛsob ochrany: IP 54 
Ostatní napûtí, frekvence jsou v˘bûrové, pfiíp. k dodání na objed-
návku. 
Pfii ãerpání viskózních médií (napfi. smûs vody s glykolem) jsou ãer -
pací Údaje pfiizpÛsobeny odpovídající vysoké viskozitû. 
U glykolov˘ch pfiímûsí je tfieba pouÏívat pouze znaãkové nástroje s
antikorozními zpomalovaãi a dbát pokynÛ v˘robce. 
Rozmûry: viz tabulka a vyobrazení rozmûrÛ ã. 3. 

Pfii objednávce náhradních dílÛ je tfieba udat ve‰keré Údaje z typového ‰títku.

1.2.2 Identifikace typu
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
VH – vícestupÀová horizontální
odstfiedivé ãerpadlo) 

Jmenovit˘ objemov˘ proud Q (m3/h)
pfii optimálním stupni úãinnosti.

Poãet obûÏn˘ch kol
Kvalita oceli:
DM 3 ~ 230/400 V
EM 1 ~ 230 V
V˘robce - Identifikace

âerpadlo âerpací jednotka

Typ Rozmûr

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Bezpeãnost 
Tento provozní návod obsahuje základní pokyny, kter˘ch je tfieba
dbát pfii instalaci a provozu. Pfied montáÏí a uvedením do provozu je
bezpodmíneãnû nutné, aby s tímto provozním návodem byl fiádnû
obeznámen nejen montér, ale i provozovatel. 
DodrÏování zde uveden˘ch v‰eobecn˘ch bezpeãnostních pokynÛ
není jedinou povinností uÏivatele; je tfieba neménû respektovat dal‰í
mimofiádné pokyny, které jsou rozvedeny pod hlavními tituly tohoto
návodu.
Tento výrobek nesmí být uvádûn do provozu nebo obsluhován
osobami s omezenou zodpovûdností (vãetnû dûtí) nebo osobami
bez pfiíslu‰ných odborných znalostí. Výjimky jsou pfiípustné pouze
za dozoru a instruktáÏe osoby zodpovûdné za bezpeãnost.

2.1 Oznaãení odkazu na provozní návod 
V tomto provozním návodu obsaÏené bezpeãnostní v˘zvy, které pfii
jejich nerespektování mohou zpÛsobit ohroÏení osob, jsou vyz-
naãeny oznaãením pro v‰eobecné nebezpeãí 

stejnû jako pro varování pfied elektrick˘m napûtím s 

mimofiádn˘m varováním. 
U bezpeãnostních varování, jejichÏ nerespektování by mohlo zpÛ-
sobit nebezpeãí pro ãerpací zafiízení a jeho provoz, je uvedeno
návûstí 

2.2 Pracovní kvalifikace 
MontáÏní personál musí vykázat náleÏitou kvalifikaci pro tento druh
pracovní ãinnosti. 

2.3 OhroÏení pfii zanedbání bezpeãnostních pfiedpisÛ 
Zanedbání bezpeãnostních pfiedpisÛ mÛÏe zpÛsobit nejen ohroÏení
obsluhujících osob, ale i samotného ãerpacího zafiízení. Takové
zanedbání bezpeãnostních pfiedpisÛ má ãasto za následek právní
vylouãení jak˘chkoliv nárokÛ na náhradu ‰kody. 
T˘ká se pfiedev‰ím tûchto jednotliv˘ch ohroÏení: 
– selhání dÛleÏit˘ch funkcí ãerpacího zafiízení, 
– ohroÏení pfiítomn˘ch osob elektrick˘mi a mechanick˘mi Úãinky. 

2.4 Bezpeãností pokyny pro provozovatele 
Platné bezpeãnostní pfiedpisy pro prevenci Úrazovosti je tfieba vÏdy
dodrÏovat; ohroÏení elektrickou energií jsou v tomto pfiípadû
vylouãena. Je tfieba dbát neménû pfiedpisÛ nûmeckého energe-
tického svazu (VDE) a místního energetického dodavatelského pod-
niku. 

2.5 Bezpeãností pokyny pro inspekãní a montáÏní práce 
Provozovatel zaji‰Èuje v‰echny inspekãní a montáÏní práce
oprávnûn˘mi a kvalifikovan˘mi odborn˘mi pracovníky, ktefií jsou
dostateãnû vybaveni znalostmi o provozu ãerpadla. 
ÚdrÏba ãerpacího zafiízení smí b˘t provádûna pouze za provozního
klidu. 

2.6 Pfiestavba na vlastní riziko a vlastní v˘roba 
náhradních dílÛ 

Jakékoliv modifikace ãerpacího zafiízení jsou moÏné pouze po doho -
dû s v˘robcem. PÛvodní náhradní díly a od v˘robce schválené
pfiíslu‰enství zaji‰Èují bezpeãnost v˘robku. PouÏití jin˘ch náhradních
dílÛ mÛÏe vést ke zru‰ení záruky z dÛvodu vznikl˘ch následkÛ. 

POZOR!

2.7 Nepfiípustné zpÛsoby provozu 
Provozní bezpeãnost dodaného ãerpacího zafiízení je garantována
pouze pfii zachování pfiíslu‰ného ãlánku ã. 1 návodu k provozní
obsluze. Mezní hodnoty uvedené v návodu nesmí b˘t v Ïádném
pfiípadû pfiekroãeny nebo nedodrÏeny. 

3. Doprava a meziuskladnûní 
Pfii transportu a meziuskladnûní musí b˘t ãerpadlo
chránûno proti vlhkosti, chladu a mechanickému
po‰kození. 

4. Popis v˘robku a pfiíslu‰enství 
4.1 Popis ãerpadla (obrázek ã.1)
âerpadlo je vícestupÀové (2-5 stupÀÛ), normálnû sací, horizontální
vysokotlaké odstfiedivé zafiízení v blokové konstrukci s horizontálním
sacím (pol. 1) a vertikálním v˘tlaãn˘m hrdlem (pol. 2). 
Hydraulická ãást je provedena jako ãlánková konstrukce s
pfiíslu‰n˘m poãtem stupÀov˘ch skfiíní (pol. 5) a obûÏn˘ch kol 
(pol. 6). ObûÏná kola jsou pfiipevnûna na nedûlené motorové ãer-
padlové hfiídeli (pol. 7) tak, aby sevfiená misková skfiín (pol. 8)
hydraulické ãásti poskytovala provoznû spolehlivé tûsnûní. Díly,
které se dostanou do styku s médiem, jako napfi. stupóové komory
nebo obûÏná kola, jsou z umílé hmoty; tlaková komora pumpy je z
chromniklové oceli. Hfiídelov˘ prÛchod ãerpací skfiínû k motoru je
opatfien kluzn˘m krouÏkov˘m tûsnûním (pol. 9). 
Motory na stfiídav˘ proud jsou vybaveny tepeln˘m ochrann˘m
jistiãem. Pfii pfiekroãení dovolené teploty motorového vinutí tento
jistiã motor vypne a po ochlazení opût automaticky zapne. 
Prevence pfii nedostatku vody: âerpadlo a zejména kluzné krouÏ-
kové tûsnûní nesmí zÛstat suché. Pfii nedostatku vody je tfieba se
orientovat na nasazení pfiíslu‰n˘ch ãástí z nabídky pfiíslu‰enství
WILO. 
Ve spojení s mûniãem kmitoãtÛ a motorov˘m filtrem mohou b˘t u
ãerpadla otáãky sefiízeny (viz odstavec 5.3). 

4.2 Obsah dodávky 
– âerpadlo v provedení EM nebo DM, 
– Návod k montáÏi a provozní obsluze 

4.3 Pfiíslu‰enství 
Pfiíslu‰enství musí b˘t objednáváno vÏdy oddûlenû. 
– Spínací pfiístroj WV/COL s náleÏit˘m pfiíslu‰enstvím pro automati -

zovan˘ provoz, 
– Spínací pfiístroj CO-ER s náleÏit˘m pfiíslu‰enstvím pro automatizo -

van˘ provoz, 
– Prevence proti nedostatku vody: 

– Souprava WMS u pfiímého napojení na zásobovací potrubí, 
– Plovákov˘ pfiepínaã WAEK 65 s mal˘m spínaãem (pouze u EM), 
– Plovákov˘ pfiepínaã WA 65, 
– SK 277 se 3 ponorn˘mi elektrodami, 

– Tlakové spínání WVA, 
– WILO - kontrola fluidity (EK), 
– Pfiepínací zafiízení: 

– Plovákov˘ pfiepínaã WAO 65, 
– Plovákov˘ pfiepínaã WAO EK 65 s mal˘m spínaãem (pouze

pro EM). 

5. Instalace a zabudování 
5.1 MontáÏ 
Obrázek ã. 2 znázorÀuje typickou situaci zabudování ãerpadla.
Pokyny pro instalaci a sestavení, které musí b˘t v tomto pfiípadû
respektovány, jsou následující: 
– Zabudování se provádí aÏ po ukonãení ve‰ker˘ch sváfieãsk˘ch a

pájecích prací a po Úspû‰ném propláchnutí celého potrubního
systému. RÛzná cizí tûlesa a neãistoty by mohly pfiípadnû zpÛsobit
provozní neschopnost ãerpadla. 

– âerpadlo je tfieba umístit na suchém a nemrznoucím místû. 
– Brát na zfietel prostor pro pfiípadné ÚdrÏbáfiské práce. 

POZOR!
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Obrázky: 
1. PrÛfiez ãerpadlem v poloze ã. 
2. Instalace a zaji‰tûní ãerpadla 
3. Rozmûrové Údaje 
4. Schéma elektrického zapojení 
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– Zajistit vûtrání motorÛ, minimální odstup od zadní stûny 0,3 m. 
– Instalaãní plocha musí b˘t vodorovná a plochá. 
– Upevnûní ãerpadla se provádí 2 ‰rouby o prÛmûru 8 mm na pod-

stavec nebo základ zaji‰tûn˘ proti vibraci. Mohou b˘t také pouÏita
jiná bûÏná tlumící zafiízení (pouze z kovu) za Úãelem náleÏitého
bezvibraãního upevnûní ãerpadla. 

– Za Úãelem pfiístupu k vyprazdÀovacímu ‰roubu je tfieba, aby dno
pod ním bylo v Úrovni minimánû o 20 mm hlub‰í neÏ je ÚroveÀ
upevnûní ãerpadla. 

– Pfied a za ãerpadlem by mûly b˘t zabudovány uzavírací armatury
(pol. 1), aby tak mohlo b˘t ãerpadlo snadno vymûnûno, pfiíp. aby
ÚdrÏbáfiské práce mohly b˘t provedeny snadnûji a rychleji. 

– Bezprostfiednû za v˘tlaãn˘m hrdlem ãerpadla je tfieba zamontovat
zábranu zpûtného toku (pol. 2). 

– Pfiítokové a tlakové potrubí je pfiipojeno k ãerpadlu bez pnutí. U
napojení se slab‰ím kmitoãtem mohou b˘t pouÏity pruÏné ãásti
hadice nebo kompenzátory s omezením délky. Váha potrubí je
vyrovnána. 

– Za Úãelem ochrany kluzkého krouÏkového tûsnûní musí b˘t ãer-
padlo chránûno pomocí pfiíslu‰n˘ch opatfiení proti nedostatku vody
a tím proti obûhu tzv. na sucho. Spoleãnost WILO nabízí rÛzná
pfiíslu‰enství k vylouãení takové situace. 

– âerpadlo je u pfiístupového potrubí chránûno sítem (velikost oka
1 mm) nebo vstupním filtrem (pol. 5), aby se zabránilo po‰kození
pfii náhodném nasátí cizích tûles ãi neãistoty. 

5.2 Elektrické zapojení 

– Elektrické zapojení je provádûno elektroinstalatérem 
místního energetického podniku (EVU) ve smyslu 
platn˘ch pfiedpisÛ svazu nûmeck˘ch energetikÛ (VDE). 

– Podle pfiedpisÛ VDE 0730 / âást 1, elektrické zapojení musí b˘t
provedeno pfies pevné Úãastnické vedení, které je opatfieno jed-
nou zásuvkou nebo jedním dvoupólov˘m spínaãem s minimálnû
3 mm kontaktním Ústím. 

– Druh proudu a napûtí síÈového zapojení je tfieba ovûfiit. 
– Dbát identifikace ãerpadla podle jeho typového ‰títku. 
– DodrÏet fiádné uzemnûní. 
– SíÈová pojistka: 10A, setrvaãná. 
– Trojfázové motory musí b˘t z dÛvodu zaji‰tûní proti pfietíÏení

motoru konstrukãnû vybaveny ochrann˘m motorov˘m jistiãem,
kter˘ je pfiizpÛsoben jmenovitému proudu uvedeném na typovém
‰títku. 
Motory na stfiídav˘ proud jsou vybaveny tepeln˘m ochrann˘m
motorov˘m jistiãem, kter˘ ãerpadlo pfii pfiekroãení dovolené teploty
vinutí automaticky vypne a pfii ochlazení opût zapne. 

– Za Úãelem zaji‰tûní ochrany proti kapající vodû a odlehãení
ucpávky se pouÏívá pfiípojné vedení s dostateãn˘m vnûj‰ím
prÛmûrem (napfi. H 05 VV-F3/4 G 1,5). 

– Pfiipojení na síÈ se provádí podle svorkového pfiipojovacího sché -
matu pro trojfázov˘ nebo stfiídav˘ proud ve svorkové skfiíni ãerpad -
la (viz obr.ã. 4). 

– Pfiípojné potrubí je tfieba poloÏit takov˘m zpÛsobem, aby vÏdy
zÛstalo nedotãeno potrubí a/nebo motorové a ãerpací souãásti. 

V pfiípadû nutnosti pamatovat na automatick˘ spínaã 
diferenciální ochrany proti parazitnímu proudu. 

5.3 Provoz s mûniãem kmitoãtu 
âerpadlo mÛÏe b˘t ve spojení s mûniãem kmitoãtu nastaveno na
urãit˘ poãet otáãek. Provozní limity regulace otáãek: 
40 % n jmen. ≤ n ≤ 100 % n jmen. 
Zapojení a provoz se provádí dle instalaãního a provozního pfied pisu
pro mûniãe kmitoãtu. 
V zájmu zabránûní pfietíÏení nebo po‰kození motorového vinutí 
a také omezení hluku, mûniã kmitoãtu nesmí vyvíjet vzestup napûtí-
rychlost pfies hodnotu 500 V/μs a krajní napûtí û > 650 V. Jsou-li
takové vzestupy napûtírychlost moÏné, je tfieba mezi mûniã kmitoãtu

a motor uloÏit LC filtr (motorov˘ filtr). SloÏení filtru musí b˘t provede-
no v˘robcem mûniãe kmitoãtu a filtrÛ. 
Spoleãnost WILO dodává regulaãních pfiístroje s mûniãem kmitoãtu,
kde je filtr jiÏ zabudován. 

6. Uvedení do provozu 
– Nejdfiíve musí b˘t provedena zkou‰ka na dostateãnû vysoké vodní

hladinû v testovací nádrÏi, event. s pfiítokov˘m tlakem. 

âerpadlo nesmí nikdy bûÏet nasucho. Such˘
obûh po‰kozuje kluzné krouÏkové tûsnûní. 

– Kontrola smûru otáãení (pouze u trojfázov˘ch motorÛ): krátk˘m
zapojením ovûfiit, zda smûr otáãení ãerpadla skuteãnû odpovídá
smûru ‰ipky vyznaãené na krytu ãerpadla. Pfii nesprávném smûru
pfiehodit 2 fáze ve svorkové skfiíni ãerpadla. 

– Pouze pro trojfázové motory: ochrann˘ motorov˘ jistiã nastavit na
jmenovit˘ proud podle typového ‰títku. 

– Jsou-li k dispozici, nastavit polohu plovákového spínaãe nebo
elektrod k ochranû pfied nedostatkem vody, které pfii vodním stavu
vedoucím k sání vzduchu ãerpadlo vypnou. 

– Postranní pfiítokov˘ uzavírací ventil otevfiít, odvzdu‰Àovací ‰roub
uvolnit (obr. ã.1, 2, pol. 3, SW 19) dokud ãerpací médium nevys-
toupí. Odvzdu‰Àovací ‰roub a postranní pfiítokov˘ uzavírací ventil
uzavfiít, zapnout ãerpadlo. 

– V dÛsledku teploty ãerpacího média a tlaku pfii Úplném 
otevfiení odvzdu‰Àovacího ‰roubu mÛÏe dojít k vystou-
pení horkého ãerpacího média v kapalném nebo 
plynném stavu, pfii vysokém tlaku dokonce k jeho 
vyraÏení. 
Pozor - Nebezpeãí opafiení! 

– Provoz celého ãerpacího zafiízení (teplota ãerpaného 
média) mÛÏe zpÛsobit velmi silné zahfiátí ãerpadla. 
Nebezpeãí popálenin pfii pouhém dotyku ãerpadla! 

Pfii ãerpaném mnoÏství Q = 0 m3/h nesmí b˘t ãer-
padlo v provozu déle neÏ 10 minut. Pfii ne-pfie-
trÏitém provozu doporuãujeme dodrÏovat mini-
málnû 10 % jmenovitého ãerpaného mnoÏství. 

7. ÚdrÏba 
– âerpadlo se obejde témûfi bez ÚdrÏby. 

Îivotnost je rozdílná a závislá na provozních podmínkách.
Doporuãujeme kontrolovat opticky jednou za púl roku, zda se na
zafiízení nevyskytují netísnosti nebo nezvyklé vibrace.

– Po dobu jeho zabûhávání je tfieba poãítat s lehk˘m odkapáváním z
krouÏkového tûsnûní. Pfii silném odkapu dÛsledkem velkého
opotfiebení je tfieba tûsnûní vymûnit prostfiednictvím odborného
podniku. 

– Zv˘‰en˘ hluk loÏiska a nezvyklé vibrace svûdãí o jeho opotfiebení.
LoÏisko nechat vymûnit také specializovan˘m podnikem. 

– Pfied zapoãetím ÚdrÏbáfisk˘ch prací celé zafiízení vypnout a zajistit
proti náhodnému zapnutí. Za provozu nesmí b˘t provádûny Ïádné
práce na ãerpadle. 

– Na místû, které by mohlo b˘t vystaveno mrazu nebo pfii del‰ím
vyfiazení ãerpadla z provozu je tfieba ãerpadlo a potrubní vedení
vyprázdnit, zvlá‰tû ve studen˘ch obdobích roku: ãerpadlo ote-
vfiením v˘pustného ‰roubu (obr. ã. 1, 2, pol. 4), pfiítokové vedení
otevfiením odvzdu‰Àovacího ‰roubu, tlakové potrubí otevfiením
v˘vodového ãepu. 

POZOR!

POZOR!
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Druh poruchy 

âerpadlo se zastaví 

âerpadlo bûÏí, ale neãerpá 

âerpadlo nepracuje rovnomûrnû 

Nedostateãn˘ tlak 

âerpadlo vibruje 

Pfiehfiát˘ motor 
Ochrana motoru se uvolÀuje 

Pfiíãina 

V˘padek pfiívodu proudu 

Ochrann˘ motorov˘ jistiã se vypnul 

·patn˘ smûr otáãek 

Potrubí nebo souãásti ãerpadla jsou 
ucpány cizími tûlesy 

Vzduch v nasávacím hrdle 

Úzké nasávací potrubí 

Velká nasávací v˘‰ka 

·patná volba ãerpadla 

·patn˘ smûr otáãení 

Úzk˘ prÛtok, sací potrubí ucpané 

·oupátko nedostateãnû otevfiené 

Cizí tûlesa blokují ãerpadlo 

Cizí tûlesa v ãerpadle 

âerpadlo ‰patnû pfiipevnûno 
na podstavci 

Podstavec je nedostateãnû pevn˘ 

Nedostateãné napûtí 

Namáhav˘ chod ãerpadla: 
Cizí tûlesa, 
Po‰kozené loÏisko 

Vysoká okolní teplota 

Odstranûní 

Ovûfiit pojistky, plovákov˘ spínaã a kabel 

PfietíÏení motoru 

Pfiehodit 2 fáze síÈové pfiípojky 

Ovûfiit a vyãistit potrubí a ãerpadlo 

Utûsnit nasávací potrubí 

PouÏít vût‰í nasávací potrubí 

âerpadlo poloÏit níÏe 

Nasadit silnûj‰í ãerpadlo 

Pfiehodit 2 fáze síÈové pfiípojky 

Vyãistit filtr a nasávací potrubí 

Otevfiít ‰oupátko 

Vyãistit ãerpadlo 

Odstranit cizí tûlesa 

Pfiitáhnout kotevní ‰rouby 

Zabudovat tûÏ‰í podstavec 

Ovûfiit napûtí 

Vyãistit ãerpadlo 
âerpadlo opravit servisní sluÏbou 

Ovûfiit chlazení 

8. Poruchy, jejich pfiíãiny a odstraÀování 

Není-li moÏné odstranit jakoukoliv provozní poruchu, spojte
se laskavû s nejbliÏ‰ím odborníkem sanitárních a tepeln˘ch
instalací nebo se sluÏbou pro zákazníky WILO.

Technické zmûny vyhrazeny 
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NL I E
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
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
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
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
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
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt

CZ PL RUS
Prohlá�ení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v dodaném provedení odpovídá 
následujícím p íslu�ným 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 dodr�eny 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 

pou�ité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  

GR 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
  , : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar �o m s apliecin m, ka �is izstr d jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma� nu direkt va 2006/42/EK Ma�in  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu 
direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal 
Ma�in  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
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

vt eelmist lk skat t iepriek� jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 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 dodr�iavané 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, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:  :

pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran .  

M
Dikjarazzjoni ta� konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany






