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MAGYAR

1. Általános megjegyzések
A beépítést és üzembehelyezést csak szakember végezheti

1.1 Alkalmazás célja
A szivattyút, ipari és hideg-és esõviz, csapadékra, kondenzvízre,
maximálisan 35% glykoltartalmú víz és glykol keverékre, valamint
egyéb híg – maró és hosszúrostú anyagoktól, valamint asványola-
jtól mentes – közegekre alkalmazzuk.
– Vízszolgáltató és nyomásemelŒ berendezések, kazánbetáplálás,
hıtŒvízkeringés, tızoltó rendszerek, mosó és öntözŒberendezések
képezik a fŒ felhasználási területet. 

1.2 Termékmeghatározás
1.2.1 Kapcsolási és teljesítményadatok
Váltóáram :
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz vagy
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Forgóáram :
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz vagy
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Motorteljesítmény: lásd az ismertetŒtáblát
Maximális áramfelvétel: lásd az ismertetŒtáblát
Szállítóközeg hŒmérséklete: +5 °C-tŒl +35 °C 
Max. megengedett üzemi 
nyomás: 10 bár
Max.megengedett 
nyomás a beömlési oldalon: 6 bár
Max. környezethŒmérséklet: 40 °C
Védettség: IP 54
Egyéb feszültség / frekvencia is megrendelhetŒ.
Viszkóz jellegı anyagok alkalmazásánál (pld. víz/glykol kever-
éknél) a szivattyú paramétereit a magasabb viszkozitásnak
megfelelŒen korrigálni kell.
Glykol-bekeverést – a gyártó utasításai szerint – kizárólag korró-
ziógátló adalékkal kevert glykollal szabad végezni.
Méretek: lásd a táblázatot és a 3. sz. ábrát.

Alkatrészek magrendelése esetén kérjük a tipusadatok közlését.

1.2.2 Tipusmeghatározás
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(többlépcsös, vízszintes
centrifugál szivattyú) 
Névleges áramtérfogat Q [m3/h] 
optimális hatásfoknál.

Járókerekek száma
Áramnem
DM 3 ~ 230/400 V 
EM 1 ~ 230 V
Gyártási kód
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Szivattyú Szivattyúegység

Tipus Tipus

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. Biztonsági elŒírások 
Beszerelés és üzemeltetés alkalmával tartsa be az üzemeltetési
tájékoztatóban megadott alapvetŒ utasitásokat. A tájékoztató figyel -
mes átnézése úgy a beszerelŒ, mint az üzemeltetŒ részére feltét-
lenül szükséges.
Kérjük, hogy ne csak a biztonsági fejezetben megemlített általános
biztonsági utasításokra ügyeljen, hanem az alábbi fŒpontokban fels-
orolt különleges biztonsági rendelkezéseket is tartsa szem elŒtt.
Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szen-
zorikus vagy szellemi képességı vagy hiányos tapasztalatokkal
és/vagy hiányos tudással rendelkezŒ személyek (a gyermekeket is
beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonsá-
gukért felelŒs személy felügyeli Œket vagy tŒle a készülék hasz-
nálatára vonatkozó utasításokat kaptak.
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása
érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

2.1 Az üzemeltetési tájékoztatásban felsorolt jelek értelmezése:
Az üzemeltetési tájékoztatásban felsorolt és be nem tartásuk esetén
személyek biztonságát veszélyeztetŒ biztonsági rendelkezések a
szokásos veszélyszimbólummal

vagy, elektromos feszültségjelzéssel

vannak megjelölve.
Azoknál a biztonsági utasításoknál, melyek mellŒzése a szivattyút,
a berendezést és az üzemeltetést veszélyezteti, az

megjelölést alkalmazzuk.

2.2 Személyzet szakképesítése.
A beépítéssel megbízott személyeknek a munkához igényelt
megfelelŒ minŒsítéssel kell rendelkezniük.

2.3 Veszélyhelyzet a biztonsági utasítások be 
nem tartása esetén

A biztonsági utasítások be nem tartása úgy a személyek, mint a szi-
vattyú és a berendezés vonatkozásában veszéllyel járhat. Ezenfelül,
a biztonsági utasítások mellŒzése a kártérítési igény elvesztését is
maga után vonhatja.
Például, fenti elŒírások be nem tartása a következŒ gondokat
okozhatja:
– A szivattyú és a berendezés rosszul mıködnek,
– Elektromos és mechanikus hatások személyeket is veszélybe

sodorhatnak.

2.4 Az üzemeltetŒ által betartandó biztonsági utasítások 
A fennálló balesetvédelmi elŒírások betartása kötelezŒ és az elek-
tromos energia által elŒidézett veszélylehetŒség teljesmértékı
kiküszöbölése is elsŒrendı fontossággal bír. A VDE és a helyi ener -
giát szolgáltató vállalatok elŒírásait szigorúan tartsuk be.

2.5 Karbantartási és beszerelési munkákra vonatkozó 
biztonsági utasítások.

Az üzemeltetŒnek gondoskodnia kell arról, hogy minden karbantar-
tási és beszerelési munka kizárólag olyan erre felhatalmazott és
megfelelŒ szakértelemmel rendelkezŒ személyzettel végeztessék el,
amelyik az üzemeltetési utasításokat már elŒzetesen tanul-
mányozta. AlapvetŒen a szivattyúkon és a berendezéseken végre-
hajtandó munkák kizárólag csak üzemszünet alatt hajthatók végre.

2.6 Önhatalmú átépítés és alkatrészek
Szivattyúk és berendezések módosítása csak a gyártóval való
elŒzetes megbeszélést követŒen eszközölhetŒ. Eredeti és a gyártó
jóváhagyásával alkalmazott alkatrészek képezik a biztonság legjobb

VIGYÁZAT!

garanciáját. Egyéb alkatrészek alkalmazása, a szavatosság és gyár -
tó felelŒsségvállalásának megszınését vonhatja maga után.

2.7 Megengedhetetlen üzemeltetés
A leszállított szivattyú és berendezés biztonsága, csak az üzemel-
tetési tájékoztatás pontja szerint meghatározott alkalmazása révén
garantálható. Semmi körülmények között se üzemeltessen a kataló -
gus adattárában közzétett  határértékek alatt vagy felett.

3. Szállítás és ideiglenes raktározás
Szállítás és ideiglenes raktározás folyamán a szi -
vattyút védeni kell nedvesség, fagy és minden
mechanikus megkárosodás ellen.

4. Termékek és alkatrészek leírása
4.1 A szivattyú leírása (1. ábra)
A szivattyú egy többlépcsŒs (2-5 lépcsŒs), vízszintes építésı, nor-
málszívású, magasnyomású, vizszintes szívó (1) és függŒleges
nyomócsonkkal (2) ellátott, szivattyú.
A hidraulikai rész fokozatokból épül fel, megfelelŒ számú fokozatház-
ból (5) illetve járókerékbŒl (6). A járókerekek egy közös motor –
szivattyútengelyre vannak rászerelve (7). A hidraulikus részt magá-
bazáró védŒtok (8) képezi az üzembiztos tömítés garanciáját. A
közeggel érintkezŒ részek – fokozatházat járókerekeket – mıanyag-
ból, a vedŒtokot króm-nikkelacélból készült. A szivattyúház tenge-
lyátvezetése a motor felé csúszógyırüs tömítéssel van tömítve (9).
Váltóáramú motorok termikus motorvédelemmel vannak ellátva,
amelyik – a megengedett tekercshŒmérséklet túlhaladása esetén –
a motort leállítja, majd lehılését követŒen automatikusan ismét
bekapcsolja.
Vízhiányvédelem: Sem a szivattyú, sem a csúszógyırıs tömítés,
nem mıködhet száraz állapotban. A szárazfutásvédelemrŒl telepi
oldalon, illetve a megfelelŒ WILO-tartozékok beépítésével kell 
gondoskodni.
Frekvenciváltó/szırŒ alkalmazásával a szivattyú fordulatszáma
szabályozható. (L.5.3.)
A szivattyút a megkívánt forgásszámra egy frekvencia szabál -
yozó/motorszırŒ szerkezet alkalmazásával állíthatjuk be ( lásd az
5.3 bekezdést).

4.2 A szállítás terjedelme
– Szivattyú egy vagy háromfázisú motorral
– Beszerelési és üzemeltetési tájékoztató

4.3 Tartozékok
A tartozékokat külön kell megrendelni.
– WV/COL kapcsolókészülék tartozékokkal az automatikus üzem-

hez
– Automatikus CO-ER kapcsolókészülék tartozékokkal.
– Szárazfutás-védelem

– WMS építŒkészlet a vizhálózatra történŒ közvetlen csatlakozás
esetén

– WAEK 65 úszókapcsoló kapcsolókészülékkel (csak egyfázisú
kivitelben)

– WA 65 úszókapcsoló
– SK 277 3 drb merülŒelektródával

– WVA nyomáskapcsoló
– WILO-Fluidcontrol (EK)
– Berendezés vezérlése

– WAO 65 úszókapcsoló
– WAO EK 65 úszókapcsoló kapcsolókészülékkel (csak egyfázisú

kivitelben)

5. Felállítás/beépítés
5.1 Beszerelés
A 2. kép a szivattyú tipikus beépítését ábrázolja. A beépítés során
feltétlenül betartandó beépítési és beszerelési utasításokat az aláb-
biakban soroljuk fel:
– A beszerelést csak a hegesztési és forrasztási munkák befeje-
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Ábrák: 
1. A szivattyú pozíciószámokkal jelölt keresztmetszete.
2. A szivattyú felállításmódja és csövekkel való felszerelése.
3. Mértéktábla
4. Eletromos kapcsolóterv
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zését és  a csŒrendszer alapos kiöblítését követŒen lehet esz-
közölni. Idegen anyagok és szennyezŒdés a szivattyú mıködés-
képtelenségét idézhetik elŒ. 

– A szivattyút száraz,  fagymentes helyre szerelje be. 
– Biztosítson megfelelŒ helyet a karbantartási munkák elvég zésére.
– Tartsa szabadon a motorok szellŒzési pontjait. Min. távolság a fal-

tól: 0,3 m.
– A felállítási felület legyen sima és függŒleges.
– A szivattyút 2 Δ 8 csavarral erŒsítse  a rezgést csillapító talapzatra.

A rezgéscsillapító beszerelése a kereskedelemben ismert
lengéscsillapítók alkalmazásával eszközölhetŒ.

– A padlószintnek minimum 20 mm-el mélyebben kelll lennie a szi-
vattyú felerŒsítési szintjétŒl ahhoz, hogy a leeresztŒcsavarhoz
könnyen hozzá lehessen férni.

– A szivattyú elŒtt és mögött beépített zárószelvények segítségével
(1) a szivattyú könnyen kicserélhetŒ és így a karbantartási munkák
egyszerıbben végezhetŒk el.

– Javasoljuk egy visszacsapó szelepnek közvetlenül a szivattyú
nyomócsonkja mögötti beszerelését (2).

– A csatlakozó csŒvezetékeket feszültség nélkül kell a szivattyúhoz
csatlakoztatni. A rezgésátvitel megakadozására hajlékony
(mıanyag, gumi) csŒdarabok, vagy hosszkorlátozott
csŒkompenzátorok alkalmazhatók. A csŒvezeték súlyától eredŒ
terhelésektŒl a szivattyút mentesíteni kell.

– Vízhiány, az ebbŒl eredŒ szárazonfutás és a csúszógyırıs
tömités megrongálódásának elkerülésére, már a beépítés során
foganatosítson megfelelŒ biztonsági intézkedéseket. WILO ide-
vonatkozóan különbözŒ megoldásokat javasol.

– A beszívott szennyezŒdés elhárítására, helyezzen a szivattyú
szívócsövébe egy 1 mm lyukméretı szitát vagy szırŒelŒtétet (5).

5.2 Elektromos csatlakozás

– Az elektromos  csatlakozást egy helybeli Áramszolgál-
tató Vállalat által minŒsített villanyszerelŒ segítségével
és az érvényben lévŒ VDE ( Német Elektrotechnikusok
Szövetsége ) elŒírások alapján kell kivitelezni.

– Az elektromos csatlakozás a VDE 0730/1.rész alapján, egy rögzí -
tett vezetéken keresztül és egy legalább 3 mm szélességı
érintkezŒnyílással ellátott fali csatlakozó aljzat/dugó vagy egy min-
den fázis kapcsolására alkalmas kapcsoló segítségével kell meg-
valósítani. 

– A hálózati csatlakozás áramtipusát és feszültségét vizsgálja felül.
– A szivattyú tipustábláját vegye figyelembe.
– Ügyeljen a földelésre.
– Hálózati biztosítás: 10A
– A motor túlterhelésének megakadályozására, a háromfázisú

motorokat gépi oldalon motorvédŒ kapcsolóval kell ellátni és a
tipustáblán feltıntetett névleges áramra beállítani. Váltóáramú
motorok gyárilag olyan termikus motorvédelemmel vannak ellátva,
amelyek a megengedett tekercshŒmérséklet túllépése esetén a
motort kikapcsolják és lehılését követŒen automatikusan ismét
bekapcsolják.

– CsepegŒ víz elleni védelemre és a villamos vezetékek tehermen-
tesítésére egy megfelelŒen nagy keresztmetszetı vezeték alkal-
mazása szükséges.

– A hálózati csatlakozást a három- illetve egyfázisú motorok kapocs -
szekrényében lévŒ kapcsolási rajz szerint kell elvégezni (L. 4. ábra).

– Beszerelésnél ügyeljen arra, hogy a villamos csatlakozóvezeték a
csŒvezetékkel vagy a szivattyú és motorházzal semmi körülmény -
ek között se kerüljön érintkezésbe.

Szükség esetén alkalmazzon egy áramvédŒ kapcsoló  
(Fl-kapcsoló) készüléket.

5.3 Frekvenciaváltós üzemeltetés
A szivattyú egy frekvenciaváltó segítségével a kívánt fordulatszámra
állítható be. A fordulatszám a névleges fordulatszám 40 és 100%-a
között változtatható.
A bekapcsolást és az üzemeltetést eszközölje a frekvenciaváltóra
vonatkozó beszerelési és üzemeltetési utasítások alapján.
A motor tekercselésének túlterhelését/sérülését ill. zajképzŒdést

elkerülendŒ a frekvenciaváltó nem lépheti túl az 500 V/μs feszültsé -
gemelkedési sebességet, valamint a feszültségcsúcsok értékét û >
650 V kell tartani. Amennyiben ez a sebesség nem biztosítható, a
motor és a frekvenciaváltó közé egy LC szırŒt kell építeni. A szırŒ
felépítése a frekvenciagyártó és a szırŒgyártó adatai alapján kell
hogy történjen.
WILO gyártmányú frekvenciaváltós szabályozókészülékek, szırŒvel
együtt kerülnek leszállításra.

6. Üzemeltetés
– Vizsgálja meg, hogy elegendŒ e a hozzáfolyási nyomás, illetve a

tartály elegendŒ vízzel rendelkezik e.

A szivattyú nem mıködhet szárazon.
Szárazjárat tönkreteheti a tömítŒgyırıket.

– Forgásirány ellenŒrzése (csak 3 fázisú motoroknál): Rövid
idŒtartamú üzemeltetés révén vizsgálja meg, hogy a szivattyú
forgásiránya a szivattyú vázán jelzett nyíliránnyal megegyezik e?
Helytelen forgásirány esetén, cseréljen át a szivattyú kapocssze-
krényében 2 fázist.

– Háromfázisú motoroknál: a névleges áramra állított motorvédŒ
kapcsolót a tipusnak megfelelŒen  kell beállítani.

– Az esetleges úszókapcsolót illetve a vízszintjelzŒ elektródákat úgy
kell beállítani, hogy a szivattyú alacsony vízállásnál (ahol már
levegŒt szívna) kikapcsoljon.

– Nyissa ki a szívó oldal zárószelepét és a légtelenítŒ csavart
(1,2,ábrák (3), SW 19) a beszívott  közeg kilépéséig, majd húzza
meg a légtelenítŒ csavart, nyissa ki a nyomásoldalon lévŒ 
zárószelepet és kapcsolja be a szivattyút.

– A szállított közeg hŒmérsékletétŒl és nyomásától
függŒen a légtelenítŒ csavar teljes kinyitásakor forró
közeg - folyékony ill. gŒz állapotban léphet ki.
Vigyázat! Leforrázás veszély!

– A szivattyú üzemeltetésétŒl illetve állapotától (a közeg
hŒmérsékletétŒl) függŒen, a szivattyú felforrósodhat és
megérintése esetén könnyen megégetheti magát!

A szivattyú, Q = 0 m3/óra közegmennyiségnél,
nem mıködhet többet 10 percnél. Tartós üze-
meltetésnél javasoljuk, hogy a névleges térfo-
gatáram minimum 10%-ának szallítását biztosít-
sa.

7. Karbantartás
– A szivattyú szinte semmilyen karbantartást nem igényel.

Az élettartam az üzemeltetési feltételektŒl függ és különbözŒ.
Ajánlatos félévenként vizuális ellenŒrzést végezni esetleges tömí-
tetlenségeket és szokatlan vibrációk megállapításához.

– A bejáratási idŒ folyamán, a csúszógyırıs szigeteléseknél apró
cseppek keletkezhetnek. Kopás következtében elŒálló erŒsebb
kiszivárgásnál, a csúszógyırıs tömítést szakcég segítségével
cseréltesse ki.

– ErŒs csapágyzörejek és szokatlan jellegı rezgések, a csapágyak
elkopásának elŒjelét képezik. A csapágyakat ebben az esetben is
kizárólag szakcéggel cseréltesse ki.

– Karbantartási munkák alatt a berendezést kapcsolja ki és gondo-
skodjon arról, hogy  illetéktelenek ne kapcsolhassák be ismét. A
szivattyú mıködése közben semmilyen javítási vagy karbantar tási
munkát ne eszközöljön.

– Hideg évszakokban – nem fagyálló állomáshely vagy az üzemel-
tetés hosszabb jellegı szünetelése esetén – ırítse ki a szivattyút
és a csŒvezetékeket. A szivattyút a leeresztŒcsavar kinyitásával
(1,2.ábra 4), a szívóvezetéket a légtelenítŒ csavar nyitásával, a
nyomócsövet egy vízelvételi hely nyitásával kell vízteleníteni.

VIGYÁZAT!
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Zavar

Szivattyú nem mıködik

Szivattyú mıködik, de nem szállít

Szivattyú nem egyenletesen szállít

Nyomás nem elegendŒ

A szivattyú remeg

A motor túlmelegszik
A motorvédŒ szerkezet kikapcsol

A zavar oka

Áramszolgáltatás hiánya

A motorvédŒ szerkezet kikapcsolt

Helytelen forgásirány

A csŒvezeték vagy a szivattyú egyes 
részei idegen anyagoktól eldugultak

LevegŒ a szívócsonkban

Túl vékony szívóvezeték

Túl nagy szívómagasság

Helytelen szivattyú alkalmazása

Rossz forgásirány

Átáramlás mennyiségi elégtelensége, 
szívóvezeték eldugulása

Tolózár elégtelen nyitása

Idegen anyagtól eldugult szivattyú

Idegen anyag a szivattyúban

A szivattyú nincs jól lerögzítve

Gyönge talapzat

Elégtelen feszültség

Nehézjárású szivattyú
Idegen anyag
Megrongálódott csapágy

Túl magas környezethŒmérséklet

Elhárítás

Biztosítékok, úszókapcsolók és kábelek
ellenŒrzése

Motortúlterhelés megszüntetése

Hálózati csatlakozás 2 fázisának 
átcserélése

Vezetékek és a szivattyú ellenŒrzése és
tisztítása

Beszívóvezeték szigetelése

Szélesebb beszívóvezeték beszerelése

A szivattyút alacsonyabbra kell tenni

ErŒsebb szivattyú alkalmazása

Hálózati csatlakozás 2 fázisának 
átcserélése

SzırŒt és szívóvezeték-tisztítás

Tolózár kinyitása

Szivattyútisztítás

Idegen anyagok eltávolítása

FeszítŒcsavarok meghúzása

Súlyosabb talapzat beépítése

FeszültségellenŒrzés

Szivattyútisztítás
Szivattyú megjavítása 
vevŒszolgálat keretében

Hıtés biztosítása

8. Zavarok oka és elhárítása

Amennyiben az üzemzavart nem sikerülne elhárítania, kérjük
forduljon az Ön szakkereskedŒjéhez, illetve a WILO-szervízhez.

Fenntartjuk a jogot minden technikai változtatásra.
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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






