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1. Algemeen
Inbouw en bediening alleen door geschoold vakpersoneel

1.1 Toepassing
Deze pomp wordt gebruikt voor het verpompen van schoon water
zonder bezinksel, afvalwater, condensaat, water-glycolmengsels met
maximaal 35% glycol, alsook voor andere dun vloeibare mediums die
geen minerale oliën, schurende bestanddelen of stoffen met lange
vezels bevatten. Ideal geschikt voor regenwatergebruik.
De voornaamste toepassingsgebieden voor deze pomp zijn water-
toevoerinstallaties, watertoevoerinstallaties voor ketels, koelwatercir-
cuits, brandbestrijdingssystemen, alsook was- en irrigatiesystemen.

1.2 Productopgaven
1.2.1 Aansluit- en capaciteitsgegevens
Wisselstroom :
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz of
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Draaistroom :
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz of
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Motorvermogen: zie typeplaat,
Maximaal vermogen: zie typeplaat,
Temperatuurbereik 
van het medium: +5 °C tot +35 °C,
Maximaal toegelaten 
bedrijfsdruk: 10 bar,
Maximaal toegelaten 
druk aan de zuigzijde: 6 bar,
Maximale 
omgevingstemperatuur: 40 °C,
Beschermingsklasse IP 54.

Op verzoek zijn ook uitvoeringen met andere spannings-/frequentie-
waarden verkrijgbaar.
Voor het verpompen van taaivloeibare mediums (b.v. water-glycol-
mengsels) moeten de capaciteitsgegevens van de pomp aan de hoge-
re viscositeit worden aangepast. 
Bij toevoeging van glycol mogen uitsluitend merkartikelen met corro-
siebeschermende middelen worden gebruikt. Raadpleeg de product -
informatie van de fabrikant.
Afmetingen: zie tabel en figuur 3 met de maten.

Vermeld bij de bestelling van onderdelen telkens alle gegevens van het typeplaatje.

1.2.2 Typecodering
MP 3 05 - EM / XX

MP Multipress 
(Multicellulaire, horizontale 
centrifugaalpomp) 

Nominale volumestroom Q [m3/h] 
bij optimale werkingsgraad

Aantal waaiers

Netspanning
3 ~ 230/400 V 
1 ~ 230 V

Code fabrikant 

Pomp Pompeenheid

Type Afmetingen

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. Veiligheid
Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen, die bij de montage
en inbedrijfname in acht genomen dienen te worden. Daarom is het
noodzakelijk dat deze handleiding voor de montage en inbedrijfstelling
door zowel de monteur als de gebruiker wordt gelezen.
Men dient niet alleen te letten op de onder het hoofdstuk “veiligheid”
genoemde algemene veiligheidsvoorschriften, doch ook op de hierna
aangegeven speciale veiligheidssymbolen.
Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kin-
deren) met een beperkt fysisch, sensorisch of geestelijke vermogen of
voor het gebruik door personen zonder ervaring en/of kennis, tenzij ze
door veiligheidspersoneel worden begeleid en aanwijzingen krijgen hoe
het product moet worden gebruikt.
Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet
met het product spelen.

2.1 Veiligheidssysmbolen
De veiligheidsvoorschriften die bij niet naleving lichamelijke letsels kun-
nen veroorzaken, worden aangeduid met:

Algemeen gevaar

Waarschuwing voor elektrische spanning
Veiligheidsvoorschriften die bij niet naleving gevaar opleveren voor de
pomp/installatie en haar werking worden aangeduid met

2.2 Personeelskwalificatie
De montage dient door gekwalificeerd personeel te worden uitge voerd.

2.3 Gevaren bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoor schriften
Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan gevaar
opleveren voor personen en kan tevens schade tot gevolg hebben aan
de pomp/installatie. Bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoor-
schriften vervalt iedere aanspraak op garantie!
Door de niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kunnen onder
meer de volgende problemen optreden:
– Uitvallen van belangrijke functies van de pomp/installatie,
– Blootstelling van personen aan elektrische en mechanische gevaren.

2.4 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
De bestaande voorschriften ter voorkoming van ongevallen dienen in
acht genomen te worden. Gevaren door elektrische energie dienen te
worden uitgesloten. Voorschriften van de landelijke en regionale ener-
giebedrijven dienen ook in acht genomen te worden. 

2.5 Veiligheidsvoorschriften voor inspectie- en 
montagewerkzaam heden

De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat alle inspectie- en monta-
gewerkzaamheden worden uitgevoerd door erkend en gekwalificeerd
vakpersoneel, dat zich grondig in kennis heeft gesteld van de voor-
schriften uit de handleiding.
In principe mogen werkzaamheden aan de pomp/installatie alleen bij
stilstand worden uitgevoerd.

2.6 Eigenhandige ombouw en vervaardiging van onderdelen
Veranderingen van de pomp/installatie zijn alleen in overleg met de
producent toegestaan. In het kader van de veiligheid mag uitsluitend
gebruik worden gemaakt van originele onderdelen en door de produ-
cent toegelaten toebehoren. Bij gebruik van andere onderdelen kan de
producent niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevol-
gen hiervan.

2.7 Ontoelaatbare bedrijfsomstandigheden
De bedrijfszekerheid van de geleverde pomp/installatie is alleen
gewaarborgd bij een reglementaire toepassing, conform paragraaf 1
van de handleiding. Er mag in geen geval worden afgeweken van de
grenswaarden die vermeld staan in de catalogus of in de specificatie.

OPGELET!

3. Transport en tussenopslag
De pomp dient bij transport en tussenopslag te wor-
den beschermd tegen vocht, vorst en mechanische
beschadiging.

4. Productomschrijving en toebehoren
4.1 Omschrijving van de pomp (figuur 1)
De pomp is een multicellulaire (2 - 5 cellen), normaal zuigende, hori-
zontale hogedrukcentrifugaalpomp en behoort tot het blok-bouwtype
met een horizontaal zuig- (nr. 1) en verticaal drukbuisstuk (nr. 2).
Het hydraulische gedeelte is opgevat als een scharnier dat voorzien is
van het overeenstemmende aantal celhuizen (nr. 5) en waaiers (nr. 6).
De waaiers zijn gemonteerd op een motor-pompas (nr. 7), vervaardigd
uit een stuk. Het pothuis (nr. 8) waarin de hydraulische eenheid is
ondergebracht, staat borg voor een betrouwbare dichting. De met
medium in contact komende delen (Zoals de celkamers en de waai-
ers), bestaan uit kunststof. De pothuis is vervaardigd uit chroomnikkel-
staal. De asdoorgang van het pomphuis is ter hoogte van de motor
met een glijringdichting (nr. 9) afgedicht. 
De wisselstroommotoren zijn voorzien van een thermische motorbevei-
liging. Wanneer de toegelaten temperatuur ter hoogte van de motor-
wikkeling wordt overschreden, schakelt de motor af. Na afkoeling 
treedt de motor automatisch weer in werking.
Beveiliging tegen onvoldoende water: de pomp en in het bijzonder de
glijdichtring mogen niet drooglopen. Om onvoldoende watertoevoer te
voorkomen, moet de pomp door de ebruiker worden aangepast, of
moet gebruik worden gemaakt van de betreffende onderdelen uit het
WILO- toebehorengamma.
Het toerental van de pomp kan worden aangepast door de pomp uit
te rusten met een frequentieomvormer/motorfilter (zie paragraaf 5.3).

4.2 Leveringsomvang
– Pomp in EM- of DM-uitvoering,
– Montage- en bedieningsvoorschriften

4.3 Toebehoren
De toebehoren dienen afzonderlijk te worden besteld.
– Schakeltoestel WV/COL met betreffend toebehoren voor geautoma-

tiseerde werking,
– Schakeltoestel CO-ER met betreffend toebehoren voor geautomati-

seerde werking,
– Beveiliging tegen onvoldoende watertoevoer:

– Montageset WMS voor rechtstreekse aansluiting op de toevoerlei-
ding,

– Vlotterschakelaar WAEK 65 met klein schakeltoestel (alleen voor
EM-uitvoering),

– Vlotterschakelaar WA 65,
– SK 277 met 3 dompelelektroden,

– Drukschakeling WVA,
– WILO-Fluidcontrol (EK),
– Schakeling van de installatie:

– Vlotterschakelaar WAO 65,
– Vlotterschakelaar WAO EK 65 met klein schakeltoestel (alleen voor

EM-uitvoering).

5. Opstelling/Montage
5.1 Montage
Figuur 2 toont de juiste montage van de pomp. Een overzicht van de
voorschriften die voor de montage en de opstelling van dit werkingsty-
pe in acht moeten worden genomen:
– Monteer de pomp pas nadat alle soldeer- en laswerkzaamheden

uitgevoerd zijn en nadat de leidingen zijn gespoeld. Vreemde stoffen
en verontreinigingen leiden tot het uitvallen van de pomp.

– De pomp dient op een droge, vorstvrije plaats te worden opgesteld.
– Zorg voor voldoende ruimte voor onderhoudswerkzaamheden.
– De ventilatieopening van de motor moet beslist worden vrijgehou-

den. De afstand tot de wand moet ten minste 0,3 m bedragen.
– Het montagevlak moet horizontaal en egaal zijn.

OPGELET!
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– De pomp wordt met 2 schroeven, met een diameter van 8 mm, op
een trillingsdempende sokkel of rondplaat bevestigd. Om trillingen
op te vangen, kan ook gebruik worden gemaakt van rubber-metalen
verbindingen die courant in de handel verkrijgbaar zijn.

– Om de aftapplug goed toegankelijk te maken, moet het grondopper-
vlak onder de aftapplug ten minste 20 mm lager liggen dan het
bevestigingsniveau van de pomp.

– Om de pomp gemakkelijk te kunnen vervangen of om de onder-
houdswerkzaamheden uit te voeren, dienen voor en achter de pomp
sperarmaturen (nr. 1) te worden aangebracht.

– Onmiddellijk achter de drukbuis van de pomp moet een terugslag-
klep (nr. 2) worden gemonteerd.

– Voor de aansluiting van de druk- en toevoerleiding dient de pomp
van de netspanning te worden afgesloten. Maak voor een trillingsar-
me aansluiting gebruik van buigzame buisstukken of compensatoren
met afstandsbegrenzing. Het gewicht van de buis moet worden
gecompenseerd.

– Om de glijringdichting te beschermen moet de pomp door de gebrui-
ker op passende wijze worden beveiligd tegen onvoldoende water-
toevoer, zodat wordt voorkomen dat de pomp droogloopt. Het toebe-
horenprogramma van WILO bevat hiertoe verschillende oplossingen.

– De pomp dient door de gebruiker ter hoogte van de toevoerbuis te
worden beschermd door een zeef (breedte van de mazen 1 mm) of
door een filtervoorzetstuk (nr. 5), ter voorkoming van schade door
aangezogen vuil.

5.2. Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting dient door een plaatselijk erkend 
elektrotechnisch bedrijf – overeenkomstig de geldende 
voorschriften – te worden uitgevoerd. 

– De aansluiting op het net dient via een vaste aansluitkabel
tot stand te worden gebracht. Deze aansluitkabel moet voorzien zijn
van een stekker of een meerpolige schakelaar met een contactope-
ningsbreedte van ten minste 3 mm.

– Controleer de stroomsoort en de spanning van de netaansluiting,
– Controleer het typeplaatje van de pomp,
– Controleer de aarding,
– Zekering van het net: 10 A, met vertraagde werking,
– De draaistroommotoren moeten ter voorkoming van overbelasting

door de gebruiker worden voorzien van een motorbeveiligingsscha-
kelaar, die moet worden afgesteld op de nominale stroom die op het
typeplaatje staat vermeld. 
Wisselstroommotoren zijin in de fabriek reeds voorzien van een ther -
mi sche motorbeveiliging, die de motor in geval van overschrijding van
de toegelaten temperatuur ter hoogte van de wikkelingen uitschakelt.
Na afkoeling wordt de motor automatisch weer ingeschakeld.

– Om de installatie te beschermen tegen druipwater en de trekontla-
sting in de kabeldoorvoer te vrijwaren, moet in een aansluitkabel met
passende buitendiameter worden voorzien (b.v. 05 VV-F 3/4 G 1,5).

– De aansluiting op het net dient conform de klemmenaansluitsche-
ma’s voor draai- of wisselstroom in de klemmenkast van de pomp te
geschieden (zie ook figuur 4). 

Indien nodig moet een defectstroom-veiligheidsschakelaar
(FI-schakelaar) worden aangebracht.

5.3 Werking met een frequentieomvormer
Het toerental van de pomp kan worden geregeld door deze uit te
rusten met een frequentieomvormer. Grenswaarden voor de toerental-
regeling: 40%n nom. ≤ n ≤ 100%n nom.
Raadpleeg de montage- en bedieningsvoorschriften voor de aansluit-
ing en de werking van de frequentieomvormer.
Om te voorkomen dat de motorwikkeling overbelast of beschadigd
wordt en er eluidshinder zou ontstaan, mogen er zich ter hoogte van
de frequentieomvormer geen spanningstoenamesnelheden van meer
dan 500 V/μs en spanningspieken û > 650 V voordoen. Wanneer een
dergelijke toenamesnelheid van de spanning niet kan worden uitgeslo-
ten, moet  tussen de frequentieomvormer en de motor een LC-filter
(motorfilter) worden ingebouwd. De filter dient door de fabrikant van de
frequentieomvormer/filter te worden gemonteerd.
De regeltoestellen met frequentieomvormer die door WILO worden
geleverd, zijn reeds voorzien van een filter.

6. Inbedrijfname
– Controleer het waterpeil van het reservoir resp. de toevoerdruk.

Om beschadiging van de glijdichtring te voor -
komen, mag de pomp niet drooglopen.

– Controle van de draairichting (enkel van toepassing op draaistroom-
motoren): schakel de installatie even aan en controleer of de pomp
in de richting draait die is aangegeven door de pijl op het pomphuis.
Is dit niet het geval, dan dienen de twee fasen in de klemmenkast
van de pomp te worden verwisseld.

– Enkel van toepassing op draaistroommotoren: Stel de motorbeveili-
ging op de nominale stroom af, zoals aangeduid op het typeplaatje.

– Richt de eventuele vlotterschakelaars resp. elektroden ter voorko-
ming van onvoldoende watertoevoer zodanig dat de pomp uitscha-
kelt wanneer het waterpeil te sterk daalt en hierdoor lucht zou wor-
den aangezogen.

– Draai de afsluitklep aan de toevoerzijde en de ontluchtingsschroef
(figuren 1, 2, nr. 3, SW 19) open tot het te verpompen medium naar
buiten stroomt. Draai de ontluchtingsschroef vervolgens dicht, de
afsluitklep aan de drukzijde open en schakel de pomp in.

– Afhankelijk van de temperatuur van het te verpompen
medium en van de systeemdruk, kan er bij het volledig
opendraaien van de ontluchtingsschroef heet medium in
de vorm van vloeistof of stoom ontsnappen, resp. onder
hoge druk uit de installatie spuiten.
Let op: Verbrandingsgevaar!

– Afhankelijk van de werking van de pomp of van de installa-
tie (temperatuur van het te verpompen medium) kan de 
gehele pomp erg heet worden.
Risico op verbranding bij aanraking van de pomp!

Bij een debiet van Q = 0 m3/u mag de pomp maxi-
maal 10 minuten draaien. Het is aanbevolen om de
capaciteit van de pomp bij continue bedrijf te hand-
haven op minimum 10% van de nominale capaciteit.

7. Onderhoud
– De pomp is nagenoeg onderhoudsvrij.
– De levensdauer varieert al naar gelang de bedrijsfsomstandigheden.

Wij adviseren halfjaarlijkse visuele controles op lekkages en abnor-
male trillingen.

– Tijdens de inloopperiode kunnen er zich lekkage ter hoogte van de
glijringdichting voordoen. Bij grote lekkageproblemen veroorzaakt
door slijtage van de glijringdichting dient het onderdeel door vakper-
soneel te worden vervangen.

– Versterkte geluidsontwikkeling en ongewone trillingen duiden op slij-
tage van de lagers en moeten dan door vakpersoneel worden ver-
vangen.

– Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet de instal-
latie van het spanningsnet worden losgekoppeld en worden bevei-
ligd tegen het inschakelen door onbevoegden. Tijdens de werking
mogen er geen werkzaamheden aan de installatie worden uitge -
voerd.

– Wanneer de pomp op een niet vorstvrije plaats wordt opgesteld, of
bij langere stilstand, moeten zowel de pomp als de leidingen tijdens
de winterperiode worden geledigd: voor het ledigen van de pomp de
aftapschroef openen (figuren 1, 2, nr. 4), voor de toevoerleiding de
ontluchtingsschroef opendraaien, en voor het ledigen van de druklei-
ding een wateruitlaat opendraaien.

Figuren:
1. Schematische voorstelling van de pomp met nummers
2. Montage van de pomp met buizen
3. Afmetingen
4. Schema van de elektrische aansluitingen

OPGELET!
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Storing

Pomp draait niet

Pomp draait, maar geen capaciteit

Pompcapaciteit verloopt niet 
gelijkmatig

Onvoldoende druk

Pomp trilt

Motor oververhit
Motorbeveiliging treedt in werking

Oorzaak

Geen stroomtoevoer

Motorveiligheidsschakelaar geactiveerd

Verkeerde draairichting

Pompleiding of -onderdelen verstopt 
door vreemde stoffen

Lucht in aanzuigbuisstuk

Aanzuigleiding te klein

Aanzuighoogte te groot

Verkeerde pompkeuze

Verkeerde draairichting

Doorstroming te klein, 
aanzuigleiding verstopt

Schuifafsluiter niet voldoende 
geopend

Pomp geblokkeerd door 
vreemde stoffen

Vreemde stoffen in de pomp

Pomp niet voldoende verankerd 
op de sokkel

Sokkel is niet zwaar genoeg

Ontoereikende spanning

Pomp draait moeilijk:
Vreemde stoffen, 
lager beschadigd

Omgevingstemperatuur te hoog

Oplossing

Controleer de zekeringen, 
de vlotterschakelaar en de kabels

Maak de overbelasting van de motor
ongedaan

Keer de beide fasen van de 
netaansluiting om

Controleer de leiding en de pomp 
en reinig deze

Dicht de aanzuigleiding af

Breng een grotere aanzuigleiding aan

Plaats de pomp op een lager niveau

Monteer een zwaardere pomp

Keer de beide fasen van de 
netaansluiting om

Reinig de filter en de aanzuigleiding

Open de schuifafsluiter

Reinig de pomp

Verwijder de vreemde stoffen

Draai de ankerschroeven aan 

Monteer een zwaardere sokkel

Controleer de spanning

Reinig de pomp
Laat de pomp door 
de servicedienst herstellen

Zorg voor afkoeling

8. Bedrijfsstoringen, oorzaken en oplossingen

Indien de storing niet kan worden verholpen, dient u zich te wenden
tot uw sanitair- en verwarmingsspecialist of tot de WILO-service-
dienst.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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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






