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SUOMI

1. Yleistä
1.1 Käyttötarkoitus
Pumppu on tarkoitettu, lämmitys- käyttö- ja lauhdeveden, vesiglykoli-
seosten, joissa glykolin osuus on korkeintaan 35 %, sekä muiden sel-
laisten helposti juoksevien, mineraaliöljyttömien aineiden syöttöön,
 joissa ei ole hankaavia tai pitkäkuituisia aineita.
Pääasiallisia käyttökohteita ovat vesilaitokset ja paineenkorotuslaitteet,
kattilansyöttö, jäähdytysveden kierrätys, palonsammutusjärjestelmät
sekä pesu- ja sadetuslaitteet.

1.2 Tuotetiedot
1.2.1 Liitäntä- ja tehotiedot
Vaihtovirta :
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz tai
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
3-vaihevirta :
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz tai
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Moottorin teho: katso arvokilpi
Maksimaalinen 
virrankulutus katso arvokilpi,
Pumpattavan aineen
lämpötila +5 ºC – +35 ºC 
Korkein sallittu käyttöpaine 10 bar,
Korkein sallittu paine 
tulopuolella 6 bar,
Ympäristön 
enimmäislämpötila 40 °C,
Kotelointiluokka IP 54.
Jännitteet/taajuudet ovat vaihdettavissa tai erilaisia malleja toimitetaan

pyynnöstä.
Viskoosisia aineita syötettäessä (esim. vesi-/glykoliseokset) pumpun
syöttötiedot on korjattava vastaamaan korkeampaa viskositeettiä.
Glykoliseoksiin tulee käyttää ainoastaan merkkituotteita, joissa on kor-
roosionsuojainhibiittoreita. Tarkista valmistajan ilmoittamat tiedot.
Mitat: katso taulukko ja mittapiirros 3.

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava kaikki arvokilven tiedot.

1.2.2 Tyypplkoodl
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(moniportainen, vaakamallinen 
keskipakopumppu) 

Nimellistailavuusvirta Q [m3/h] 
optimaalisella vaikutusasteella

Juoksupyörien lukumäärä

Käyttöjännite
DM 3 ~ 230/400 V 
EM 1 ~ 230 V

Valmistajatunnus 
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Pumppu Pumppausyksikkö

Tyyppi Mitat

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. Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet on otettava huomioon laitetta
asennettaessa ja käytettäessä. Laitteen asentajan on ehdottomasti
luettava ohje ennen asennusta ja käyttöönottoa, samoin laitteesta
vastaavan käyttäjän.
Pääkohdan ”Turvallisuus” lisäksi on otettava huomioon myös sitä seu-
raavien pääkohtien alla annetut erilliset turvallisuusohjeet.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaanluki-
en) käytettäväksi, joiden fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa ta henki-
sissä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietämy-
stä, paitsi siinä tapauksessa, että heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä ohjeet siitä,
miten laitetta pitää käyttää.
On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät
Turvaohjeet, joiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua henkilöva-
hinkoja, on merkitty yleisellä vaaramerkillä

ja sähköjännitteestä aiheutuvan vaaran ollessa kyseessä vielä erityis-
merkillä

Ohjeet, joiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vahinkoa pum-
pulle/järjestelmälle ja niiden toiminnalle, on merkitty seuraavasti:

2.2 Asentajat
Asennushenkilökunnalla on oltava työhön tarvittava pätevyys.

2.3 Turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset
Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- ja
pumppu-/järjestelmävahinkoja. Jos turvaohjeita ei noudateta, oikeus
kaikkiin vahingonkorvauksiin saattaa raueta.
Yksittäisiä seurauksia ohjeiden laiminlyömisestä voivat olla esimerkiksi
seuraavat:
– pumpun/järjestelmän toiminnan pysähtyminen,
– sähkövioista ja mekaanisista vioista aiheutuvat henkilövahingot.

2.4 Turvaohjeet käyttäjälle
Onnettomuuksien torjumisesta annettuja määräyksiä sekä paikallisten
voimalaitosten antamia määräyksiä tulee noudattaa.
Sähköenergian aiheuttamat vaarat on eliminoitava.

2.5 Turvaohjeet tarkastus- ja asennustöihin
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että tarkastus- ja asennustöitä tekevät
vain valtuutetut ja pätevät ammattilaiset, jotka ovat tutustuneet käyt-
töohjeeseen riittävän hyvin. Pumppuun/järjestelmään liittyviä korjauksia
ja tarkastuksia tulee tehdä pääsääntöisesti ainoastaan pumpun ollessa
pysähtyneenä.

2.6 Omatoiminen muuntelu ja varaosien valmistus
Pumppuun/järjestelmään saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla.
Alkuperäiset varaosat ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet takaavat
turvallisuuden. Valmistaja ei voi ottaa vastuuta muiden osien käytöstä
aiheutuvista seurauksista.

HUOM.!

2.7 Luvattomat käyttötavat
Toimitetun pumpun/järjestelmän käyttöturvallisuus on taattu ainoa-
staan, kun pumppua käytetään käyttöohjeen ensimmäisessä luvussa
määrätyllä tavalla. Luettelossa/erittelylehdellä annetuista raja-arvoista ei
saa missään tapauksessa poiketa.

3. Kuljetus ja varastointi
Pumppu on suojattava kosteudelta, jäätymiseltä ja
mekaanisilta vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin
aikana.

4. Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus

4.1 Pumpun kuvaus (kuva 1)
Pumppu on moniportainen (2 - 5 porrasta), normaali-imuinen, vaaka-
mallinen suurpainekeskipakopumppu, jossa on vaaka-asenteinen imu-
paineistukka (nro 1) ja pystyasenteinen paineistukka (nro 2).
Hydraulinen osa koostuu pyöräkoteloista (nro 5) ja vastaavasta määrä-
stä juoksupyöriä (nro 6). Juoksupyörät on asennettu jakamattomaan
moottorin ja pumpun akseliin (nro 7). Hydraulista osaa ympäröivä run-
kokotelo (nro 8) takaa käyttöturvallisen tiiviyden. Kuljetettavien aineiden
kanssa kosketuksiin joutuvat osat kuten porraskammiot, juoksup<örät
ovat muovia, kammionkuori on krominikkeliterästä. Pumppukotelon ja
moottorin välisessä akselin läpiviennissä on liukurengastiiviste (nro 9).
Vaihtovirtamoottoreissa on terminen moottorinsuoja. Se sammuttaa
moottorin, jos moottorin käämitys kuumenee liikaa, ja käynnistää
moottorin automaattisesti uudelleen sen jäähdyttyä.
Suojaus kuivakäynniltä: Pumppu ja erityisesti liukurengastiiviste on
suojattava kuivakäynniltä. Pumppu on asennettava niin, että siihen
tulee tarpeeksi vettä, tai riittävä vesimäärä on taattava käyttämällä
WILO-lisätarvikesarjan tähän tarkoitukseen suunniteltuja osia.
Pumpun pyörimisnopeutta voidaan säädellä yhdistämällä siihen taaju-
usmuuntaja/moottorisuodatin (ks. 5.3).

4.2 Toimitukseen kuuluvat tuotteet
– pumppu, jossa sähkö- tai dieselmoottori
- asennus- ja käyttöohje

4.3 Lisävarusteet
Lisävarusteet on tilattava erikseen.
– kytkinlaite WV/COL ja siihen kuuluvat lisävarusteet automatisoituun

käyttöön,
– kytkinlaite CO-ER ja siihen kuuluvat lisävarusteet automatisoituun

käyttöön,
– suojaus kuivakäynniltä:

– rakennussarja WMS, syöttöletkuun suora liitäntä,
– uimurikytkin WAEK 65, jossa on mikrokytkin (vain sähkömoottori-

pumppuihin),
– uimurikytkin WA 65,
– SK 277, jossa on 3 uppoelektrodia,

– painekytkentä WVA,
– WILO-Fluidcontrol (EK),
– järjestelmäkytkentä:

– uimurikytkin WAO 65,
– uimurikytkin WAO EK 65, jossa on mikrokytkin (vain sähkömootto-

ripumppuihin).

5. Pystytys / kokoaminen
5.1 Asennus
Kuvassa 2 on esitetty pumpun tyypillinen asennustapa. Asennusohjeet
kuvan esittämään asennukseen:
– Pumppu asennetaan vasta, kun kaikki hitsaus- ja juotostyöt on tehty

ja putkijärjestelmä on huuhdeltu. Roskat ja lika estävät pumpun 
toiminnan.

– Pumppu pystytetään kuivalle ja jäätymättömälle paikalle.
– Pumpun huoltamista varten jätetään tarpeeksi tilaa.

HUOM.!
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– Moottorin tuuletinaukkoa ei saa peittää, vähimmäisetäisyys takana
olevaan seinään: 0,3 m.

– Pystytyspinnan on oltava vaakasuora ja tasainen.
– Pumppu kiinnitetään 2 pultilla, Ø 8 mm, värähtelyä vaimentavalle

alustalle tai perustukselle. Kiinnitykseen voidaan käyttää värähtelyn
vaimentamiseksi myös joustavia metallielementtejä.

– Tyhjennysruuvin alapuolella olevan pinnan on oltava vähintään 
20 mm alempana kuin pumpun kiinnitystaso.

– Pumpun vaihtamisen ja huoltotöiden helpottamiseksi pumpun kum-
mallekin puolelle tulisi asentaa sulkulaitteet (nro 1).

– Välittömästi pumpun paineistukan taakse tulisi asentaa paluuvirtauk-
sen estoventtiili (nro 2).

– Syöttö- ja paineletku on liitettävä pumppuun jännitteettömästi.
Värähtelemättömään liitäntään voidaan käyttää taipuisia letkuja tai
tasaimia, joissa on pituudenrajoitin. Putkisto on tuettava.

– Liukurengastiivisteen suojaamiseksi pumppu on asennettava niin,
että vedentulo on taattu ja kuivakäynti eliminoitu. WILO tarjoaa tähän
tarkoitukseen erilaisia lisävarusteita.

– Pumpun syöttöputkessa on oltava siivilä (verkkotiheys 1 mm) tai 
suodatin (nro 5), jottei sisään imeytyvä lika pääse aiheuttamaan
vahinkoa.

5.2 Sähköliitäntä

– Paikallisen sähkölaitoksen hyväksymän sähköasentajan
tulee tehdä sähköliitäntä voimassa olevien määräysten 
mukaisesti.

– Sähköliitäntä tehdään kiinteällä liitäntäjohdolla, jossa on
verkkopistoke tai moninapainen kytkin (liitospintojen halkaisija
vähintään 3 mm).

– tarkastetaan verkkoliitännän virtamäärä ja jännite,
– tarkastetaan pumpun arvokilven tiedot,
– maadoitus,
– verkkopuolen sulake: 10 A, hidas,
– Kolmivaihemoottoreissa on oltava moottorin ylirasittumisen estämi-

seksi moottorinsuojakytkin, joka säädetään arvokilpeen merkitylle
nimellisvirralle. Vaihtovirtamoottoreihin on asennettu jo tehtaalla ter-
minen moottorinsuoja, joka sammuttaa moottorin, kun käämin sallit-
tu lämpötila ylittyy ja käynnistää sen automaattisesti uudelleen
lämpötilan laskettua.

– Tiivistysholkin tippuvesisuojan ja vedonpoiston varmistamiseksi on
käytettävä ulkohalkaisijaltaan riittävän suurta liitosjohtoa (esim. H05
VV-F 3/4 G 1,5).

– Verkkoliitäntä tehdään pumpun kytkentäkotelon pinneliitäntäkaavioi-
den mukaan kolmivaihe- tai vaihtovirralle (ks. myös kuva 4).

Liitäntäjohto on asennettava niin, että se ei missään 
tapauksessa kosketa putkiletkua ja/tai pumpun ja mootto-
rin koteloa.
Tarvittaessa käytetään vuotovirtasuojaa (FI-kytkin).

5.3 Käyttö taajuusmuuntajan kanssa
Pumpun pyörimisnopeutta voidaan säädellä liittämällä siihen taajuus-
muuntaja. 
Pyörimisnopeuden säätelyn rajat: 40%nnimell. ≤ n ≤ 100%nnimell.
Liitäntä ja käyttö on kuvattu taajuusmuuntajan asennus- ja käyt-
töohjeessa.
Moottorin käämityksen rasittuminen vahingoittaa moottoria ja koventaa
sen ääntä. Vahinkojen ehkäisemiseksi taajuusmuuntaja ei saa tuottaa
jännitenousunopeuksia, jotka ylittävät 500 V/μs, ja jännitteenhuippuja 
û > 650 V. Jos tällaiset jännitenousunopeudet ovat mahdollisia, 
taajuusmuuntajan ja moottorin väliin on asennettava LC-suodatin
(moottorisuodatin). Suodattimen asentaa taajuusmuuntajan/suodatti-
men valmistaja.
WILOn toimittamissa säätölaitteissa, joissa on taajuusmuuntaja, on val-
miiksi sisäänrakennettu suodatin.

6. Käyttöönotto
– Tarkastetaan säiliön vesimäärä tai syöttöpaine.

Pumppu ei saa käydä kuivana. Kuivakäynti tuhoaa
liukurengastiivisteen.

– Pyörimissuunnan tarkastaminen (vain kolmivaihevirtamoottoreissa):
Tarkastetaan, pyöriikö pumppu pumppukotelossa olevan nuolen
suuntaan käynnistämällä pumppu hetkeksi. Jos pumppu pyörii
väärään suuntaan, vaihdetaan 2 vaihetta pumpun kytkentäkotelosta.

– Vain kolmivaihevirtamoottorit: moottorinsuoja säädetään arvokilven
nimellisvirralle.

– Mikäli pumpussa on uimurikytkin tai elektrodeja vedenpuutteelta
suojaamiseksi, ne asennetaan niin, että pumppu pysähtyy veden las-
kiessa tasolle, jossa pumppuun pääsisi imeytymään ilmaa.

– Syöttöpuolen sulkuventtiili avataan, ilmausruuvi (kuvat 1, 2, nro 3,
SW 19) avataan ja pidetään auki kunnes pumpattavaa ainetta tulee
ulos, ilmausruuvi suljetaan, painepuolen sulkuventtiili avataan ja
pumppu käynnistetään.

– Pumpattavan aineen lämpötilasta ja järjestelmän paineesta
riippuen kuumaa nestettä tai höyryä voi purkautua tai rois-
kuta ulos kovalla paineella, jos ilmausruuvi avataan koko-
naan.
Palovamman vaara!

– Pumpun tai järjestelmän käyttötilan mukaan (pumpattavan
aineen lämpötila) koko pumppu voi kuumeta erittäin kuum-
aksi.
Pumpun koskettamisesta voi aiheutua palovammoja!

Pumppua ei saa käyttää syötöllä Q = 0m3/h kauem-
paa kuin 10 minuuttia. Suosittelemme, että minimi-
tuotto pidetään jatkuvassa käytössä 10%:ssa nimel-
listuotosta.

7. Huolto
– Pumppu ei vaadi juuri lainkaan huoltoa.

Käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista ja on vaihteleva. Sousittelemme
1⁄2-vuosittaista näkövalvontaa vuotojen ja epätavallisten tärinöiden
vuoksi.

– Pumpun ollessa käynnissä liukurengastiiviste saattaa hieman vuotaa.
Jos vuoto on voimakasta, kulunut liukurengastiiviste on vaihdatetta-
va ammattilaisella.

– Koventuneet laakeriäänet ja epätavallinen tärinä osoittavat laakerei-
den kuluneen. Laakerit vaihdatetaan ammattilaisilla.

– Ennen huoltotöitä järjestelmästä kytketään jännite ja varmistetaan,
ettei se pääse vahingossa käynnistymään. Pumppua ei tule huoltaa
sen ollessa käynnissä.

– Jäätymiseltä suojaamattomassa paikassa tai pumpun ollessa pit-
kään poissa käytöstä pumppu ja putkiletkut on kylmänä vuodenaika-
na tyhjennettävä; pumppu avaamalla tyhjennysruuvi (kuvat 1, 2, 
nro 4), syöttöputki avaamalla ilmausruuvi, paineputki avaamalla
hana.

HUOM.!
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Kuvat:
1. Pumpun poikkileikkaus
2. Pumpun asentaminen ja putkitus
3. Mittapiirros
4. Sähkökytkentäkaavio
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Häiriö

Pumppu ei käy

Pumppu käy, mutta ei pumppaa

Pumppu ei pumppaa 
tasaisesti

Liian matala paine

Pumppu tärisee

Moottori ylikuumenee
Moottorinsuoja sammuttaa moottorin

Syy

Ei virtaa

Moottorinsuojakytkin on katkaissut 
virran

Väärä pyörimissuunta

Roskat ovat tukkineet pumpun 
osia tai putken

Ilmaa imuistukassa

Liian ahdas imuletku

Liian suuri imukorkeus

Väärä pumppuvalinta

Väärä pyörimissuunta

Liian pieni virtausmäärä, 
imuletku tukossa

Venttiilit eivät tarpeeksi auki

Roskat tukkivat pumpun

Roskia pumpussa

Pumppu ei tarpeeksi hyvin 
kiinnitetty alustaan

Alusta ei tarpeeksi jämerä

Liian pieni jännite

Pumppu käy huonosti: 
roskia, 
laakerit vioittuneet

Liian korkea ympäristön lämpötila

Korjaus

Sulakkeiden, uimurikytkimen ja 
johdon tarkastaminen

Moottorin ylikuormituksen poistaminen

Verkkoliitännän 2 vaiheen vaihto

Letkun ja pumpun tarkastaminen
ja puhdistaminen

Imuletkun tiivistäminen

Suuremman imuletkun asentaminen

Pumpun asentaminen syvemmälle

Tehokkaamman pumpun asentaminen

Verkkoliitännän 2 vaiheen vaihto

Svodatin ja imuletkun 
puhdistaminen

Venttiilien avaaminen

Pumpun puhdistaminen

Roskien poisto

Kiinnitysruuvien kiristäminen

Raskaamman alustan rakentaminen

Jännitteen tarkastaminen

Pumpun puhdistaminen
Pumpun korjauttaminen

Jäähdyttäminen

8. Häiriöiden korjaus

Jos häiriön korjaus ei onnistu, kääntykää huolto- ja lämmitysasiant-
untijanne tai WILOn asiakaspalvelun puoleen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

30





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






