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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 przez-
naczeniem 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 dnione przy instalowaniu, uruchamianiu 
i pracy urz dzenia. Dlatego instrukcja obs ugi
musi by  koniecznie przeczytana przez montera 
i u ytkownika przed przyst pieniem do monta u
i uruchomienia.
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 
niezastosowania 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 gwarancji 
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 elektrycz-
nych, mechanicznych i bakteriologicznych,

• szkody materialne.

2.4 Zalecenia dla u ytkowników
Nale y przestrzega  obowi zuj cych zasad bezpie-
cze 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 ingeren-
cji czynników mechanicznych lub bakteriologicz-
nych. Przestrzega  lokalnych przepisów i wytycz-
nych z zakresu techniki cieków.

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/instalacji jest zagwarantowane wy cznie 
w przypadku u ytkowania zgodnego z przezna-
czeniem zgodnie z ust pem Zakres zastosowania 
instrukcji monta u i obs ugi. Warto ci graniczne, 
podane w katalogu/specyfikacji, nie mog  by
przekraczane (odpowiednio w gór  lub w dó ).

Instrukcja monta u i obs ugi
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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  wobec spedytora stosowne kroki.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Nieodpowiedni transport i niew a ciwe 
sk adowanie mog  prowadzi  do powstania 
szkód materialnych pompy.

• Na czas transportu podwiesza  lub przenosi
pomp , trzymaj c j  wy cznie uchwyt/zaczep 
blaszany. Nigdy nie korzysta  z kabla!

• Podczas transportu i mi dzysk adowania zabez-
pieczy  pomp  przed wilgoci , mrozem 
i uszkodzeniem mechanicznym.

4 Zakres zastosowania
Pompy zatapialne Wilo-Drain STS 65 nadaj  si  do 
przet aczania cieków, obci onych powietrzem, 
d ugow óknist  faz  sta , lekkimi fekaliami lub 
mu em (do 10% suchej masy).
Stosuje si  je:

• w instalacjach kanalizacyjnych budynków i dzia ek
• w gospodarce wodnej i gospodarce ciekami
• w  technice ochrony rodowiska i oczyszczania 

cieków
• w technice przemys owej i in ynierii chemicznej

Zazwyczaj pompy umieszczane s  w szybach 
standardowych:

• Pojedyncza stacja pomp: rednica do Ø1,5 m lub 
1 m x 1 m

• Podwójna stacja pomp: rednica do Ø2,5 m lub 
2 m x 2 m

Rodzaj pracy S3-25% oznacza prac  przez czas 
10 minut:

• Czas pracy 2,5 min.
• Czas postoju 7,5 min.

W tym rodzaju pracy pompy mog  by  eksploato-
wane bez/z p aszczem ch odz cym po wynurzeniu 
silnika z nast puj cymi poziomami prze czenia.

• Poziom wy czenia: górna kraw d  obudowy pompy
• Poziom w czenia: górna kraw d  silnika

W przypadku zastosowania w zbiornikach 
o wi kszych przekrojach poprzecznych (np. zbiorni-
kach retencyjnych wody deszczowej, utworzo-
nych przez spi trzanie) pompy musz  by
eksploatowane

• bez p aszcza ch odz cego, po zanurzeniu
• z p aszczem ch odz cym, po zanurzeniu lub 

wynurzeniu.

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.
UWAGA! Zagro enie 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 
materialnych!
Niedozwolone materia y, znajduj ce si  w medium,  
mog  uszkodzi  pomp . Osadzaj ce si  mate-
ria 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 wykraczaj ce poza powy sze zastoso-
wanie uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Pompa z uszczelnieniem silnika:
• Uszczelnienie mechaniczne przed wyciekiem 

t oczonego medium
• Uszczelnienie wa u w przestrzeni silnikowej 

Pompa z uszczelnieniem silnika:
• Uszczelnienie mechaniczne przed wyciekiem 

t oczonego medium
• Uszczelnienie mechaniczne w przestrzeni 

silnikowej

Przyk ad: STS 65/6-1-230-50-2

ST Technologia ciekowa
S Silnik ze stali nierdzewnej
65 rednica znamionowa kró ca t ocznego [mm] 
/6 Maksymalna wysoko  t oczenia [m] przy 

Q = 0 m³/h
1 1: Silnik pr du przemiennego, 1 ~

3: Silnik indukcyjny trójfazowy, 3 ~
230 Napi cie sieciowe [V]
50 Cz stotliwo  sieci [Hz]
2 Silnik 2-biegunowy

Przyk ad STS 65F 6.60/13-3-400-50-2-CS-EX

ST Technologia ciekowa
S Silnik ze stali nierdzewnej
65 rednica znamionowa kró ca t ocznego [mm] 
F Wirnik pr du swobodnego (VORTEX)
6 Maks. wysoko  t oczenia [m] przy Q = 0 m³/h
60 Maks. przep yw Q [m³/h] 
/13 Znamionowa moc silnika P2 [kW] (warto = 1/10)

3 3: Silnik indukcyjny trójfazowy, 3 ~
400 Napi cie sieciowe [V]
50 Cz stotliwo  sieci [Hz]
2 Silnik 2-biegunowy
CS Uk ad ch odzenia - pompa z p aszczem 

ch odz cym
EX Ochrona przeciwwybuchowa
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5.3 Zakres dostawy
Pompa, w zale no ci od typu z:

• 10 m wymiennego elektrycznego kabla przy -
czeniowego (d ugo ci niestandardowe na ycze-
nie)
• w wersji na pr d przemienny ze skrzynk

kondensatorow
• w wersji na pr d trójfazowy z woln  ko cówk

kablow
• z instrukcj  monta u i obs ugi

5.4 Wyposa enie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe nale y zamawia
oddzielnie:

• Urz dzenie steruj ce  do eksploatacji na 1- lub 2- 
pompy

• Zewn trzne urz dzenia kontrolne/urz dzenia
wyzwalaj ce

• Urz dzenie steruj ce poziomem (czujnik 
poziomu/wy cznik p ywakowy)

• Wyposa enie dodatkowe do przeno nego 
ustawienia w zanurzeniu

• Wyposa enie dodatkowe do stacjonarnego 
ustawienia w zanurzeniu

• Wyposa enie dodatkowe do pionowego 
ustawienia w warunkach suchych
szczegó owy wykaz patrz katalog

5.2 Dane techniczne

Napi cia sieciowe 1 ~ 230 V,  10 %, 3 ~ 400 V,  10 %
Cz stotliwo  sieciowa 50 Hz
Klasa ochrony IP 68
Znamionowa liczba 
obrotów (50Hz)

patrz tabliczka znamionowa

Pobór pr du patrz tabliczka znamionowa
Pobór mocy P1 patrz tabliczka znamionowa

Moc znamionowa silnika P2 patrz tabliczka znamionowa

Maks. przep yw obj to ciowy patrz tabliczka znamionowa
Maks. wysoko  t oczenia patrz tabliczka znamionowa

Rodzaj pracy S1 1) Bez p aszcza 
ch odz cego

Silnik zanurzony

Z p aszczem 
ch odz cym

Silnik wynurzony

Rodzaj pracy - praca przerywana S3 2) Silnik wynurzony: 
25% w szybach o rednicy do maks. 3m, lub 2,5 m x 2,5 m 

Zalecana cz stotliwo  za cze 6 1/h
Maks. cz stotliwo  za cze 20 1/h

rednica znamionowa kró ca t ocznego patrz oznaczenie typu
Swobodny przelot kuli odpowiada rednicy znamionowej DN [mm]
Maks. g boko  zanurzenia patrz tabliczka znamionowa
Dop. zakres temperatur t oczonego medium +3 do 40 °C
Poziom ci nienia akustycznego przy min. poziomie  70 dB(A)
Uszczelnienie: od strony medium uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC

po stronie silnika Uszczelnienie wa u lub
uszczelnienie mechaniczne odlew Cr/w giel

Nape nienie olejem: Silnik Ilo
1,5 kW; 1~ / 3~ 
2-biegunowy

150 ml

2,5 - 4,0 kW; 
2-biegunowy

190 ml

1,5 - 4,0 kW; 
Ex 2-biegunowy

230 ml

Typ oleju MARCOL 82 lub oleje porównywalne
Wart. liczbowe prze cze : (do ust pu 7.2.1)
Moc P2 Prze czenia / h Zmaks (zgodnie z DIN EN / IEC 61000-3-11)

1,5 kW 10 0,118 
20 0,086 

Bezpiecznik sieciowy: 16 A, zw oczny
1) Eksploatacja ze sta ym obci eniem, utrzymuj cym si  tak d ugo, e maszyna mo e osi gn  termiczny stan stacjonarny. (zgodnie z DIN EN 60034-1)

2) Czas pracy 2,5 min., czas postoju 7,5 min. (w ci gu 10min)
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6 Opis i dzia anie

6.1 Opis pompy (rys. 1)

Pompy zatapialne serii Wilo-Drain STS 65 sk adaj
si  z:

• hermetycznego, wodoszczelnego silnika pr du 
przemiennego lub indukcyjnego trójfazowego ze 
stali szlachetnej (1.4404 / AISI 316L)

• uk adu hydraulicznego z odlewu eliwnego 
EN-GJL-250 (GG25)
Medium t oczone wchodzi do pompy od do u przez 
otwór centralny, a wychodzi z boku przez króciec 
t oczny (DN 65). W stanie gotowym do wysy ki
komora olejowa pomi dzy uszczelnieniem od strony
medium a uszczelnieniem od strony silnika 
wype niona jest olejem bia ym. Wype nienie 
olejem s u y ch odzeniu, smarowaniu i zabez-
pieczaniu obu uszczelnie  przed skutkami pracy 
na sucho. Olej bia y ulega biodegradacji. Ilo  oleju 
zale y od wersji silnika, patrz 5.2 Dane techniczne.
Silniki s  wyposa one w zabezpieczenie termiczne 
(styk ochronny uzwojenia) przed nadmiernym 
nagrzaniem.

• Silnik 1~: Styk ochronny uzwojenia, na plecionym 
przewodzie elektrycznym L. Po nadmiernym nagrza-
niu nast puje wy czenie pompy, a nast p-
nie po sch odzeniu - ponowne automatyczne 
w czenie.

• Silnik 3~: Trzy styki ochronne uzwojenia, po 
jednym w ka dym po czeniu czo owym. Styk 
ochronny uzwojenia nale y pod czy  do 
urz dzenia steruj cego i tam wykorzysta . Po 
nadmiernym nagrzaniu nast puje wy czenie 
pompy. Usterk  nale y potwierdzi , u ywaj c
urz dzenia steruj cego.

7 Instalacja i pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze 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 specjali-
stycznemu zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami!

• Przestrzega  przepisów dot. zapobiegania 
wypadkom!

7.1 Instalacja
Pompy serii Wilo-Drain STS 65 s  przewidziane 
standardowo do stacjonarnego/przeno nego 
ustawienia w zanurzeniu. Nadaj  si  równie  do 
stacjonarnego pionowego lub poziomego usta-
wienia w warunkach suchych.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  wskutek nie-
prawid owej obs ugi. Pomp  wiesza  za pomoc
a cucha lub liny wy cznie za uchwyt/zaczep 

blaszany, nigdy nie korzysta  z kabla elektrycz-
nego/kabla na ko ysce lub przy cza rurowego/
przy cza w y.

Ogólne informacje
• Miejsce ustawienia pompy nie mo e by  nara one

na dzia anie mrozu.
• Przed ustawieniem i uruchomieniem nale y

oczy ci  szyb z zanieczyszcze  i przedmiotów 
o du ych rozmiarach (np. gruzu budowlanego itd.).

• Przewód t oczny musi mie rednic  znamionow
pompy (DN 65; mo liwo  zwi kszenia do DN 80).

• Zamontowa  przewody rurowe, nie napr aj c
ich. Rury powinny by  zamocowane w taki sposób, 
aby ich ci ar nie oddzia ywa  na pomp .

• Aby unikn  ewentualnego podpi trzenia z 
kanalizacji publicznej, nale y u o y  przewód 
t oczny w formie "p tli". Przewód musi si
znajdowa  nad ustalonym lokalnie poziomem 
spi trzenia (najcz ciej poziom dróg).

• W przypadku ustawienia stacjonarnego nale y
wbudowa  do przewodu t ocznego zawór 
klapowy przeciwzwrotny oraz zawór odcinaj cy o 
pe nym przekroju przelotu. W podwójnych 
instalacjach pompowych nale y zainstalowa  t
armatur  nad ka d  pomp .
ZALECENIE: Zaleca si  monta  armatury na 
zewn trz w dodatkowym szybie (szyb na arma-
tur ). Je li jest to niemo liwe, nie powinno si
pod cza  armatury bezpo rednio do kró ca t ocz-
nego lub kolanka rurowego. Nale y przewidzie
urz dzenie do odpowietrzania pompy. W przeciw-
nym razie poduszka powietrzna uniemo liwi
otwarcie zaworu klapowego przeciwzwrotnego.
Aby zapewni  bezawaryjne dzia anie pompy/
instalacji zaleca si  stosowanie „Oryginalnego 
wyposa enia dodatkowego firmy Wilo“.

7.1.1 Stacjonarne ustawienie w zanurzeniu (rys. 2) 

• Sta e przy cza rurowe po stronie t ocznej 
dostarcza inwestor.

• Zamontowa  kolano ko nierzowe ze stopk  za 
pomoc  wyposa enia do mocowania w pod o u
na dnie szybu i wyregulowa  je.

Poz. Opis podzespo u Poz. Opis podzespo u

1 Kabel przy czeniowy 
kpl.

6 Komora olejowa

2 Uchwyt/zaczep bla-
szany

7 Latarnia

3 P aszcz ch odz cy 8 Uszczelnienie mecha-
niczne

4 Rura powrotna 9 Obudowa pompy
5 Uszczelnienie wa u lub 

uszczelnienie mecha-
niczne

10 Wirnik

Poz. Opis podzespo u Poz. Opis podzespo u

1 Kolano ko nierzowe ze 
stopk

4 Kolanko rurowe

2 Zabezpieczenie przed 
przep ywem zwrotnym

5 Wyposa enie dodat-
kowe do monta u

3 Zasuwa odcinaj ca 6 a cuch
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• Pod czy  przewód t oczny wraz z potrzebn
armatur  (wyposa enie dodatkowe) do kolana 
ko nierzowego.

• Zamocowa  uchwyt mocuj cy pompy, uszczelk
profilow  do kró ca t ocznego pompy.

• Rury prowadz ce R1 ¼" (dostarcza inwestor) 
za o y  na kolano ko nierzowe.

• Zawiesi  pomp  w rurze prowadz cej i ostro nie 
opu ci  na a cuchu. Pompa automatycznie 
przyjmuje prawid ow  pozycj  eksploatacyjn
i uszczelnia swoj  mas  w asn  przy cze t oczne 
przy kolanie ko nierzowym.

• Zamocowa a cuch na uchwycie mocuj cym rury 
prowadz cej za pomoc  szekli (dostarcza 
inwestor).

7.1.2 Przeno ne ustawienie w zanurzeniu (rys. 3)    

W przypadku przeno nego ustawienia w zanurze-
niu zabezpieczy  pomp  w szybie przed przewró-
ceniem si  i przemieszczeniem (np. zamocowa
lekko napr ony a cuch).
ZALECENIE: W przypadku zastosowania w wyko-
pach bez sta ego pod o a nale y ustawi  pomp
na wystarczaj co du ej p ycie lub podwiesi  j
w odpowiedniej pozycji na linie lub a cuchu.

7.1.3 Stacjonarne ustawienie w warunkach suchych, 
wy cznie pompa z p aszczem ch odz cym 
(rys. 4)  

• Sta e przy cza rurowe po stronie t ocznej 
dostarcza inwestor.

• Ci ar przewodów rurowych i armatury nie mo e
spoczywa  na pompie i kondensatorach i nale y
go podeprze  za pomoc  odpowiednich mocowa .

• Inwestor musi uwa a  na ustawienie pompy bez 
rezonansu. Przewody rurowe nale y podeprze
z zachowaniem w a ciwych odst pów, aby 
zapobiec powstaniu niedozwolonych drga . Do 
odsprz enia pompy zaleca si  zastosowanie 
odpowiednich kompensatorów.

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.

• Wykonanie pod czenia elektrycznego zleca
wy cznie elektroinstalatorowi, dopuszczo-
nemu przez lokalny zak ad energetyczny 
zgodnie z lokalnie obowi zuj cymi przepisami.

• 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: 
bezpiecznik 16 A, zw oczny lub bezpiecznik 
samoczynny o charakterystyce C.

• Uziemi  instalacj  zgodnie z przepisami.
• Zastosowa  wy cznik ochronny pr dowy 30 mA.
• Zastosowa  rozdzielacz do oddzielenia od sieci 

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

• Pod czy  pomp .

7.2.1 Pompa z silnikiem pr du przemiennego 
(1~230 V)

• Silnik jest ju  fabrycznie po czony kablami ze 
skrzynk  kondensatorow . Pod czenie do sieci 
realizowane jest przez zaciski L1, N, PE w skrzynce 
zaciskowej.

• Zgodnie z norm  DIN EN / IEC 61000-3-11 pompa 
o mocy 1,5 kW jest przewidziana do eksploatacji 
po pod czeniu do sieci elektrycznej z impedancj
systemu Zmaks w przy czu domowym wynosz c
maks. 0,118 (0,086) oma, przy maksymalnej 
liczbie prze cze  wynosz cej 10 (20).

• Warto ci liczbowe prze cze , patrz 5.2 Dane 
techniczne.
ZALECENIE: Je li impedancja sieciowa i liczba 
prze cze  na godzin  s  wy sze od zadanych 
warto ci, na skutek niekorzystnych warunków 
sieciowych pompa mo e doprowadzi  do 
przej ciowych spadków jak równie  zak ócaj cych 
waha  napi cia.
Dlatego mo e by  konieczne podj cie odpowied-
nich dzia a  przed rozpocz ciem zgodnej z prze-
znaczeniem eksploatacji pompy po pod czeniu 
do tego przy cza.
Odpowiednie informacje mo na otrzyma  w lokal-
nym zak adzie energetycznym i u producenta.

7.2.2 Pompa z silnikiem indukcyjnym trójfazowym 
(3~400 V):

• Zaleca si  stosowanie wy cznika ochronnego 
pr dowego.

• Skrzynka sterownicza pomp(y) dost pna jest jako 
wyposa enie dodatkowe.
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodzenia wskutek 
niew a ciwego pod czenia elektrycznego.
Je li skrzynka sterownicza jest dostarcza przez 
inwestora, nale y spe ni  nast puj ce
wymagania zak adu energetycznego.
• P2  4 kW: rozruch bezpo redni

Poz. Opis podzespo u Poz. Opis podzespo u

4 Kolanko rurowe 12 Przy cze w a
6 a cuch 13 Sztywne szybkoz cze

(zamiast poz. 12)
9 apa wsporcza 14 Szybkoz cze do 

pod czenia w a
(zamiast poz. 12)

11 Przeciwko nierz 15 W  t oczny

Poz. Opis podzespo u Poz. Opis podzespo u

2 Zabezpieczenie przed 
przep ywem zwrotnym

17 Zestaw do ustawiania

3 Zasuwa odcinaj ca 18 Kompensator
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• Ustawi  wy cznik zabezpieczenia silnika 
stosownie do pr du znamionowego silnika 
zgodnie z tabliczk  znamionow

• Do kontroli termicznej silnika mo na stosowa
analizator standardowy do okablowania styku 
kontrolnego uzwojenia (WSK = zestyk rozwierny).
Okablowanie 230 V AC, maks. 1 A, zalecane: 
24 V DC

Kabel przy czeniowy
• Przyporz dkowanie y  kabla przy czeniowego 

wykona  nast puj co:

Pompy z P2  1,5 kW

Pompy z P2 = 1,5 kW do 4,0 kW:

Woln  ko cówk  kablow  za o y  do skrzynki 
sterowniczej (patrz Instrukcja monta u i obs ugi
skrzynki sterowniczej).

8 Uruchomienie
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo
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 material-
nych!
Przed uruchomieniem nale y oczy ci  szyb 
i przewody doprowadzaj ce przede wszystkim 
z materia ów i przedmiotów sta ych jak np. gruz 
budowlany.

8.1 Kontrola kierunku obrotu (tylko dla silników 
indukcyjnych trójfazowych)
UWAGA! 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 
odniesienia obra e . Podczas tego procesu nie 
si ga  do obudowy pompy.
Prawid owy kierunek obrotu pompy jest 
ustawiony i sprawdzony fabrycznie.
Nale y sprawdzi  prawid owy kierunek obrotu 
pompy przed jej zanurzeniem. 

• W tym celu zawiesi  pomp  na d wigu i zabezpie-
czy  j .

• Na krótko w czy  pomp . Nast pi szarpni cie 
pompy w kierunku przeciwnym (obrót w lewo) do 
kierunku obrotu silnika.

• W przypadku nieprawid owego kierunku obrotu 
nale y pami ta  o nast puj cych zasadach:
• W przypadku stosowania urz dze  steruj cych 

firmy Wilo:
• Urz dzenia steruj ce firmy Wilo s  skonstruo-

wane w taki sposób, e pod czona pompa jest 
eksploatowana z zachowaniem prawid owego 
kierunku obrotu. W przypadku nieprawid owego 
kierunku obrotu nale y zamieni  2 fazy/prze-
wody zasilania sieciowego urz dzenia steruj -
cego.

• W przypadku skrzynek sterowniczych dostarcza-
nych przez inwestora:

• Przy nieprawid owym kierunku obrotu zamieni
2 fazy.

8.2 Ustawianie urz dzenia steruj cego poziomem
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód 
materialnych!
Uszczelnienie mechaniczne nie mo e by
eksploatowane „na sucho”!
Praca na sucho zmniejsza ywotno  silnika 
i uszczelnienia mechanicznego. W razie 
uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego do 
t oczonego medium mo e w niewielkich 
ilo ciach wycieka  olej.
Lustro wody nie mo e obni y  si  poni ej dopu-
szczalnego minimalnego poziomu wy czenia.

• Patrz Instrukcja monta u i obs ugi urz dzenia 
steruj cego poziomem.
Punkt wy czenia nale y wybra  w taki sposób, 
aby zagwarantowa  warunki eksploatacji 
wymienione w punkcie Zakres zastosowania.
Lustro wody ( min ) (rys. 2, 3,4) mo e obni y  si
wy cznie do poziomu górnej kraw dzi silnika 
( min* wersja z p aszczem ch odz cym). To ten 
poziom nale y ustawi  na urz dzeniu steruj cym 
jako poziom minimalny.

8.3 Warunki eksploatacji w otoczeniu zagro onym
wybuchem
patrz Dodatkowa instrukcja obs ugi

9 Konserwacja
Prace konserwacyjne i naprawcze powinny by
wykonywane wy cznie przez wykwalifikowany 
personel specjalistyczny!
Zaleca si  zlecanie konserwacji i kontroli pompy 
pracownikom oddzia u obs ugi klienta firmy Wilo.
NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpie-
cze stwo!
W przypadku prac wykonywanych przy 
urz dzeniach elektrycznych istnieje miertelne
niebezpiecze stwo na skutek pora enia pr dem.

• Wykonywanie prac przy urz dzeniach 
elektrycznych nale y zleca  wy cznie 
elektroinstalatorom dopuszczonym przez 
lokalne zak ady energetyczne.

6- y owy kabel przy czeniowy: 6x1,0 mm²

Nr y y 1 2 3 zielony/
ó ty

4 5

Zacisk U V W PE WSK WSK

7- y owy kabel przy czeniowy: 6x1,5 mm²

Nr y y 1 2 3 zielony/
ó ty

4 5 6

Zacisk U V W PE WSK WSK brak
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• Przed rozpocz ciem wszystkich prac przy 
urz dzeniach elektrycznych nale y od czy  te 
urz dzenia od napi cia i zabezpieczy  przed 
ponownym w czeniem.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi
pompy, urz dze  regulacji poziomu i innego 
wyposa enia dodatkowego!
NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo
uduszenia!
Truj ce lub szkodliwe dla zdrowia substancje 
obecne w szybach ciekowych mog  prowadzi
do powstania infekcji lub uduszenia si  pracuj -
cych tam osób.

• Prace w zbiornikach pompowni nale y
przeprowadza  wy cznie w obecno ci drugiej 
osoby przebywaj cej na zewn trz zbiornika.

• Podczas wykonywania wszystkich prac nale y
nosi  odzie  ochronn , maski oraz zak ada
r kawice ochronne.

9.1 Okresy konserwacji
Konserwacje stacji pomp z pompami Wilo-Drain 
STS 65 nale y zleca  wy cznie specjalistycznemu 
personelowi zgodnie z norm  EN12056-4. Okresy 
mi dzy konserwacjami nie mog  przekracza :

• ¼ roku w przypadku zak adów produkcyjnych
• ½ roku w przypadku stacji w domach wielo-

rodzinnych
• 1 rok w przypadku stacji w budynkach jedno-

rodzinnych
U ytkownik instalacji ma obowi zek zadba , aby 
wszystkie prace konserwacyjne, przegl dowe
i monta owe by y wykonywane przez autoryzo-
wany i wykwalifikowany personel specjalistyczny, 
który szczegó owo zapozna  si  z instrukcj
monta u i obs ugi.
ZALECENIE: Sporz dzenie planu konserwacji 
pozwala unikn   drogich napraw przy minimal-
nym nak adzie si  i rodków na konserwacj  oraz 
pozwala utrzyma  bezawaryjn  prac  instalacji. 
Oddzia  obs ugi klienta firmy Wilo pozostaje do 
dyspozycji u ytkowników podczas prac zwi za-
nych z uruchomieniem i prac konserwacyjnych. 
Nale y sporz dzi  protokó  z konserwacji.

9.2 Przebieg prac konserwacyjnych
• Otworzy  i przewietrzy  zbiornik pompowni, 

stacj  pomp.
• Oceni  wzrokowo wn trze pomieszczenia.

• Osady na pompie, na dnie zbiornika i na 
wyposa eniu dodatkowym.

• Odci  dop yw/dop ywy cieków (np. za pomoc
korka pneumatycznego).

• Zmierzy  wysoko  t oczenia pompy przy Q = 0 m³/h.
• Je li moc t oczenia pompy jest mniejsza o wi cej 

ni  10%, nale y wyci gn  pomp  z szybu. 
Nast pnie sprawdzi  zu ycie wirnika i obudowy 
pompy.

• Przeprowadzi  kontrol  poziomu w szybie.
• Opró ni  szyb w r cznym, a nast pnie

podsysaj cym trybie pracy.
• Sprawdzi  dno szybu pod wzgl dem osadów.
• W razie du ej ilo ci osadów oczy ci  szyb.

• Nape ni  szyb i wykona  prac  testow .
• Je li pomiar wysoko ci t oczenia nie jest mo liwy

• Odczeka , a  szyb si  nape ni, a pompa 
uruchomi.

• Zmierzy  czas mi dzy w czaniem a wy cza-
niem (t), jak równie  obni enie poziomu ( h).

• Obliczy  przep yw obj to ciowy wg nast -
puj cego wzoru.

Dla poziomej powierzchni przekroju poprzecz-
nego A powstaje nast puj cy wzór ogólny:
Q [m³/h] = 36 x A [m2] x h [cm] / t [s]

9.3 Wymiana oleju
UWAGA! Niebezpiecze stwo odniesienia 
obra e !
Pompy s  ci kie i mog  si  przewróci .
W przypadku niew a ciwego zabezpieczenia 
pompy na czas wykonywania prac konser-
wacyjnych mo e doj  do zranienia pracuj cych 
przy niej osób.
Zawsze zwraca  uwag  na zabezpieczenia 
pompy i stosowa  odpowiednie d wigi.
UWAGA! 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 wymian  oleju nale y za o y  okulary 
ochronne i zachowa  ostro no  podczas 
wykr cania ruby spustowej.
UWAGA! Zagro enie dla rodowiska 
naturalnego!
W przypadku uszkodzenia lub demonta u
pompy mo e doj  do wycieku oleju.
Mo e to powodowa  powstanie szkód w 
rodowisku naturalnym.

Nale y unika  zanieczyszczania rodowiska i 
podejmowa  odpowiednie rodki, maj ce na 
celu wychwycenie wyciekaj cego oleju.
Wymian  oleju nale y zleca  1 raz w roku lub po 
1000 godzinach pracy podczas wykonywania 
konserwacji.

• W zale no ci od ci aru pompy mie  w pogotowiu 
odpowiedni d wig.

• Gatunek i ilo  oleju, patrz 5.2 Dane techniczne.
ZALECENIE: W razie wymiany oleju nale y zutyli-
zowa  stary olej z wod  jako odpad specjalny! 

Typ szybu Wzór

WB 100 Q [m³/h] = 28,3 x h [cm] / t [s]
WB 150 Q [m³/h] = 63,6 x h [cm] / t [s]
WB 200 Q [m³/h] = 113,1 x h [cm] / t [s]
Szyb pros-
tok tny

Q [m³/h] = 36 x A [m] x B [m] x h [cm] / t [s]
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
Usuwanie usterek zleca  wy cznie wykwalifi-
kowanemu personelowi specjalistycznemu! 
Przestrzega  zalece  dot. bezpiecze stwa
znajduj cych si  w ust pie 9 Konserwacja.  

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 
przedstawicielstwa.

11 Cz ci zamienne
Zamawianie cz ci zamiennych nast puje za 
po rednictwem lokalnych warsztatów specja-
listycznych i/lub oddzia u obs ugi klienta firmy 
Wilo.
Aby unikn  pyta  dodatkowych i nieprawid o-
wych zamówie , nale y przy ka dym zamówieniu 
poda  wszystkie dane, znajduj ce si  na tabliczce 
znamionowej.

Zmiany techniczne zastrze one!

Usterki Przyczyny Usuwanie

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

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

Uszkodzone zabezpieczenia, kondensator 
(1~)

Wymieni  zabezpieczenia, kondensator na 
nowe

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

Zadzia a y wy czniki bezpie-
cze stwa

Woda w przestrzeni silnikowej Wezwa  obs ug  klienta

Cia o obce w pompie, zadzia a  styk 
ochronny uzwojenia

Od czy  instalacje od napi cia i zabezpie-
czy  przed nieuprawnionym ponownym 
w czeniem, wyj  pomp  z szybu,
usun  cia o obce.

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

Sprawdzi  dzia anie/ustawienie urz dzenia
steruj cego poziomem

Zatkany przewód t oczny Wymontowa  i oczy ci  przewód



D EG - Konformitatserklarung

GB EC - Declaration of conformity

F Declaration de conformite CE
(gemaB Anhangjaccording annexj conforme appendice lA, 2006j42jEG)

Hiermit erklaren wir, dass die Bauart der Baureihe : STS 65 ...

Herewith, we declare that the product type of the series:

Par Ie present, nous declarons que I'agregat de la serie :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./

The serial number is marked on the product site plate'; Le numero de serie est inscrit sur la plaque signaletique du produit.)

in der gelieferten AusfUhrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:

in its delivered state complies with the following relevant provisions:

est conforme aux dispositions suivantes dont il releve:

EG-Maschinenrichtlinie

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

98/37/EG
(gOltig bis /valid up to /

valide jusqu'a 28.12.2009)

Niederspan nungsrichtli nie

Low Voltage directive

Directive basse-tension

2006/95/EG
(gOltig bis / valid up to /

valide jusqu'a 28.12.2009)

EG-Maschinenrichtlinie

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG
(gOltig ab / valid from /

valide de 29.12.2009)

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemaB Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006j95jEC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the

EC-Machinery directive 2006j42jEC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006j95jEC sont respectees conformement a appendice I, n° 1.5.1 de la
directive CErelatives aux machines 2006j42jCE.

Elektromagnetische Vertraglichkeit - Richtlinie

Electromagnetic compatibility - directive

Compatibilite electromagnetique- directive

Bauproduktenrichtlinie

Construction product directive

Directive de produit de construction

89/106/EWG
i.d.F/ as amended/ avec les amendements

suivants :

93j68jEWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

Applied harmonized standards, in particular:

Normes harmonisees, notamment:

EN 809

EN 14121-1

EN 12100-1

EN 12100-2

EN 60335-2-41

EN 60034-1

EN 60204-1

EN 12050-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.

5i les gammes mentionnees ci-dessus sont modifiees sans notre approbation, cette declaration perdra sa validite.

Bevollmachtigter fUr die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized

representative for the completion of the technical documentation: Mandataire pour Ie

complement de la documentation technique est:

Volker Netsch

HeimgartenstraBe 1-3

95030 Hof

Germany

IW/LOI
WILO SE

NortkirchenstraBe 100

44263 Dortmund

Germany
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EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet 
aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

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

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG bzw. 2006/42/EG Direttiva macchine 98/37/EG bzw. 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 98/37/EG bzw. 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

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE

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

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 98/37/EG bzw. 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 98/37/EG bzw. 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 98/37/EG bzw. 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

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

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

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

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: 98/37/EG bzw. 2006/42/EG EU–maskindirektiver 98/37/EG bzw. 2006/42/EG Gépek irányelv: 98/37/EK bzw. 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

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Építési termékek irányelv 89/106/EGK és az azt kiváltó 93/68/EGK 
irányelv

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

Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá 
následujícím p íslušným 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 98/37/ES bzw. 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 98/37/WE bzw. 2006/42/WE  EC  98/37/EG bzw. 2006/42/EG

Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních 
nízkého nap tí jsou dodrženy 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 

Sm rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve zn ní 93/68/EHS dyrektyw w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w brzmieniu 89/106/EWGSm rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve zn ní 93/68/EHS dyrektyw w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w brzmieniu
93/68/EWG

89/106/EWG
93/68/EWG

použité 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  98/37/EK bzw. 2006/42/E AB-Makina Standartları 98/37/EG bzw. 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 98/37/EG bzw. 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

 89/106/E  93/68/E Ürün imalat yönetmeli i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construc ii 89/106/EWG cu
amendamentele ulterioare 93/68/EWG

, : 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 šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 98/37/EÜ bzw. 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 98/37/EK bzw. 2006/42/EK Mašin  direktyv  98/37/EB bzw. 2006/42/EB

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu
direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal 
Mašin  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

Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ Direkt va par b vizstr d jumiem 89/106/EK p c labojumiem 93/68/EES Statybos produkt  direktyvos 89/106/EB patais  93/68/EEB

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent:

vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG

ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im 
zadevnim dolo ilom:

, :

Stroje - smernica 98/37/ES bzw. 2006/42/ES Direktiva o strojih 98/37/ES bzw. 2006/42/ES  98/37/EO bzw. 2006/42/EO

Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané 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, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi. .  I,  1.5.1 

2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E  –  2004/108/E

Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS  89/106/
93/68/

používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: :

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo 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 98/37/KE bzw. 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi 
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid-
Direttiva 93/68/KEE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.de
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
0177 Tbilisi
T +995 32317813
info@wilo.ge

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

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
700046 Taschkent
sergej.arakelov@wilo.uz
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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 Handelsges. m.b.H.
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 7 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.
1948 RC Beverwijk
T +31 251 220844
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0901 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 AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.de

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

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

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

G4 Südost
WILO AG
Vertriebsbüro München
Landshuter Straße 20
85716 Unterschleißheim
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.de

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

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

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

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO AG
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 AG
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

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 Handelsgesellschaft mbH
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 Mai 2008

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


