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POLSKI

1. Uwagi ogólne
˚ywotnoÊç zale˝y od warunków pracy i jest w zwiàzku z tym
zró˝nicowana. Zalecamy przeprowadzanie co pó∏ roku wzroko-
wych kontroli szczelnoÊci oraz obserwacj  nietypowych
wibracji.

1.1 Zastosowanie
Pomp  mo˝na u˝ywaç do pompowania wody u˝ytkowej (pozba-
wionej sta∏ych zanieczyszczeƒ) i przemys∏owej, kondensatu, wod-
nego roztworu glikolu o st ˝eniu do 35 % jak równie˝ do innych
cieczy nie zawierajàcych olejów mineralnych, sk∏adników Êcier-
ajàcych lub w∏óknistych. Pomp  zaleca si  stosowaç do stacji
wykorzystania wody deszczowej.
Najcz Êciej stosuje si  te pompy w instalacjach zaopatrzenia w
wod  jako pompa wspomagajàca, zasilajàca kocio∏, w systemach
obiegowych wody ch∏odzàcej, w gaÊnicach oraz w instalacjach
sp∏ukowych i wtryskujàcych.

1.2 Opis techniczny
1.2.1 WydajnoÊç i dane elektryczne
Napi cie zmienne:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz or
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Napi cie pràdów wirowych:
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz or
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Moc silnika: zob. tabliczka znamionowa,
Maksymalny pràd zasilania: zob. tabliczka znamionowa,
Temperatura cieczy: +5 °C do +35 °C 
Maks. dozwolone 
ciÊnienie robocze: 10 bar,
Maks. dozwolone 
ciÊnienie wlotowe: 6 bar,
Maks. temperatura otoczenia: 40 °C,
System ochronny: IP 54.
Na zamówienie mo˝na równie˝ otrzymaç pompy pracujàce pod
innymi napi ciami i cz stotliwoÊciami lub wykonane z innych mate-
ria∏ów.
W przypadku pompowania cieczy o wi kszej lepkoÊci (np. wodny
roztwór glikolu), nale˝y dostosowaç parametry robocze pompy.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie firmowych roztworów glikolu z inhibitorami
korozji. Nale˝y zawsze dok∏adnie przestrzegaç wskazówek produ-
centa.
Wymiary: zob. Tabela + Rys. 3

Przy zamówieniu cz Êci zamiennych, nale˝y podaç pe∏ne informacje znajdujàce si  na tabliczce znamionowej.

1.2.2 Specyfikacje serii
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(Pozioma pompa odÊrodkowa
wielostopniowa) 
Znamionowy strumieƒ obj toÊci Q (m3/h) 
przy optymalnej strawnoÊci

IloÊç nap dzanych wirników
Sieç zasilajàca
DM 3 ~ 230/400 V 
EM 1 ~ 230 V
Klucz fabryczny 
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pompa korpus pompy

model wymiary

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. Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania
Niniejsza instrukcja zawiera wa˝ne informacje, które nale˝y
dok∏adnie przestrzegaç podczas instalacji i eksploatacji pompy.
Przed instalacjà oraz rozruchem, musi si  monter oraz obs∏uga z
powyzsza instrukcja dokladnie zapoznaç.
Nale˝y dok∏adnie post powaç wed∏ug instrukcji bezpieczeƒstwa opi -
sanych w paragrafie 'Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania' jak równie˝
wed∏ug instrukcji podanych w nast pnych paragrafach; instrukcje te
sà oznaczone symbolami. 
Urzàdzenie to nie jest przeznaczone do u˝ytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnoÊciami fizycznymi, sensorycznymi
lub umys∏owymi, a tak˝e osoby nie posiadajàce wiedzy i/lub
doÊwiadczenia w u˝ytkowaniu tego typu urzàdzeƒ, chyba ˝e b´dà
one nadzorowane lub zostanà poinstruowane na temat korzystania
z tego urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà za ich bezpiec-
zeƒstwo.
Nale˝y pilnowaç, aby urzàdzenie nie s∏u˝y∏o dzieciom do zabawy.

2.1 Oznakowania stosowane w instrukcji obs∏ugi
Znak ogolnego zagro˝enia. Nie przestrzeganie tak oznakowanych
przepisów bezpieczenstwa mo˝e doprowadziç do obra˝en cielesnych:

Ostrze˝enie przed mo˝liwoÊcià pora˝enia pràdem elektrycznym:

S∏owo

do∏àczone do przepisów bezpieczeƒstwa oznacza, ˝e ich nieprzestr-
zeganie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia pompy lub instalacji, lub
mo˝e ograniczyç jej prawid∏owe funkcjonowanie.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel prowadzàcy instalacj  musi posiadaç odpowiednie kwalifi-
kacje. 

2.3.Zagro˝enia w przypadku nieprzestrzegania zaleceƒ dot.
bezpieczeƒstwa

W przypadku nieprzestrzegania zaleceƒ dot. bezpieczeƒstwa mo˝e
nastàpiç zagro˝enie obra˝eƒ cielesnych lub nieprawid∏owe dzia∏anie
pompy lub instalacji. Ponadto, lekcewa˝enie Êrodków ostro˝noÊci
mo˝e spowodowaç utrat  wszelkich podstaw do rosz czeƒ o odszko-
dowania.
Np. nieprzestrzeganie podanych zaleceƒ mo˝e spowodowaç
nast pujàce niebezpieczeƒstwa:
– zak∏ócenie w dzia∏aniu wa˝nych funkcji instalacji,
– obra˝enia cielesne spowodowane przez pora˝enie pràdem elek-

trycznym lub urazy mechaniczne.

2.4 Zalecenia dot. bezpieczeƒstwa dla u˝ytkownika
Nale˝y przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów odnoÊnie zapobie-
gania nieszcz Êliwym wypadkom.
Aby zapobiec zagro˝eniu pora˝enia pràdem elektrycznym, nale˝y
przestrzegaç przepisów VDE oraz przepisów miejscowych przed-
si biorstw energetycznych.

2.5 Zalecenia bezpieczeƒstwa dot. nadzoru i instalacji.
U˝ytkownik musi zadbaç, aby wszystkie prace monta˝owe oraz nad zór
zosta∏y wykonane przez autoryzowany i wykwalifikowany perso nel,
który dok∏adnie zapozna∏ si  z niniejszà instrukcjà obs∏ugi. W zasadzie
nie wolno wykonywaç prac podczas pracy pompy lub instalacji. 

2.6 Samowolne przeróbki i wyrób cz Êci zamiennych
Wprowadzenie zmian w konstrukcji pompy lub w instalacji jest
dozwolone jedynie po uzgodnieniu z producentem. U˝ywanie
oryginalnych cz Êci zamiennych oraz autoryzowanego przez produ-
centa wyposa˝enia zapewniajà bezpieczeƒstwo. Stosowanie innych
cz Êci mo˝e zwolniç producenta od odpowiedzialnoÊci za ewentual-
nie powsta∏e nast pstwa w wyniku nieszcz Êliwych wypadków.

UWAGA!

2.7 Niew∏aÊciwe warunki pracy
Bezpieczeƒstwo eksploatacji pompy lub instalacji jest wy∏àcznie
gwarantowane je˝eli warunki podane w 1-szym paragrafie instrukcji
obs∏ugi zosta∏y Êcis∏e przestrzegane. WartoÊci granicznych
podanych w katalogu lub w tabelach nie wolno w ˝adnym przypadku
przekroczyç.

3. Transport i magazynowanie
Podczas transportu nale˝y chroniç pomp  przed
wilgocià, mrozem i urazami mechanicznymi.

4. Opis wyrobu oraz wyposa˝enia
4.1 Opis pompy (Rys. 1)
Jest to pompa wielostopniowa (2-5 stopni) normalnie ssàca, pozioma,
wysoko ciÊnieniowa, odÊrodkowa, skonstruowana jako jednolity blok z
poziomym króçem ssàcym (1) oraz pionowym króçem t∏ocznym (2).
Cz Êç hydrauliczna jest wyposa˝ona w podanà iloÊç przedzia∏ów
stopni (5) oraz w modularnie skonstruowane nap dzane wirniki (6).
Wirniki nap dzane znajdujà si  na pojedynczym wale silnika (7).
Obudowa ciÊnieniowa (8) otacza cz Êci hydrauliczne i zapewnia
niezawodne uszczelnienie. Cz Êci majàce kontakt z t∏oczonym
medium, takie ja komory stopni i wirniki, wykonane sà z tworzywa
sztucznego, a korpus pompy wykonany jest ze stali chromowo-niklo-
wej, nierdzewnej. Tunel wa∏u nap dowego jest uszczelniony popr-
zez wbudowanie na osi silnika tulejki uszczelniajàcej (9). 
Silniki pràdu zmiennego sà wyposa˝one w wy∏àcznik termiczny,
który wy∏àczy silnik kiedy dozwolona temperatura uzwojenia silnika
zosta∏a przekroczona; po och∏odzeniu si  uzwojenia, silnik automa-
tycznie zostanie ponownie w∏àczony.
Ochrona przed niskim poziomem wody. Nie wolno pozwoliç praco -
waç pompie na sucho, co szczególnie dotyczy tulejki uszczelniajàcej
oÊ. Klient musi wi c przewidzieç dodatkowe urzàdzenie z gamy pro -
duktów WILO w celu zapobiegni cia pracy silnika przy za 
niskim poziomie wody.
Pr dkoÊç pompy mo˝na regulowaç do∏àczajàc jà do przemiennika
cz stotliwoÊci/filtra silnika (zob. par. 5.3).

4.2.Dostarczone cz Êci
– Wersja pompy EM lub DM
– Instrukcje obs∏ugi i instalacji 

4.3 Wyposa˝enie 
Wyposa˝enie nale˝y zamówiç dodatkowo.
– Blok prze∏àcznikowy WV/COL z wyposa˝eniem w celu automaty-

zacji,
– Blok prze∏àcznikowy CO-ER z wyposa˝eniem w celu automatyzacji,
– System kontroli poziomu wody:

– zestaw WMS do bezpoÊredniego prze∏àczania rur wlotowych,
– WAEK 65 prze∏àcznik p∏ywakowy z ma∏ym blokiem prze∏àczniko -

wym (tylko dla wersji EM)
– WA 65 prze∏àcznik p∏ywakowy,
– SK 277 z trzema zanurzonymi elektrodami,

– WVA prze∏àcznik ciÊnieniowy,
– Kontrola cieczy 'WILO' (EK),
– Prze∏àcznik instalacji:

– WAO 65 prze∏àcznik p∏ywakowy,
– WAO EK 65 prze∏àcznik p∏ywakowy z ma∏ym blokiem prze∏àczni -

ko wym (tylko dla wersji EM)

5. Monta˝ i instalacja
5.1 Instalacja 
Na rys. 2 pokazano w jaki sposób pompa jest zwyczajnie instalowa -
na. Kolejne instrukcje instalacji i monta˝u do przestrzegania przy
tego rodzaju instalacjach sà nast pujàce:
– Przed instalacjà pompy nale˝y sprawdziç czy spawania i lutowa-

nia uk∏adu rur zosta∏y nale˝ycie wykonane, oraz czy uk∏ad zosta∏
przep∏ukany. Zanieczyszczenia mogà zak∏óciç prawid∏owà prac
pompy.

– Zainstaluj pomp  w suchym i wolnym od mrozu pomieszczeniu.
– Zamontuj pomp  w dost pnym miejscu tak, aby pozwoliç na

niezb dne prace konserwacyjne. 

UWAGA!
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– Wlot wentylatora silnika musi byç wolny, i musi si  znajdowaç co
najmniej 0.30 m od muru z ty∏u pompy.

– Zainstaluj pomp  na p∏askiej powierzchni w pozycji poziomej.
– Pomp  nale˝y ustawiç na podstawie amortyzujàcej wstrzàsy i

przykr ciç dwoma Êrubami 8 mm. Mo˝na w tym celu zastosowaç
tulejki metalowo-gumowe, które sà ogólnie dost pne w handlu.

– Aby zapewniç dost p do zaworu Êciekowego, nale˝y pomp  tak
zainstalowaç, aby zawór Êciekowy znajdowa∏ si  co najmniej 
20 mm od posadzki.

– Zawory izolacyjne (1) nale˝y zainstalowaç przed i za pompà tak,
aby mo˝na by∏o je ∏atwo wyjàç w celu prac konserwacyjnych.

– BezpoÊrednio za wylotowà uszczelkà ciÊnieniowà pompy nale˝y
zainstalowaç zawór pró˝niowy (2).

– Rury wlotowe i wylotowe nale˝y pod∏àczyç do pompy bez
napr ˝eƒ. Aby zapewniç nisko-wibracyjne z∏àcza mo˝na u˝ywaç
w∏aÊciwej d∏ugoÊci gi tkich rur lub z∏àcz harmonijkowych. Nale˝y
w∏aÊciwie podeprzeç lub zamocowaç uk∏ad rurociàgowy.

– U˝ytkownik musi zapobiec pracy pompy przy nadmiernym
obni˝eniu si  poziomu wody, w celu ochronny osiowej tulejki uszc-
zelniajàcej. W asortymencie produktów WILO znajduje si
w∏aÊciwe i dodatkowe wyposa˝enia.

– Aby zabezpieczyç system przed zanieczyszczeniami, u˝ytkownik
musi za∏o˝yç ochronny filtr wlotowy (siatka 1 mm) lub z∏àcza 
filtrujàce (5).

5.2 Instalacja elektryczna
– Pod∏àczenia elektryczne muszà zostaç wykonane

zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami przez wykwalifi-
kowanego i uprawnionego elektryka.

– Pod∏àczenia elektryczne muszà zostaç wykonane za pomocà
trwale zamocowanych przewodów przy pomocy z∏àczek
nakr tnych z prze∏àcznikiem wielobiegunowym z przerwà stykowà
co najmniej 3 mm, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami (np.
zgodnie z ostatnià wersjà przepisów IEE dot. okablowania).

– Sprawdê zasilanie (pràd i napi cie).
– Sprawdê, czy zasilanie zgadza z danymi na tabliczce znamiono-

wej. 
– Sprawdê, czy pompa jest zasilana. 
– Bezpiecznik sieci zasilania: 10A bezpiecznik topikowy z opóênie-

niem.
– Aby zapobiec przegrzaniu si  silnika na pràdy wirowe, u˝ytkownik

musi wyposa˝yç silnik w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa, który musi
byç dostosowany do nominalnego pràdu podanego na tabliczce
znamionowej.
Silniki pràdu zmiennego sà fabrycznie wyposa˝one w termiczny
wy∏àcznik silnika, który wy∏àczy pomp  od momentu, kiedy dozwo-
lona temperatura uzwojenia zosta∏a przekroczona; po och∏odzeniu
si  uzwojenia, wy∏àcznik automatycznie ponownie w∏àczy silnik.

– Aby zabezpieczyç i ochroniç z∏àczk  sieci zasilania komory d∏awi-
kowej przed wilgocià, nale˝y u˝yç kabla zasilania o w∏aÊciwym
przekroju (np. H05 VV-F 3/4 G 1.5). 

– Pod∏àczenie do sieci zasilania nale˝y wykonaç w skrzynce zacis-
kowej pompy zgodnie ze schematem dla pràdu wirowego lub
zmiennego (zob. równie˝ Rys. 4).

– Kabel zasilajàcy powinien byç po∏o˝ony tak, ˝eby w ˝adnym przy-
padku nie przylega∏ do rur i/lub obudowy pompy i silnika.

W razie potrzeby, nale˝y zamontowaç filtr 
przeciwzak∏óceniowy (prze∏àcznik FI).

5.3 Obs∏uga z przemiennikiem cz stotliwoÊci
Pr dkoÊç obrotowà pompy mo˝na regulowaç za pomocà przemien-
nika cz stotliwoÊci. Granice kontrolne:
40%nnom ≤ n ≤ 100%nnom.
Pod∏àczenie i sterowanie: zob. instrukcje instalacji i obs∏ugi prze-
miennika cz stotliwoÊci.
Aby uniknàç uszkodzenia uzwojenia silnika poprzez jego
przecià˝enie, i aby uniknàç wzrostu poziomu ha∏asu, nie wolno
dopuÊciç, aby przemiennik cz stotliwoÊci spowodowa∏ zwi kszenie
si  napi cia powy˝ej 500 V/μs lub wyskoków wynoszàcych
û > 650 V. Je˝eli pr dkoÊç obrotowa silnika mog∏aby zostaç podnie-

siona przez wyskoki napi cia, nale˝y zainstalowaç filtr pojemnoÊ-
ciowo-indukcyjny (filtr silnikowy) pomi dzy przemiennikiem cz stotli-
woÊci a silnikiem. Model filtra musi byç zaprojektowany przez pro-
ducenta przemiennika cz stotliwoÊci lub filtra. W urzàdzeniach ste-
rujàcych firmy WILO filtr jest fabrycznie zainstalowany.

6. Rozruch
– Sprawdê poziom wody w zbiorniku oraz ciÊnienie wlotowe. 

Nie wolno dopuÊciç do pracy pompy na sucho,
poniewa˝ doprowadzi to do zniszczenia tulejki
uszczelniajàcej oÊ.

– Sprawdzenie kierunku obrotu (tylko dla silników na pràdy wirowe):
w∏àcz pomp  na chwilk  i sprawdê, czy pompa obraca si  w kie-
runku oznaczonym strza∏kà na obudowie pompy. W przypadku,
gdy pompa dzia∏a w przeciwnym kierunku, nale˝y prze∏o˝yç dwa
kable fazowe w skrzynce zaciskowej pompy.

– Tylko w przypadku silników na pràdy wirowe: nastaw wy∏àcznik
zgodnie z pràdem nominalnym podanym na tabliczce znamiono-
wej.

– Je˝eli w instalacji sà prze∏àczniki p∏ywakowe lub elektrody chro-
niàce przed za niskim poziomem wody ustaw je tak, aby pompa
wy∏àczy∏a si  w momencie, kiedy poziom wody spowoduje zasy-
sanie przez pomp  powietrza.

– Otwórz zawór wlotowy, odkr ç Êrub odpowietrzajàcà (Rys. 1 & 2,
(3), SW 19), czekaj do momentu kiedy ciecz zacznie wyciekaç,
zakr ç Êrub  odpowietrzajàcà, otwórz zawór wylotowy i w∏àcz
pomp .

– Przy zupe∏nym odkr ceniu Êruby odpowietrzajàcej,
zale˝nie od temperatury cieczy i ciÊnienia w systemie,
mo˝liwe jest – nawet gwa∏towne – wydostanie si  
goràcej cieczy lub gazów pod wysokim ciÊnieniem.
Nie dopuÊç do poparzeƒ skóry!

– Zale˝nie od warunków pracy pompy lub instalacji (tem-
peratura cieczy), ca∏a pompa mo˝e si  nagrzewaç.
Nie dotykaj rur: istnieje niebezpieczeƒstwo opar-
zeƒ!

Pompa nie mo˝e pracowaç d∏u˝ej ni˝ 10 minut z
przep∏ywem Q = 0 m3/godz. W przypadku ciàg∏ej
pracy, nale˝y zachowaç minimalny przep∏yw
wynoszàcy 10 % przep∏ywu nominalnego.

7. Konserwacja 
– Pompa praktycznie nie wymaga konserwacji.

˚ywotnoÊç zale˝y od warunków pracy i jest w zwiàzku z tym
zró˝nicowana. Zalecamy przeprowadzanie co pó∏ roku wzroko-
wych kontroli szczelnoÊci oraz obserwacj  nietypowych wibracji.

– W okresie docierania, z tulejki uszczelniajàcej oÊ mogà wystàpiç
przecieki. We przypadku wystàpienia znacznych przecieków spo -
wodowanych przez zu˝ycie, tulejka uszczelniajàca oÊ musi zostaç
wymieniona przez specialist .

– Wystàpienie zwi kszonego ha∏asu ∏o˝yska i nadzwyczajnych
drgaƒ wskazuje na zu˝yte ∏o˝yska. W tym przypadku – w celu
wymiany – nale˝y odwo∏aç si  do specialisty.

– Przed wykonaniem prac konserwacyjnych nale˝y zawsze
wy∏àczyç pomp  i zapewniç, aby niepowo∏ane osoby nie mog∏y jej
ponownie w∏àczyç. Nigdy nie przeprowadzaj prac przy w∏àczonej
pompie.

– Pomp  nale˝y opró˝niç je˝eli istnieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania
na nià mrozu jak równie˝ kiedy pompa jest wy∏àczona na d∏u˝szy
czas. Opró˝nij pomp  odkr cajàc zawór spustowy (Rys. 1 & 2, 4);
opró˝nij rur  wlotowà odkr cajàc Êrub  odpowietrzajàcà; opró˝nij
rur  wylotowà otwierajàc punkt spustowy.

UWAGA!

UWAGA!

Rysunki:
1. Przekrój pompy z numerami referencyjnymi.
2. Ustawianie i orurowanie pompy.
3. Rysunek z podaniem wymiarów.
4. Schemat po∏àczeƒ elektrycznych
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POLSKI

Zak∏ócenie

Pompa nie dzia∏a

Pompa dzia∏a lecz nie pompuje

Pompa nie pompuje równomiernie

Niedobór ciÊnienia

Pompa drga

Nagrzanie si  silnika i jego 
wy∏àczenie si  

Przyczyna

brak zasilania

wy∏àcznik bezpieczeƒstwa zadzia∏a∏ 

niew∏aÊciwy kierunek obrotu

cz Êci rur lub pompy sà zablokowane
przez obce cia∏o

powietrze we wlotowej tulejce 
ciÊnieniowej 

za wàska rura wlotowa 

za wysokie ciÊnienie wlotowe

nieprawid∏owy typ pompy

niew∏aÊciwy kierunek obrotu

za niski przep∏yw, rura wlotowa 
zablokowana

zawór nie jest dostatecznie otwarty

pompa zablokowana przez obce cia∏o

w pompie znajduje si  obce cia∏o 

nieprawid∏owe zamocowanie pompy 
do podstawy

podstawa jest niewystarczajàco ci ˝ka

za niskie napi cie

pompa za ci ˝ko pracuje
obce cia∏o
uszkodzenie ∏o˝yska

za wysoka temperatura otoczenia

Usuwanie

sprawdê bezpieczniki, prze∏àczniki
p∏ywakowe i kable

usuƒ przyczyny przecià˝enia silnika

prze∏ó˝ dwa kable fazowe w skrzynce
zaciskowej pompy 

sprawdê i oczyÊç rur  i pomp

uszczelnij wlotowà tulejk  ciÊnieniowà 

zamontuj wi kszà rur  wlotowà

umieÊç pomp  ni˝ej

zainstaluj pomp  o wi kszej mocy

prze∏ó˝ dwa kable fazowe w skrzynce
zaciskowej pompy 

oczyÊç filtr i rur  wlotowà

otwórz zawór

wyczyÊç pomp

usuƒ obce cia∏o

dokr ç Êruby kotwicowe

zainstaluj ci ˝szà podstaw

sprawdê napi cie

wyczyÊç pomp
pompa wymaga naprawy serwisowej

och∏odê pomp

8. Zak∏ócenia, przyczyny i ich usuwanie

W przypadku kiedy awarii nie mo˝na usunàç, prosimy o zwró-
cenie si  do najbli˝szego punktu serwisowego, wzgl dnie
przedstawicielstwa firmy WILO.

Z zastrze˝eniem zmian technicznych.





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






