
D Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and operating instructions

F Notice de montage et de mise en service

GR

TR Montaj ve kullanma kılavuzu

S Monterings- och skötselanvisning

PL Instrukcja monta u i obs ugi

CZ Návod k montáži a obsluze

RUS

RO Instruc iuni de montaj i exploatare

FIN Asennus- ja käyttöohje

N Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Drain MTC 32 F 39 - 55

2
 0

9
0

 1
1

4
-E

d.
0

1
/2

0
0

9
-0

1-
W

ilo
-E

M
U

!



        

Fig.1: Fig.2:

Fig.3: Fig.4:

Laufradspalt = 0,7

Schneidspalt = max.0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Laufradspalt = 0,7   mm

Schneidspalt = max.0,2mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3xØ12 95

2"

40 55

15

450 (MTC32...39)
525 (MTC32...49-55)

min.20

145

420 (MTC32...39)
500 (MTC32...49-55)

540 (MTC32...39)
615 (MTC32...49-55)

26
0

49
0 

(M
TC

32
...3

9)
62

5 
(M

TC
32

...
49

-5
5)

 12
5  

  1
25

  (M
TC

32
...3

9)
15

5 
    

14
0

 (M
TC

32
...4

9-
55

)

 95

R ca.150

 22
0

Schacht
min.400

635 (MTC32...39) - Schacht min.700
705 (MTC32...49-55) - Schacht min.800

1" DIN
2440/
DIN EN
10255
(bauseits)



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Drain MTC 32 F 39 - 55 47

1 Ogólne informacje

O niniejszym dokumencie
Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz  pro-
duktu. Powinna by  stale dost pna w pobli u
produktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji 
stanowi warunek u ytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem oraz nale ytej obs ugi produktu.
Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna z wyko-
naniem produktu i stanem norm reguluj cych 
problematyk  bezpiecze stwa, obowi zuj cych 
w na dzie  z o enia instrukcji do druku.

2 Bezpiecze stwo
Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe 
wskazówki zalecenia , które musz  by  uwzgl d-
nione przy instalowaniu, uruchamianiu i pracy 
urz dzenia. Dlatego instrukcja obs ugi musi by
koniecznie przeczytana przez montera i u ytkow-
nika przed przyst pieniem do monta u i urucho-
mienia.
Nale y przestrzega  nie tylko ogólnych zasad 
bezpiecze stwa, wymienionych w tym punkcie, 
ale tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa, 
zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpiecze stw.

2.1 Oznaczenia zalece  zawartych w instrukcji 
obs ugi

Symbole:
Ogólny symbol niebezpiecze stwa

Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem
elektrycznym

ZALECENIE 

Teksty ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZE STWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ci kimi obra eniami, 
a nawet mierci .

UWAGA!
U ytkownik mo e dozna  (ci kich) obra e
w razie nieprzestrzegania wskazówki.

OSTRO NIE!
Niebezpiecze stwo uszkodzenia pompy/
urz dzenia. „Ostro nie” oznacza mo liwo
uszkodzenia produktu w przypadku niezastoso-
wania si  do wskazówki.

ZALECENIE: U yteczna wskazówka dotycz ca 
pos ugiwania si  produktem. Zwraca uwag  na 
potencjalne trudno ci.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel wykonuj cy monta  musi posiada
odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych 
zada .

2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce
z nieprzestrzegania zalece
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa mo e
doprowadzi  do zagro enia dla osób oraz spowo-
dowa  uszkodzenie pompy/urz dzenia. Nieprze-
strzeganie zasad bezpiecze stwa poci gn  za 
sob  powoduje utrat  wszelkich praw do gwa-
rancji i odszkodowania. 
W szczególno ci nieprzestrzeganie tych zasad 
mo e nie  ze sob  nast puj ce zagro enia:

• niew a ciwe dzia anie wa nych funkcji pompy/
urz dzenia,

• nieskuteczno  zabiegów konserwacyjnych 
i napraw,

• zagro enie ludzi dzia aniem czynników 
elektrycznych, mechanicznych i bakteriolo-
gicznych,

• szkody materialne.

2.4 Zalecenia dla u ytkowników
Nale y przestrzega  obowi zuj cych zasad 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Nale y wyeliminowa  zagro enia zwi zane 
z energi  elektryczn . Nale y przestrzega  prze-
pisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zalece  lokalnego 
zak adu energetycznego.
Wykluczy  zagro enia powsta e wskutek dzia a-
nia czynników mechanicznych lub bakteriologicz-
nych. Uwzgl dni  lokalne przepisy i wytyczne 
dot. techniki cieków oraz przepisy i wytyczne 
Niemieckiego Zwi zku Gospodarki Wodnej, 

cieków i Odpadów (DWA) e. V. 

2.5 Zalecenia dla prac monta owych 
i sprawdzaj cych
U ytkownik jest zobowi zany do zapewnienia 
wykonania wszystkich czynno ci zwi zanych
z przegl dami i monta em przez autoryzowanych, 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po 
dok adnym zapoznaniu si  z instrukcj  obs ugi.
Prace na pompie/instalacji mog  by  wykonywane 
tylko w czasie jej postoju.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie 
niew a ciwych cz ci zamiennych
Zmiany w pompie/instalacji s  dopuszczalne tylko 
w uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania 
oryginalnych cz ci zamiennych i atestowanego 
osprz tu jest zapewnienie bezpiecze stwa.
Zastosowanie innych cz ci zwalnia producenta 
z odpowiedzialno ci za wynikaj ce z tego skutki

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonej pompy/
urz dzenia jest gwarantowane tylko pod warunkiem
jej u ycia zgodnego z przeznaczeniem wg punktu 
4 instrukcji obs ugi. Warto ci graniczne, podane 
w katalogu/specyfikacji, nie mog  by  prze-
kraczane (odpowiednio w gór  lub w dó ).



Polski

48 WILO SE 01/2009

3 Transport i magazynowanie
Po otrzymaniu produktu natychmiast sprawdzi ,
czy nie uleg  uszkodzeniom podczas transportu. 
W razie stwierdzenia uszkodze  transportowych 
nale y z zachowaniem odpowiedniego terminu 
podj  stosowne kroki wobec spedytora.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód materi-
alnych!
Nieodpowiedni transport i niew a ciwe sk ado-
wanie mog  prowadzi  do powstania szkód 
materialnych pompy.

• Na czas transportu pomp  zawiesza  wy cznie 
na szekli lub przenosi . Nie wykorzystywa  do 
tego celu kabla!

• Do zanurzania pompy w g bokich zbiornikach 
lub studzienkach u ywa  wy cznie lin lub 
a cuchów.

• Podczas transportu i sk adowania tymczaso-
wego zabezpieczy  pomp  przed wilgoci , mro-
zem i uszkodzeniem mechanicznym.

4 Zakres zastosowania
Pompa zatapialna jest przystosowana do t oczenia
cieków ze studzienek i zbiorników z ruroci giem 

ci nieniowym od DN 32!
Pompy zatapialne serii MTC przeznaczone s  do 
t oczenia cieków ze standardowymi domiesz-
kami (wg ustale  normy DIN 1986, cz  3) ze 
studzienek, zbiorników i pompowni, które nie s
po czone z publiczn  sieci  kanalizacyjn . Do 
t oczenia cieków z toalet mog  by  stosowane 
wy cznie wtedy, gdy nie jest wymagana ochrona 
przeciwwybuchowa.
Pompy zatapialne serii MTC...Ex s  przystoso-
wane do t oczenia cieków zawieraj cych fekalia 
(bez kamieni) z pompowni, które nie s  po czone 
z publiczn  sieci  kanalizacyjn .
W przypadku odmiennych warunków eksploata-
cyjnych na obszarach zagro onych wybuchem 
nale y skonsultowa  si  z inspektoratem pracy, 
Stowarzyszeniem Nadzoru Technicznego TÜV, 
urz dem budowlanym lub organizacj  bran ow !
Tworzenie i eksploatacja tego rodzaju instalacji s
uregulowane w „Rozporz dzeniu w sprawie bez-
piecze stwie i ochrony zdrowia podczas przygo-
towywania rodków roboczych oraz ich wykor-
zystywania podczas pracy, w sprawie bezpie-
cze stwa podczas eksploatacji systemów wyma-
gaj cych nadzoru i w sprawie organizacji zak ado-
wej ochrony pracy, artyku  1 Rozporz dzenie
w sprawie bezpiecze stwa w zak adzie pracy 
(niem. BetrSichV)”. 
W przypadku sk adowania na sucho pompa zata-
pialna jest zabezpieczona przed zamarzaniem do 
temperatury -20°C. Zamontowana nie mo e jed-
nak zamarzn  w wodzie.
Warto  emisji d wi ków jest mniejsza ni
70 dB(A).
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze stwo na skutek pora enia pr dem!
Pompy nie mo na wykorzystywa  do opró nia-
nia basenów/stawów ogrodowych lub podob-
nych miejsc, je li w wodzie znajduj  si  osoby.
OSTRZE ENIE! Zagro enie dla zdrowia!
Ze wzgl du na zastosowane materia y pompa 
nie nadaje si  do przet aczania wody pitnej! 

Zanieczyszczona, brudna woda stwarza ryzyko 
doznania uszczerbku na zdrowiu. 
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód materi-
alnych!
Niedozwolone materia y, znajduj ce si  w me-
dium, mog  uszkodzi  pomp . Osadzaj ce si
materia y sta e (np. piasek) zwi kszaj  zu ycie 
pompy. 
Pompy nie posiadaj ce dopuszczenia EX nie 
nadaj  si  do stosowania na obszarach zagro-

onych wybuchem.
Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem 
nale y tak e przestrzeganie zalece  niniejszej 
instrukcji.
Ka de inne zastosowanie uznawane jest za niez-
godnie z przeznaczeniem.

4.1 Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa jest realizowana na 
p aszczy nie konstrukcyjnej z zachowaniem 
rodzaju zabezpieczenia przeciwzap onowego 
„Os ona ognioszczelna”.
W szczególno ci wykorzystano nast puj ce 
normy:
• Urz dzenia elektryczne w przestrzeniach 

zagro onych wybuchem: EN60079-0, 
Wymagania ogólne, EN60079-1, 
Os ony ognioszczelne „d”

• Oznaczenie: Ex II 2 G Ex d IIB T4
OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo wybuchu!
Poziom wody mo e si  obni y  tylko do górnej 
kraw dzi korpusu pompy. Sterowanie pozio-
mem musi zapewnia  bezpieczne wy czanie po 
osi gni ciu poziomu minimalnego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje 
utrat  ochrony przeciwwybuchowej.
Wyrównanie potencja ów:
Zgodnie z DIN EN 60079-14 i DIN EN 1127-1 na 
obszarach zagro onych wybuchem konieczne jest 
przy wykorzystaniu rodków eksploatacyjnych 
z przewodami ochronnymi zainstalowanie w sieci 
TN/TT dodatkowego wyrównywania potencja ów. 
Wymiarowanie wg VDE 0100 cz  540.
Konstrukcyjne d ugo ci lub szeroko ci szczelin 
w urz dzeniu przewy szaj  cz ciowo wymogi 
warto ci tabelarycznych podanych w normie 
EN 60079-1.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Przyk ad: MTC 32 F 49.17/66/3-400-50-2(Ex)

MT Macerator Technology
C Cast Iron (odlew eliwny) 
32 rednica znamionowa [mm]
F Wirnik o przep ywie swobodnym
49 Maks. wysoko  t oczenia [m]
17 Maks. przep yw [m³/h]
66 Moc P2 [kW] = warto /10 = 6,6 kW
3 Fazy
400 Napi cie sieciowe [V]
50 Cz stotliwo  sieciowa [Hz]
2 Liczba biegunów
Ex Ochrona przeciwwybuchowa
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5.3 Wyposa enie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe wymaga osobnego 
zamówienia (patrz katalog)

6 Opis pompy

6.1 Opis MTC 32 F 39 (rys. 1) 6.2 Opis MTC 32 F 49 / MTC 32 F 55 (rys. 2)

7 Instalacja i pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpiec-
ze stwo!
Niew a ciwa instalacja i nieprawid owe 
pod czenie elektryczne mog  spowodowa
miertelne niebezpiecze stwo.

• Wykonanie instalacji i pod czenia elektrycz-
nego zleca  wy cznie personelowi specjalisty-
cznemu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami!

• Uwzgl dni  przepisy dot. zapobiegania wypad-
kom!

5.2 Dane techniczne

MTC 32 F 39.16/30/3-400-50-2(Ex) 49.17/66/3-400-50-2(Ex) 55.13/66/3-400-50-2(Ex)

Masa w cznie z 10 m 
kablem przy czeniowym

kg 43 90 90

Króciec t oczny PN 6 DN 32 DN 32 DN 32
Swobodny przelot kuli mm 7 8 8
Rodzaj pracy: 
w zanurzeniu

S1 / S3-40% S1 / S3-30% S1 / S3-30%

Rodzaj pracy: 
w wynurzeniu

-- -- --

Rodzaj pracy: 
praca krótkotrwa a

S2 27 min. 27 min. 27 min.

Praca przerywana S3* 40% 30% 30%
Atest PTB PTB 08 ATEX 1005 X PTB 08 ATEX 1006 X PTB 08 ATEX 1006 X
Oznaczenie Ex d IIB T4 Ex d IIB T4 Ex d IIB T4
Moc silnika P1 kW patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
Napi cie V patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
Cz stotliwo Hz patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
Pr d znamionowy A patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
cos phi patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
Nape nienie olejem l 0,52 2,6 2,6
Typ oleju Stosowa  olej mineralny o klasie lepko ci od 22 do 46

np. Spinesso lub Nuto firmy ESSO lub równowa ne
* Przyk ad: S3 30% = 3 min. praca + 7 min. przerwy (d ugo  luzu 10 min.)

Poz. Opis podzespo u

1 Korpus silnika
2 Górne o ysko toczne
3 Wirnik
4 Stojan
5 Kabel przy czeniowy kpl.
6 Uszczelki
7 Dolne o ysko toczne
8 Promieniowy pier cie  uszczelniaj cy wa u
9 Korpus uszczelniaj cy
10 Uszczelnienie mechaniczne
11 Wirnik
12 Korpus pompy
13 Urz dzenie tn ce

Poz. Opis podzespo u

1 Korpus silnika
2 Górne o ysko toczne
3 Wirnik
4 Stojan
5 Kabel przy czeniowy kpl.
6 Uszczelki
7 Dolne o ysko toczne
8 Uszczelnienie mechaniczne
9 Korpus uszczelniaj cy
10 Uszczelnienie mechaniczne
11 Wirnik
12 Korpus pompy
13 Urz dzenie tn ce
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7.1 Instalacja
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód materi-
alnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane 
nieprawid owym obchodzeniem si  z instalacj .
Pomp  wiesza  za pomoc a cucha lub liny 
wy cznie za uchwyt/zaczep blaszany, nigdy nie 
korzysta  z kabla elektrycznego/kabla p ywaka
lub przy cza rurowego/przy cza w a.
Miejsce ustawienia/studzienka pompy nie mog
by  nara one na dzia anie mrozu.
Przed ustawieniem i uruchomieniem pompy 
nale y oczy ci  studzienk  z zanieczyszcze  i 
przedmiotów o du ych rozmiarach (np. gruzu 
budowlanego itd.).
Przewód t oczny musi mie rednic  znamionow
pompy (DN32).

7.1.1 Stacjonarne ustawienie mokre (rys. 3)
Dla stacjonarnego ustawienia mokrego prost
i atw  w konserwacji instalacj  jest monta  rur 
lizgowych.

Monta : Umie ci  ko ki na dnie studzienki zbior-
czej zgodnie z rysunkiem wyposa enia dodatko-
wego i zamontowa  sprz g o z rurami lizgowymi.
Nast pnie zamontowa  przewód t oczny wraz 
z wymagan  armatur , zabezpieczeniem przed 
przep ywem zwrotnym i zasuw  odcinaj c .
Za o y  w otworze studzienki ram  uszczelnia-
j c , wetkn  na rury lizgowe pomp  z przykr -
conym pazurem sprz g a i spu ci  na a cuchu 
zamocowanym na szekli.
Nad otworem studzienki nale y przewidzie
d wig.

7.1.2 Przeno ne ustawienie mokre (rys. 4)
Dla przeno nego ustawienia mokrego i doposa-

ania w istniej cych studzienkach zbiorczych 
prost  i atw  w konserwacji instalacj  jest monta
na podstawie.
Monta :
• Zaopatrzy  pomp  zatapialn  w przy cze

90° po stronie t ocznej.
• Nast pnie umie ci  w studzience zbiorczej za 

pomoc a cucha.
• W przypadku pracy krótkotrwa ej pomp  mo na

eksploatowa  tak e z odpowiedni  wtyczk  lub 
urz dzeniem steruj cym.

• Wznosz cy si  przewód t oczny nale y u o y
w taki sposób, aby nie by  nara ony na dzia anie
mrozu! Pokryw  studzienki nale y wybra
odpowiednio do zastosowania i wymaganego 
ud wigu.

7.2 Pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze stwo!
Niew a ciwe pod czenie elektryczne mo e
spowodowa miertelne niebezpiecze stwo
na skutek pora enia pr dem.

• Przy cze elektryczne mo e zosta  wykonane 
wy cznie przez instalatora elektryka posia-
daj cego zezwolenie lokalnego zak adu ener-
getycznego.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi 
pompy, urz dze  regulacji poziomu i innego 
wyposa enia dodatkowego!

Przygotowanie pod czenia elektrycznego
• Zapewni , aby rodzaj pr du i napi cie przy cza

sieciowego zgadza y si  z danymi na tabliczce 
znamionowej.

• Zabezpieczy  przy cze od strony sieci.
• Uziemi  instalacj  zgodnie z przepisami.
• Zastosowa  rozdzielacz do oddzielenia od sieci 

zasilaj cej z min. rozwarciem styków 
wynosz cym 3 mm.

• Jako zabezpieczenie wst pne pompy nale y
zastosowa  tylko bezpieczniki bezw adno ci-
owe lub automatyczne o charakterystyce K.

• Je li zadzia a o urz dzenie zabezpieczaj ce, 
przed ponownym w czeniem nale y usun
przyczyn  b du.

7.2.1 Styk ochronny uzwojenia (WSK)
Poza wyzwalaczem pr du przeci eniowego wzgl. 
wy cznikiem zabezpieczenia silnika dost pne s
styki ochronne wbudowane w uzwojeniu silni-
kowym. S  one przystosowane do 250 V i 1,2 A 
(cos.phi 0,6) i oznaczone przy czeniowo 30 i 32.

7.2.2 Pod czenie styków ochronnych uzwojenia 
(WSK) 
Styki ochronne uzwojenia nale y pod czy  w taki 
sposób, aby po osi gni ciu temperatury wy cza-
j cej silnik zosta  wy czony przez obwód pr du
steruj cego. Automatyczne ponowne w czenie 
nie mo e by  mo liwe po sch odzeniu uzwojenia. 
Blokada ponownego w czenia musi by  „bezpie-
czna przy zerowym napi ciu”, tzn. blokada musi 
dzia a  równie  przy braku napi cia (dyrektywa 
94/9/WE za cznik II 1.5, EN 60079 tab. 1, B10).

7.2.3 Pod czenie w gwiazd /trójk t MTC 32 F 49-55
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7.2.4 Pod czenie w gwiazd  MTC 32 F 39

* = oznaczenie przy zabezpieczeniu silnika z termistorami

Y = po czenie zaciskowe (niestandardowe)

X = z cze wtykowe

8 Uruchomienie
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze stwo na skutek pora enia pr dem!
Pompy nie mo na wykorzystywa  do opró nia-
nia basenów/stawów ogrodowych lub podob-
nych miejsc, je li w wodzie znajduj  si  osoby.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód materi-
alnych!
Przed uruchomieniem nale y oczy ci  stu-
dzienk  i przewody doprowadzaj ce przede 
wszystkim z materia ów sta ych jak np. gruz 
budowlany.

8.1 Kontrola kierunku obrotu (tylko dla silników 
indukcyjnych trójfazowych)
OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia 
obra e !
Podczas w czania swobodnie wisz cej pompy 
ma miejsce szarpni cie. Ewentualny upadek 
pompy mo e spowodowa  zranienie osób. 
Zabezpieczy  wisz c  pomp  przed upadkiem.
Obracaj cy si  wirnik zwi ksza ryzyko odniesie-
nia obra e . Podczas tego procesu nie si ga  do 
korpusu pompy.
Prawid owy kierunek obrotu pompy jest usta-
wiony i sprawdzony fabrycznie.
Nale y sprawdzi  prawid owy kierunek obrotu 
pompy przed jej zanurzeniem. 
• W tym celu zawiesi  pomp  na d wigu i zabez-

pieczy  j .
• R cznie w czy  pomp  na krótk  chwil .

Zazwyczaj widoczne jest wtedy lekkie szarpni -
cie w kierunku przeciwnym do kierunku pracy 
pompy.

W przypadku nieprawid owego kierunku obrotu 
nale y pami ta  o nast puj cych zasadach:
• W przypadku zastosowania urz dze  ste-

ruj cych WILO: urz dzenia steruj ce WILO s
skonstruowane w taki sposób, e pod czona 
pompa jest eksploatowana z zachowaniem pra-
wid owego kierunku obrotu. W przypadku 
nieprawid owego kierunku obrotu nale y zami-

eni  2 fazy/przewody zasilania sieciowego 
urz dzenia steruj cego.

• W przypadku szafek rozdzielczych dostarcza-
nych przez inwestora:
W przypadku silników z rozruchem bezpo red-
nim zamieni  2 fazy.
W przypadku silników z rozruchem gwiazda-
trójk t zamieni  przy cza dwóch uzwoje
np. U1 z V1 i U2 z V2.

9 Konserwacja
Czynno ci konserwacyjne i naprawcze mo e
wykonywa  wy cznie wykwalifikowany personel 
specjalistyczny!
OSTRZE ENIE! Zagro enie infekcj !
Aby zapobiec ewent. zagro eniu infekcj  pod-
czas konserwacji, w trakcie pracy zak ada
odpowiedni  odzie  ochronn  (r kawice 
ochronne).
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze stwo!
Wykluczy  zagro enia powodowane przez ener-
gi  elektryczn

• Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych i na-
prawczych pomp  nale y od czy  od zasilania 
i zabezpieczy  przed ponownym w czeniem 
przez osoby niepowo ane.

• Napraw  uszkodze  przewodu zasilaj cego
mo e przeprowadza  wy cznie wykwalifiko-
wany instalator elektryk. Ze wzgl dów bezpie-
cze stwa podczas konserwacji wymagana jest 
obecno  2. osoby.

• Przed rozpocz ciem pracy: 
1. Od czy  pomp  od sieci!
2. Sprawdzi , czy elastyczny przewód gumowy 
nie uleg  mechanicznemu lub chemicznemu 
uszkodzeniu.

• NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo
odniesienia obra e !
W przypadku stosowania a cucha do podno-
szenia pompy nale y przestrzega  przepisów 
BHP (np. 18.4 organizacji bran owej metalurgów 
i in ynierów mechaników). a cuchy musz  by
regularnie kontrolowane przez rzeczoznawc .
ZALECENIE: Silniki tej serii odpowiadaj  rodzajowi 
zabezpieczenia przeciwzap onowego „Os ona 
ognioszczelna”. Czynno ci naprawcze, które maj
wp yw na ochron  przeciwwybuchow , mog  by
przeprowadzane wy cznie przez autoryzowane 
zak ady lub przez producenta. Przy naprawach 
nale y skontrolowa  pod k tem uszkodze
powierzchnie ograniczaj ce szczeliny i w razie 
potrzeby wymieni  na oryginalne cz ci produ-
centa.
Aby zapewni  prawid owe funkcjonowanie 
pompy, pierwsz  wymian  oleju nale y wykona
po 300, a kolejne po ka dym 1000 godzin pracy. 
Przy mniejszej liczbie godzin pracy pierwsz
i kolejne wymiany oleju przeprowadza  przy-
najmniej raz w roku. W przypadku spadku wydaj-
no ci pompy, coraz g o niejszej pracy lub coraz 
gorszego rozdrabniania (blokowanie si  pompy) 
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nale y sprawdzi , czy urz dzenie tn ce lub wirnik 
nie uleg y zu yciu i w razie potrzeby wyregulowa
lub zleci  wymian  przez serwis techniczny firmy 
WILO.

9.1 Kontrola zbiornika oleju
Otwór spustowy i do nape niania zbiornika oleju 
uszczelniony jest od zewn trz za pomoc ruby 
zamykaj cej (SW 13) (napis na korpusie „olej”). 
Do kontroli uszczelnienia mechanicznego nale y
ca kowicie spu ci  olej ze zbiornika (pompa usta-
wiona sko nie) do czystego pojemnika pomiaro-
wego. Je li ogl dziny wyka  domieszk  wody 
w oleju (olej „mleczny“), nale y wymieni  olej 
(patrz Wymiana oleju) i skontrolowa  ponownie 
po kolejnych 300 godzinach pracy, maks. jednak 
po 6 miesi cach. Je li olej ma domieszk  wody lub 
jest zanieczyszczony, nale y wymieni  uszczel-
nienie mechaniczne. Do ci g ej kontroli zbiornika 
oleju mo na (tak e w pó niejszym terminie) 
zast pi rub  zamykaj c  elektrod  urz dzenia
do kontroli szczelno ci firmy Wilo – napis na kor-
pusie.

9.2 Wymiana oleju
OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia 
obra e !
Pompy s  ci kie i mog  si  przewróci .
Przewracaj ca si  pompa mo e spowodowa
obra enia osób. Stale sprawdza , czy pompa jest 
stabilna.
OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia 
obra e !
W komorze spr ania/komorze rozdzielaj cej 
mo e panowa  nadci nienie. Podczas wykr -
cania ruby spustowej oleju mo e doj  do 
wycieku gor cego oleju pod ci nieniem oraz do 
zranienia i poparze  pracuj cych osób. Przed 
wykr ceniem ruby spustowej nale y za o y
okulary ochronne, a podczas wykr cania – 
zachowa  ostro no .
OSTRZE ENIE! Zagro enie dla rodowiska natu-
ralnego!
W przypadku uszkodzenia lub demonta u
pompy mo e doj  do wycieku oleju.
Mo e to prowadzi  do zanieczyszczenia rodo-
wiska.
Nale y unika  zanieczyszczania rodowiska 
i podejmowa  odpowiednie rodki, maj ce na 
celu wychwycenie wyciekaj cego oleju.

ZALECENIE: W razie wymiany oleju stary olej 
nale y zutylizowa  jako odpad specjalny! Olej nie 
ulega biodegradacji!
Do wymiany nale y stosowa  olej mineralny o kla-
sie lepko ci 22 do 46, np. Spinesso lub Nuto firmy 
ESSO. Ilo  nape nienia jest podana w tabeli „Dane 
techniczne”.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 

materialnych!
Do nape niania zbiornika oleju nie przekracza
podanej ilo ci oleju. Przepe nienie prowadzi do 
zniszczenia pompy.

9.3 Kontrola systemu rozdrabniania
Za pomoc  odpowiedniego narz dzia, np. szczeli-
nomierza, mo na zmierzy  szczelin  pomi dzy 
wirnikiem rozdrabniacza a p yt  tn c . Konieczne 
jest zmniejszenie szczeliny tn cej powy ej
0,2 mm.

9.3.1 Ustawianie szczeliny tn cej w przypadku 
MTC 32 F 39
1. Zablokowa  wirnik rozdrabniacza drewnianym 

klockiem i wykr ci rub  z bem sze ciok t-
nym za pomoc  klucza nasadowego SW 5.

2. Zdj  pokryw , pier cie  spr ysty i wirnik 
rozdrabniacza.

3. Ustawi  urz dzenie tn ce, zdejmuj c tarcz
pasowan  (maks. wymiar szczeliny 0,2 mm).

4. Ponownie na o y  wirnik rozdrabniacza, 
pokryw  i pier cie  spr ysty, zablokowa
wirnik rozdrabniacza drewnianym klockiem 
i doci gn rub  z bem sze ciok tnym 
(obrotowy moment doci gaj cy MA 8 Nm).

5. Sprawdzi  swobod  ruchu wirnika rozdrab-
niacza i ponownie zmierzy  szczelin  tn c .

Je li szczelina tn ca jest wci  zbyt du a, powtór-
zy  kroki 1-4.

9.3.2 Ustawianie szczeliny tn cej w przypadku 
MTC 32 F 49 lub MTC 32 F 55
1. Zablokowa  wirnik rozdrabniacza drewnianym 

klockiem i odkr ci  nakr tk  ko pakow  M 10.
2. Zdj  tarcz  i wirnik rozdrabniacza.
3. Ustawi  urz dzenie tn ce, zdejmuj c tarcz

pasowan  (maks. wymiar szczeliny 0,2 mm)
4. Ponownie na o y  wirnik rozdrabniacza i tar-

cz , koniec gwintu wa u zaopatrzy  w p ynne 
zabezpieczenie przed odkr ceniem rub, zab-
lokowa  wirnik rozdrabniacza drewnianym 
klockiem i doci gn  nakr tk  ko pakow
(obrotowy moment doci gaj cy MA 60 Nm).

5. Sprawdzi  swobod  ruchu wirnika rozdrabni-
acza i ponownie zmierzy  szczelin  tn c .

Je li szczelina tn ca jest wci  zbyt du a, powtór-
zy  kroki 1-4.
Przy wymianie p yty tn cej tak e nale y zastoso-
wa ruby mocuj ce z p ynnym zabezpieczeniem 
przed odkr ceniem.



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Drain MTC 32 F 39 - 55 53

10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Je li usterki nie da si  usun , nale y zwróci  si
do specjalistycznego warsztatu lub do najbli ej
po o onego oddzia u obs ugi klienta lub przed-
stawicielstwa.

11 Cz ci zamienne
Zamawianie cz ci zamiennych nast puje za 
po rednictwem lokalnych warsztatów specja-
listycznych i/lub oddzia u obs ugi klienta.
• Zestaw uszczelek MTC 32 dost pny

w serwisie WILO
• Zestaw urz dzenia tn cego MTC 32 dost pny

w serwisie WILO
Aby unikn  pyta  dodatkowych i nieprawid o-
wych zamówie , przy ka dym zamówieniu nale y
poda  wszystkie dane znajduj ce si  na tabliczce 
znamionowej

Zmiany techniczne zastrze one!

Usterka Przyczyna Usuwanie

Pompa nie uruchamia si Brak napi cia Sprawdzi  przewody i bezpieczniki lub ponownie w czy
bezpieczniki w stacji rozdzielczej

Zablokowany wirnik Oczy ci  korpus i wirnik; je li jest nadal zablokowany, 
wymieni  pomp

Bezpieczniki, kondensator
uszkodzone (1~)

Wymieni  bezpieczniki, kondensator na nowe

Przerwanie kabla Sprawdzi  opór kabla. Je li to konieczne, wymieni  kabel. 
U ywa  wy cznie oryginalnego kabla specjalnego!

Zadzia a y wy czniki 
bezpiecze stwa

Woda w przestrzeni silnikowej Wezwa  serwis techniczny
Cia o obce w pompie, zadzia a  styk 
ochronny uzwojenia

Od czy  instalacj  od napi cia i zabezpieczy  przed 
nieuprawnionym ponownym w czeniem, wyj  pomp
ze studzienki, usun  cia o obce.

Pompa nie ma mocy Pompa zasysa powietrze wskutek 
zbyt silnego obni enia si  lustra 
cieczy

Sprawdzi  dzia anie/ustawienie urz dzenia steruj cego
poziomem

Zatkany przewód t oczny Wymontowa  i oczy ci  przewód



D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity 

F Déclaration de conformité CE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MTC32F 39.16/30/3-400-50-2
Herewith, we declare that this product: MTC32F 49.17/66/3-400-50-2
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : MTC32F 55.13/66/3-400-50-2

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state comply with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN 60034-T5 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100-1 EN 60204-T1 
Normes harmonisées, notamment: EN ISO 12100-2 EN 12050-2

EN 61000-3-3
EN 61000-3-11

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 31.03.2009

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany

Document: 2081720.2



NL EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 

EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg
op 93/86/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 

bijzonder: 1)

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:

Direttiva macchine 98/37/CE 

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG 

Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 
89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre máquinas 98/37/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética
2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión
2006/95/EG

Directiva sobre productos de construcción
89/106/CEE modificada por 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes
requisitos:

Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG 

Directiva sobre produtos de construção
89/106/CEE com os aditamentos seguintes
93/68/EWG

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat
utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje
2004/108/EG

EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende
relevante bestemmelser:

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere
tilføyelser 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EU–konedirektiivit: 98/37/EG

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG 

Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG 

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser:

EU–maskindirektiver 98/37/EG 

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG 

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG
følgende 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az
alábbiaknak megfelel:

EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 

Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/EG

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve:
2006/95/EG

Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt 
kiváltó 93/68/EWG 

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shod  EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím p íslušným
ustanovením:

Sm rnicím EU–strojní za ízení 98/37/EG 

Sm rnicím EU–EMV 2004/108/EG 

Sm rnicím EU–nízké nap tí 2006/95/EG

Sm rnicím stavebních produkt  89/106/EWG ve 
sledu 93/68/EWG 

Použité harmoniza ní normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodno ci CE
Niniejszym deklarujemy z pe n
odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest
zgdony z nast puj cymi dokumentami:

EC–dyrektywa dla przemys u maszynowego
98/37/EG

Odpowiednio  elektromagnetyczna
2004/108/EG

Normie niskich napi  2006/95/EG 

Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian
93/68/EWG

Wyroby s  zgodne ze szczegó owymi normami 

zharmonizowanymi: 1)

RUS

,

:

 EC  98/37/EG 

 2004/108/EG 

2006/95/EG

89/106/EWG  93/68/EWG

,  : 1)

GR µ . .
µ ’

 : 

 EG   µ µ  98/37/EG 

µ µ  EG-
2004/108/EG

µ  EG–2006/95/EG

 89/106/EWG 
 93/68/EWG

µ µ µ µ ,

: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki
standartlara uygun oldu unu teyid ederiz:

AB-Makina Standartları 98/37/EG 

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG 

Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden,
93/68/EWG

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 809   EN 12050-2 

EN ISO 12100-1 

EN ISO 12100-2 

EN 61000-3-3

EN 61000-3-11

EN 60034-T5 

EN 60204-T1

Erwin Prieß

Quality Manager
WILO SE 

Nortkirchenstraße 100 

44263 Dortmund 

Germany



D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity 

F Déclaration de conformité CE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MTC32F 39.16/30/3-400-50-2Ex
Herewith, we declare that this product:

Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : 

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state comply with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG

ATEX 94/9/EG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN 60034-1/5
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100-1 EN 12050-1
Normes harmonisées, notamment: EN ISO 12100-2 EN 60079-0

EN 61000-3-2/3 EN 60079-1
EN 60335-1
EN 60335-2-41

EN 60079-14

Kennzeichnung: 0044 II2 G Ex d IIB T4 PTB 08 ATEX 1113 X 
Marking:
Marquarge:

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 31.03.2009

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany

Document: 2095546.3



D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity 

F Déclaration de conformité CE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MTC32F 49.17/66/3-400-50-2Ex
Herewith, we declare that this product: MTC32F 55.13/66/3-400-50-2Ex
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : 

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state comply with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG

ATEX 94/9/EG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN 60034-1/5
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100-1 EN 12050-1
Normes harmonisées, notamment: EN ISO 12100-2 EN 60079-0

EN 61000-3-3 EN 60079-1
EN 61000-3-11
EN 60204-1

EN 60079-14

Kennzeichnung: 0044 II2 G Ex d IIB T4 PTB 08 ATEX 1113 X 
Marking:
Marquarge:

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 31.03.2009

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany

Document: 2095547.3



NL EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 

EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg
op 93/86/EEG 

ATEX 94/9/EG 

zie vorige pagina

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:

Direttiva macchine 98/37/CE 

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG 

Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 
89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE

ATEX 94/9/EG 

vedi pagina precedente 

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre máquinas 98/37/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética
2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión
2006/95/EG

Directiva sobre productos de construcción
89/106/CEE modificada por 93/68/CEE 

ATEX 94/9/EG 

véase página anterior

P Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes
requisitos:

Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG 

Directiva sobre produtos de construção
89/106/CEE com os aditamentos seguintes
93/68/EWG

ATEX 94/9/EG 

ver página anterior

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat
utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje
2004/108/EG

EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 

ATEX 94/9/EG 

se föregående sida

N EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende
relevante bestemmelser:

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere
tilføyelser 93/68/EWG 

ATEX 94/9/EG 

se forrige side

FIN CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EU–konedirektiivit: 98/37/EG

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG 

Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG 

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG

ATEX 94/9/EG 

katso edellinen sivu

DK EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser:

EU–maskindirektiver 98/37/EG 

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG 

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG
følgende 93/68/EWG 

ATEX 94/9/EG 

se forrige side

H EK. Azonossági nyilatkozat
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az
alábbiaknak megfelel:

EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 

Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/EG

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve:
2006/95/EG

Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt 
kiváltó 93/68/EWG 

ATEX 94/9/EG 

lásd az el z  oldalt 

CZ Prohlášení o shod  EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím p íslušným
ustanovením:

Sm rnicím EU–strojní za ízení 98/37/EG 

Sm rnicím EU–EMV 2004/108/EG 

Sm rnicím EU–nízké nap tí 2006/95/EG

Sm rnicím stavebních produkt  89/106/EWG ve 
sledu 93/68/EWG 

ATEX 94/9/EG 

viz p edchozí strana

PL Deklaracja Zgodno ci CE
Niniejszym deklarujemy z pe n
odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest
zgdony z nast puj cymi dokumentami:

EC–dyrektywa dla przemys u maszynowego
98/37/EG

Odpowiednio  elektromagnetyczna
2004/108/EG

Normie niskich napi  2006/95/EG 

Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian
93/68/EWG

ATEX 94/9/EG 

patrz poprzednia strona 
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µ

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki
standartlara uygun oldu unu teyid ederiz:

AB-Makina Standartları 98/37/EG 

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG 

Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden,
93/68/EWG

ATEX 94/9/EG 

bkz. bir önceki sayfa

WILO SE 
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Germany





WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo 
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

January 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1270ABE Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 43015955
info@salmon.com.ar

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
1230 Wien
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 80493900
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405800
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 67 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@orc.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Januar 2009

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


