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1. Allmän beskrivning 
Inmontering och igångsättning får endast gäras av fackman

1.1 Användningsområden
Denna pump är avsedd för pumpning av, kalt- och kondensvatten,
vatten-glykol blandningar med max. 35 % glykolhalt, mineraloljefria
vätskor samt vätskor som inte innehåller nötande eller långfibriga sub-
stanser. 
Huvudsakliga användningsområden är anläggningar för attenförsörj-
ning och system med hjälppump, matarsystem för värmepannor,
attenkylnings-, och brandsläckningssystem samt tvätt- och sprinkler-
anläggningar. 

1.2 Tekniska data 

1.2.1 Anslutning och prestanda 
1-fas:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz eller
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
3-fas:
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz eller
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Motoreffekt: se märkplåt 
Max. strömförbrukning: se märkplåt 
Vätsketemperatur: +5 °C till +35 °C 
Max. tillåtet arbetstryck: 10 bar 
Max. tillåtet inloppstryck: 6 bar 
Max. omgivningstemperatur: 40 °C 
Skyddsform: IP 54 
Övriga spänningar/frekvenser kan erhållas på begäran. 
Vid pumpning av trögflytande vätskor (t.ex. vatten/glykol blandningar),
måste pumpdata justeras enligt den högre viskositeten. 
Vid användning av glykolblandningar, använd endast med korrosions-
skydd försedda märkesprodukter och iakttag tillverkarens instruktioner. 
Mått, se tabellen och Fig. 3.

Vid beställning av reservdelar, angiv alla data på märkplåten.

1.2.2 Typkod
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress 
(Flerstegs horisontal 
centrifugalpump) 

Nominal volymström Q [m3/h] 
vid optimal verkningsgrad.

Antal pumphjul

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

Tillverkarkod 

Pump Pumpenhet

Typ Mått

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. Säkerhet
Denna bruksanvisning innehåller grundläggande instruktioner att iakt-
tas vid pumpens installation och användning. Det är därför absolut
nödvändigt att den läses av både montören och användaren innan
pumpen installeras och tas i bruk.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt måste man
även noggrant iaktta de speciella säkerhetsanvisningar som ingår i de
följande sektionerna. 
Personer (inklusive barn), som på grund av fysiska, sensoriska eller
mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet och/eller ovetan-
de inte kan använda denna produkt på ett säkert sätt får inte använda
produkten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
Barn ska hållas under uppsikt, så att de inte leker med produkten.

2.1 Varningssymboler i denna bruksanvisning 
Säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning, som anger risk för per-
sonskada om de inte iakttas, indikeras med den allmänna varnings-
symbolen

Säkerhetsföreskrifter som anger risk för elektrisk spänning indikeras
med symbolen

Säkerhetsföreskrifter, som anger risk för skada på pumpen/anläggnin-
gen och dess funktion om de inte iakttas, indikeras med ordet 

2.2 Kompetenskrav 
Den personal som installerar pumpen måste kunna uppvisa rätta kvali-
fikationer för detta arbete. 

2.3 Risker vid underlåtelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna 
Underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan resultera i per-
sonskador eller skador på pumpen/anläggningen och medföra att rät-
ten till alla anspråk på garanti upphävs. 
Underlåtenhet att iaktta dessa säkerhetsföreskrifter kan speciellt resul-
tera i t.ex.: 
– fel på viktiga funktioner i pumpen/anläggningen 
– personskador som följd av elektriska eller mekaniska orsaker 

2.4 Säkerhetsföreskrifter för användaren 
Gällande bestämmelser för förebyggande av olycksfall måste iakttas. 
För att hindra risken för elektrisk stöt eller dödsfall genom elektrisk stöt
måste nationella föreskrifter och lokala elbestämmelser iakttas. 

2.5 Säkerhetsföreskrifter för inspektion och montering 
Användaren måste säkerställa att alla inspektions- och monteringsar-
beten utförs av behörig och kvalificerad fackpersonal som är grundligt
förtrogen med dessa instruktioner.
I princip får inget arbete utföras på pumpen/anläggningen medan den
är i drift. 

2.6 Obehörig ändring och tillverkning av reservdelar 
Ändringar av pumpen/anläggningen får endast göras med tillverkarens
godkännande. Användning av originaldelar och tillbehör som godkänts
av tillverkaren främjar säkerheten.
Användning av andra reservdelar kan upphäva tillverkarens ansvar för
härav resulterande följder. 

OBSERVERA!

2.7 Felaktig användning 
Pumpens/anläggningens driftsäkerhet kan endast garanteras om den
används för det ändamål som anges i bruksanvisningens sektion 1. De
gränsvärden som anges i katalogen/databladet får under inga omstän-
digheter över- eller underskridas. 

3. Transport och förvaring.
Under transport och tillfällig förvaring måste
pumpen skyddas mot fukt, frost och mekaniska
skador. 

4. Produkt- och tillbehörsbeskrivning 
4.1 Beskrivning av pumpen (Fig. 1)
Denna pump som är en flerstegs (2-5 stegs) normalt sugande horison-
tal högtrycks centrifugalpump har en blockkonstruktion med horison-
tala sug- (1) och vertikala tryckmuffar (2). 
Hydraulsektionen har en flerstegad konstruktion med motsvarande
antal ledhjul (5) och pumphjul (6). Pumphjulen är monterade på en
odelad motor-pumpaxel (7). Huset (8) som omsluter den hydrauliska
sektionen ger en driftsäker tätning. De mediumberörda delarna som
ledhjul, pumphjul är av syntetiskt material, pumphuset är av krom-
nickel-stål.
Pumphusets axelhål tätas mot motorn med en mek. glidringstätning (9).
Enfasmotorerna har en termisk motorskyddsbrytare som bryter ström-
men till motorn när motorlindningens temperatur överskrider den tillåt-
na gränsen och kopplar på den igen efter avkylning. 
Skydd mot torrkörning: Pumpen och i synnerhet glidringspackningen
får inte gå torra. Kunden måste vidtaga nödvändiga åtgärder mot torr-
körning genom installation av motsvarande WILO tillbehör. 
Pumpens varvtal kan regleras när anläggningen är ansluten till en frek-
vensomformare (se avsnitt 5.3) 

4.2 Levererad utrustning
- Pump i 1-fas eller 3-fasutförande 
- Monterings- och skötselanvisning 

4.3 Tillbehör 
Tillbehören måste beställas separat 
– WV/COL motorskåp med motsvarande tillbehör för automatdrift
– CO/ER automatikskåp med motsvarande tillbehör för automatdrift 
– Skydd mot torrkörning: 

– Skyddspressostat för direkt anslutning till inloppsledningen
– Flottörbrytare med installationsbrytare (endast EM-version) 
– WA 65 flottörbrytare 
– SK 277 med 3 nivådetekterande elektroder 

– WVA tryckställare
– WILO vätskekontroll (EK), 
– Anläggningsströmbrytare: 

– WAO 65 flottörbrytare
– WAO EK 65 flottörbrytare med installationsbrytare (endast EM-

version) 

5. Placering och installation 
5.1 Installation 
Fig. 2 visar en typisk pumpinstallation. Instruktionerna för placering
och installation av denna typ av anläggning är följande:
Innan du installerar pumpen, kontrollera att alla svetsnings- och löd-
ningsarbeten på rörsystemet är klara och att rörsystemet är ordentligt
renspolat. Främmande föremål och smuts skadar pumpens funktion. 
– Installera pumpen på ett torrt och frostfritt ställe. 
– Tillse att pumpen installeras med utrymme för underhåll. 
– Inloppet till motorns fläktkåpa måste hållas fritt. Se till att avståndet

till bakväggen är minst 0.30 m. 

OBSERVERA!
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– Installera pumpen på ett horisontalt och plant underlag/fundament. 
– Fäst pumpen på ett vibrationsdämpande underlag med två 8 mm

skruvar. Du kan också använda i handeln tillgängliga vibrationsdäm-
pande gummi-metall fästen. 

– För att säkra åtkomst till tömningsventilen måste du se till att 
pumpen installeras så att golvet under tömningskranen ligger minst
20 mm under pumpens monteringsnivå. 

– Installera avstängningsventiler (1) före och efter pumpen för att
underlätta service och enkelt byte av pumpen. 

– En backventil (2) måste installeras omedelbart efter pumpens
tryckutlopp.

– In- och utloppsledningarna måste anslutas spänningsfritt till pumpen.
Du kan härvid använda flexibla slangsektioner eller kompensatorer
med längdbegränsning för att få en anslutning med låg vibration.
Rörledningen måste förses med stöd. 

– För att skydda glidringspackningen måste du se till att pumpen
säkras mot torrkörning. WILOs sortiment erbjuder olika tillbehör för
detta syfte. 

– Se till att skydda pumpen vid inloppsledningen med en sil (1 mm
maskvidd) eller en filteranslutning (5) för att hindra att pumpen ska-
das av ev. smuts som sugs in.

5.2 Anslutning till elnätet

– Elinstallationen måste utföras av en kvalificerad och av
lokala elmyndigheter godkänd elektriker med noggrannt
iakttagande av gällande bestämmelser.

– För nätanslutningen måste man, i överensstämmelse med elföres-
krifter, använda en fast förbindelseledning med ett kontaktdon eller
en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktgap.

– Kontrollera nätanslutningens strömtyp och spänning. 
– Kontrollera överensstämmelse med data i pumpens märkskylt. 
– Säkerställ att anläggningen är jordad. 
– Nätsäkring: 10A trögverkande säkring 
– Som skydd mot överbelastning måste man se till att trefasmotorer

förses med en motorskyddsbrytare som ställs in enligt den
märkspänning som anges på märkskylten.
Växelströmsmotorerna utrustas på fabriken med en termisk motor-
skyddsbrytare som slår av pumpen när motorlindningens temperatur
överskrider det tillåtna gränsvärdet och slår automatiskt på igen efter
nedkylning.

– Se till att anslutningskabeln har en tillräcklig ytterdiameter för att
skydda packboxen mot fukt och dragbelastning.

– Anslutning till nätet måste göras enligt kopplingsschemat för trefas
eller växelström i pumpens kopplingsbox (se även Fig. 4).

– Anslutningskabeln måste installeras så att den aldrig kommer i kon-
takt med rörledningen och/eller pump- och motorhuset.

Om nödvändigt måste en jordfelsbrytare (FI-brytare) instal-
leras. 

5.3 Drift med frekvensomvandlare 
Pumpens varvtal kan regleras när pumpen ansluts till en frekvensom-
vandlare. Gränsvärdena för varvtalsreglering är:
40% nnom ≤ 100 nnom.
Anslutning och drift skall ske enligt instruktionerna i installations- och
bruksanvisningen för frekvensomvandlaren.
För att undvika att motorlindningen överhettas och skadas samt att
ljudnivån ökar får frekvensomvandlaren inte generera högre spän-
ningsökningar än 500 V/μs och spänningstoppar på û > 650 V.
Vid förekomst av sådana spänningsökningar/toppar måste ett LC-filter
(motorfilter) installeras mellan frekvensomvandlaren och motorn. Filtret
måste installeras av frekvensomvandlarens eller filtrets tillverkare. I
enheter med frekvensomvandlare som levereras av WILO är detta filter
redan installerat.

6. Igångkörning 

– Kontrollera att vattennivån i behållaren är tillräcklig eller kontrollera
inmatningstrycket. 

Pumpen får inte köras torr eftersom detta 
förstör den mek. glidringstätningen. 

– Kontrollera rotationsriktningen (endast trefasmotorer):
Kontrollera att pumpen roterar i den riktning som anges av pilen på
pumphuset genom att slå på och av strömmen. Om pumpen roterar
i fel riktning, koppla om två faser i pumpens kopplingsbox. 

– Gäller endast trefasmotorer: Ställ in motorskyddsbrytaren enligt den
märkström som anges på märkplåten. 
Installera en flottörbrytare eller skyddselektroder mot låg vattennivå
som slår av pumpen om risk finns att vattennivån är så låg att pum-
pen suger in luft. 

– Öppna inloppsidans avstängningsventil, öppna avluftningsskruven
(Fig.1&2, Pos. 3 SW 19) tills vätskan kommer ut. Stäng avluftnings-
skruven, öppna avstängningsventilen på trycksidan och koppla på
pumpen.

– Beroende på vätsketemperaturen och systemets tryck kan
het vätska eller ånga komma ut eller spruta ut när avluft-
ningsskruven öppnas helt.
Se upp för brännskador! 

– Beroende på pumpens eller installationens driftförhållanden
(vätsketemperaturen) kan hela pumpen bli mycket het.
Vidrör ej pumpen – risk för brännskada! 

Pumpen får köras maximalt 10 minuter med ett
flöde av Q = 0 m3/h.
Om pumpen körs i kontinuerlig drift rekommen-
derar ett minimiflöde på 10% av den max. flö-
desmängden. 

7. Underhåll
– Pumpen är praktiskt taget underhållsfri. 
– Livslängden beror på driftsförhållandena och varierar. Vi rekommen-

derar synkontroller av läck och ovanliga vibrationer varje halvår.
– Under inkörningsperioden kan en liten mängd vätska droppa ur den

mek. glidringstätningen. Om större läckage förekommer på grund av
slitage måste glidringstätningen bytas ut av behörig personal. 

– Ökat buller från axeln och onormal vibration tyder på att lagret är sli-
tet. I detta fall måste lagret bytas ut av behörig personal. 

– Innan man gör något underhåll, slå av pumpen och försäkra dig om
att den inte kan kopplas på av obehöriga. Utför aldrig något arbete
på pumpen medan den är i drift.

– Under den kalla årstiden, när anläggningen är utsatt för frost eller
inte används under en längre tid, måste pumpen och rörledningarna
tömmas. Töm pumpen genom att öppna tömningsventilen på
inloppsröret (Fig. 1 & 2, Pos. 4), töm utloppsröret genom att öppna
ventilskruven, och töm tryckledningen genom att öppna en töm-
ningskran. 

OBSERVERA!

OBSERVERA!

Figurer: 
1. Genomskärning av pumpen med referensnummer 
2. Pumpens placering och rörsystemet 
3. Måttskiss 
4. Elektriskt kopplingsschema
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Fel

Pumpen går ej 

Pumpen går men pumpar ej 

Pumpen arbetar ojämnt 

Otillräckligt tryck 

Pumpen vibrerar 

Motorn överhettas 
Motorskyddsbrytaren löser ut 

Orsak

Ingen strömtillförsel 

Motorskyddsbrytaren har löst ut 

Fel rotationsriktning 

Ledningar eller delar av pumpen 
blockeras av främmande föremål 

Luft i sugledningen 

Inloppsröret är för klent 

För stor sughöjd 

Fel pump vald

Fel rotationsriktning 

Flödet är för svagt, inloppsledningen är
blockerad 

Skjutventilen är inte tillräckligt öppen

Pumpen blockeras av främmande föremål

Främmande föremål i pumpen 

Pumpen är inte avvibrerat monterad 

Sockeln är inte tillräckligt massiv 

För låg spänning 

Pumpen går tungt: 
Främmande föremål 
Lagret är skadat 

För hög omgivningstemperatur

Åtgärd 

Kontrollera säkringar, flottörkontakter, 
torrkörningsskydd och kabel 

Eliminera överbelastningen på motorn 

Koppla om 2 faser i nätanslutningen 

Kontrollera och rengör ledningen och
pumpen 

Täta inloppsröret 

Installera en större inloppsledning 

Placera pumpen lägre 

Installera en större pump 

Koppla om 2 faser i nätanslutningen 

Rengör filter och sugledningen 

Öppna skjutventilen 

Rengör pumpen 

Ta bort främmande föremål 

Dra åt fästskruvarna 

Installera en tyngre sockel 

Kontrollera spänningen 

Rengör pumpen 
Kontakta kundservice för 
reparation av pumpen 

Ombesörj kylning 

8. Fel, orsaker och åtgärder

Om felet inte kan avlägsnas, kontakta din lokala rör- och värmeled-
ningsspecialist eller WILOs aukt. service.

Med förbehåll för tekniska ändringar.





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






