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Fig. 2: DrainLift L1

Fig. 2: DrainLift L2
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Instrukcja monta u i obs ugi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie
Orygina  instrukcji obs ugi jest napisany w j zyku niemieckim. Wszystkie inne wersje j zy-
kowe to t umaczenia z orygina u.
Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz  produktu. Powinna by  stale dost pna
w pobli u produktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek u ytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem oraz nale ytej obs ugi produktu.
Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna z wersj  produktu i stanem norm reguluj cych 
problematyk  bezpiecze stwa, obowi zuj cych w dniu przekazania instrukcji do druku.
Deklaracja zgodno ci WE:
Kopia deklaracji zgodno ci WE stanowi cz  niniejszej instrukcji obs ugi.
W razie wprowadzenia nieuzgodnionej z nasz  firm  modyfikacji technicznej podzespo ów
wymienionych w deklaracji deklaracja traci wa no .

2 Bezpiecze stwo
Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe zalecenia, które nale y uwzgl dni  pod-
czas ustawiania i pracy urz dzenia. Dlatego monter i u ytkownik ma obowi zek przeczyta
instrukcj  przed przyst pieniem do monta u i uruchomienia.
Nale y przestrzega  nie tylko ogólnych zasad bezpiecze stwa podanych w tym punkcie, 
ale tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa przedstawionych w kolejnych w dalszych 
punktach, oznaczonych symbolami niebezpiecze stwa.

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 . 'Uwaga' informuje, e istnieje prawdopo-
dobie stwo odniesienia (ci kich) obra e , je eli zalecenie zostanie zlekcewa one.

OSTRO NIE!
Istnieje niebezpiecze stwo uszkodzenia produktu/instalacji. 'Ostro nie' oznacza mo -
liwo  uszkodzenia produktu w przypadku zlekcewa enia zalecenia.

ZALECENIE: U yteczne zalecenie dotycz ce 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 dotycz cych 
bezpiecze stwa
Nieprzestrzeganie zalece  dot. bezpiecze stwa mo e prowadzi  do zagro enia dla osób 
oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze stwa powoduje utrat  wszel-
kich 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 produktu/instalacji.
• nieskuteczno  zabiegów konserwacyjnych i napraw,
• zagro enie ludzi dzia aniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych,
• szkody materialne.



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-DrainLift L 103

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
przepisów lokalnych i ogólnokrajowych [np. IEC, VDE itd.] oraz zalece  lokalnego zak adu 
energetycznego.
Urz dzenie to nie jest przeznaczone do u ytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 
zdolno ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys owymi, a tak e osoby nieposiadaj ce 
wiedzy i/lub do wiadczenia w u ytkowaniu tego typu urz dze , chyba e b d  one nadzo-
rowane lub zostan  poinstruowane na temat korzystania z tego urz dzenia przez osob
odpowiedzialn  za ich bezpiecze stwo. 
Nale y dopilnowa , by dzieci przebywaj ce w pobli u urz dzenia nie bawi y si  nim.

2.5 Zalecenia dla prac monta owych i sprawdzaj cych
U ytkownik jest zobowi zany zadba  o to, by wszystkie czynno ci zwi zane z przegl dami
i monta em wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwalifikowani specjali ci, którzy 
dok adnie zapoznali si  z instrukcj  obs ugi.
Prace przy produkcie/instalacji mog  by  wykonywane tylko podczas przestoju. Nale y
bezwzgl dnie przestrzega  opisanego w instrukcji monta u i obs ugi sposobu zatrzymy-
wania i wy czania produktu/instalacji.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niew a ciwych cz ci zamiennych
Zmiany w produkcie mo na wprowadza  wy cznie po uzgodnieniu z producentem. W celu 
zapewnienia bezpiecze stwa nale y stosowa  oryginalne cz ci zamienne i atestowane 
wyposa enie dodatkowe. Zastosowanie innych cz ci mo e wykluczy  odpowiedzialno
producenta za skutki z tym zwi zane.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane wy cznie 
w przypadku u ytkowania produktu w sposób zgodny z przeznaczeniem wg ust pu 4 
instrukcji obs ugi. Nie wolno przekracza  zakresu podanych w katalogu/specyfikacji war-
to ci granicznych.

3 Transport i magazynowanie
Instalacja i pojedyncze elementy s  dostarczane na palecie.
Natychmiast po otrzymaniu produktu:

• Sprawdzi  produkt pod k tem uszkodze  transportowych.
• W przypadku stwierdzenia uszkodze  transportowych podj  w okre lonych terminach 

wymagane kroki u spedytora. 

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Nieprawid owy transport oraz nieprawid owe magazynowanie mog  by  przyczyn
uszkodzenia produktu.

• Produkt transportowa  tylko na palecie, u ywaj c wy cznie dozwolonych zawiesi i 
elementów chwytaj cych.

• Podczas transportu zadba  o stabilno  urz dzenia i nie dopu ci  do powstania uszko-
dze  mechanicznych.

• Do momentu zainstalowania produkt sk adowa  na palecie w suchym miejscu i chroni
przed bezpo rednim promieniowaniem s onecznym.

• Nie uk ada  urz dze  jednego na drugim!

4 Zakres zastosowania
Urz dzenie do przet aczania cieków DrainLift L jest w rozumieniu normy EN 12050-1 
automatycznym urz dzeniem s u cym do zbierania i przet aczania cieków niezawieraj -
cych fekaliów i cieków zawieraj cych fekalia. Urz dzenie to pozwala na odwadnianie 
odp ywów w budynkach i nieruchomo ciach le cych poni ej poziomu spi trzenia, unie-
mo liwiaj c cofni cie si cieków.

cieki nale y odprowadza  z gospodarstw domowych w sposób odpowiadaj cy normie 
EN 12056-1. Zgodnie z [obowi zuj c  w Niemczech] norm  DIN 1986-3 nie mo na odpro-
wadza  do instalacji substancji wybuchowych i szkodliwych, takich jak cia a sta e, gruz, 
popió , mieci, szk o, piasek, gips, cement, wapno, zaprawa murarska, materia y w ókniste, 
tekstylia, r czniki papierowe, pieluchy, tektura, gruby papier, ywice syntetyczne, smo a, 
odpadki kuchenne, smary, t uszcze, oleje, odpady pochodz ce z uboju, usuwania mar-
twych zwierz t i chowu zwierz t (gnojówka i in.), substancje toksyczne, r ce i powodu-
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j ce korozj , jak metale ci kie, biocydy, rodki ochrony ro lin, kwasy, ugi, sole, rodki
czysto ci, dezynfekcyjne, rodki do zmywania i rodki pior ce w zbyt du ych ilo ciach oraz 
wytwarzaj ce nieproporcjonalnie du o piany, woda basenowa.
W przypadku cieków zawieraj cych smary nale y zastosowa  separator smarów.
Zgodnie z norm  EN12056-1 nie wolno odprowadza cieków z elementów odwadniania, 
które le  powy ej poziomu spi trzenia i z których mo na odprowadzi cieki, wykorzy-
stuj c naturaln  si  grawitacji. 

ZALECENIE: Podczas instalacji i eksploatacji bezwzgl dnie przestrzega  krajowych i regio-
nalnych norm i przepisów.
Stosowa  si  równie  do informacji podanych w instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia
steruj cego.

NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo wybuchu!
cieki zawieraj ce fekalia mog  prowadzi  do gromadzenia si  w zbiornikach retencyj-

nych gazów, które mog  si  zapali  wskutek niew a ciwej instalacji i obs ugi. 
• Korzystaj c z urz dzenia do przet aczania cieków zawieraj cych fekalia nale y prze-

strzega  obowi zuj cych przepisów dotycz cych zapobiegania eksplozjom.

UWAGA! Zagro enie dla zdrowia!
Z uwagi na u yte materia y zbiornik przepompowni cieków nie nadaje si  do przet a-
czania wody pitnej! Zanieczyszczone cieki stanowi  zagro enie dla zdrowia. 

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Odprowadzanie niedozwolonych substancji mo e prowadzi  do uszkodzenia produktu.

• Nigdy nie odprowadza  cia  sta ych, materia ów w óknistych, smo y, piasku, cementu, 
popio u, grubego papieru, r czników papierowych, tektury, gruzu, mieci, odpadów 
pochodz cych z uboju zwierz t, smarów, t uszczów czy olejów! 
W przypadku cieków zawieraj cych smary nale y zastosowa  separator smarów.

• Niedozwolone sposoby pracy i przeci enia prowadz  do uszkodzenia produktu.
• Maksymalny mo liwy dop yw cieków musi by  zawsze mniejszy ni  ilo  przet aczana

przez pomp  w okre lonym punkcie pracy.

Ograniczenia stosowania
Urz dzenie nie jest przeznaczone do pracy ci g ej! 
Podane maksymalne nat enie przep ywu odnosi si  do pracy przerywanej (S3 – 15%/
120 s, tzn. maks. 18 s czasu pracy, min. 102 s czasu przestoju). 
Urz dzenie mo e w cza  pomp  maks. 30 razy na godzin , czas pracy pompy cznie z opó nie-
niem nie mo e przekracza  18 s (opó nienie = czas pracy pompy po zako czeniu przet aczania 
wody). Nale y ustawi  jak najkrótszy czas pracy i czas opó nienia (je li ta opcja jest konieczna).
Ponadto nale y zastosowa  parametry robocze podane w tabeli 5.2.

UWAGA! Niebezpiecze stwo poparzenia!
Zale nie od trybu pracy urz dzenia ca a pompa mo e si  mocno nagrza . Istnieje nie-
bezpiecze stwo oparzenia wskutek dotkni cia pompy.

UWAGA! Niebezpiecze stwo w przypadku nadci nienia!
Je eli najmniejsza wysoko  dop ywu przekracza 5 m, w razie awarii urz dzenia w zbiorniku 
wytwarza si  nadci nienie. Tym samym istnieje niebezpiecze stwo rozerwania zbiornika. 
W razie awarii natychmiast zamkn  dop yw!

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem to tak e przestrzeganie zalece  niniejszej instrukcji.
Ka de inne zastosowanie uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Przyk ad: DrainLift L 1/10 (3~)

DrainLift Urz dzenie do przet aczania cieków
L Wielko
1 1 = urz dzenie z jedn  pomp

2 = urz dzenie z dwoma pompami 
/10 Maksymalna wysoko  podnoszenia [m] przy Q = 0 m³/h
(3~) Wersja na pr d trójfazowy
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5.2 Dane techniczne

Przy zamawianiu cz ci zamiennych nale y poda  wszystkie dane z tabliczki znamionowej.

DrainLift L1 DrainLift

.../10 .../15 .../20 .../25 .../10 .../15 .../20 .../25

Napi cie przy czeniowe [V] 3~400 ± 10% 3~400 ± 10%
Wersja pod czenia Urz dzenie steruj ce z kablem i wtyczk  CEE
Pobór mocy P1 [kW] 3,0 3,8 4,9 5,3 2 x 3,0 2 x 3,8 2 x 4,9 2 x 5,3
Pr d znamionowy [A] 6,0 6,9 8,5 8,9 2 x 6,0 2 x 6,9 2 x 8,5 2 x 8,9
Cz stotliwo  sieciowa [Hz] 50 50 
Stopie  ochrony Urz dzenie IP 67 (2 mWS, 7 dni) Urz dzenie IP 67 (2 mWS, 7 dni) 

Urz dzenie steruj ce: IP 54 Urz dzenie steruj ce: IP 54
Pr dko  obrotowa [1/min] patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa 
Rodzaj pracy S3-15%/120 s S3-15%/120 s 
Maks. cz stotliwo  za czania [1/h] 30 60 (30 na pomp )
Maks. ca kowita wysoko  pod-
noszenia

[mWS] 10 15 20 22 10 15 20 22

Maks. dopuszczalna geodezyjna 
wysoko  podnoszenia

[mWS] 9 13 16 19 9 13 16 19

Maks. dopuszczalne ci nienie 
w przewodzie t ocznym

[bary] 3 3

Maks. przep yw [m³/h] patrz tabliczka znamionowa patrz tabliczka znamionowa
Maks. temperatura przet aczanej 
cieczy

[°C] 40 (krótki okres 3 min., 60°C) 40 (krótki okres 3 min., 60°C)

Min. temperatura przet aczanej
cieczy

[°C] 3 3

Maks. temperatura otoczenia [°C] 40 40
Maks. wielko  ziarna cia  sta ych [mm] 40 40

Poziom ci nienia akustycznego 
(zale ny od punktu pracy)

[dB(A)] < 70 *1) < 70 *1)

Obj to  brutto [l] 115 140
Maks. pojemno  za czania [l] 35 50
Maks. dop yw na godzin [l] 1050 3000
poziom w czania pompy 1 
(w stos. do poziomu ustawienia)

[mm] 175 185

Wymiary (szer./g ./wys.) [mm] 630/770/630 830/755/630
Wymiar przek tnej [mm] 945 1060
Masa netto [kg] 55 85
Przy cze t oczne [DN] 80 80
Przy cza dop ywu [DN] 50, 100, 150 50, 100, 150
Odpowietrzanie [DN] 70 70

*1) Nieprawid owa instalacja urz dzenia i ruroci gu oraz niedozwolona eksploatacja mo e podwy szy  poziom emisji d wi ków

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1 

Urz dzenie do przet aczania fekaliów stosowane w budynkach DN 80
Przet aczanie - patrz charakterystyka pompy
Poziom nat enia d wi ku - < 70 db(A)
Ochrona przed korozj - powlekanie b d  materia y odporne 

na korozj  Inox/Composite
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5.3 Zakres dostawy
Urz dzenie do przet aczania cieków, w tym:
Urz dzenie steruj ce (1~ 230 V/3~ 400 V),
1 uszczelka dop ywu DN 100 (do rur o rednicy  110 mm)
1 otwornica  124 do dop ywu DN 100
1 odcinek w a PVC  50 mm z opaskami zaciskowymi s u cymi do pod czenia prze-

wodu ssawnego do r cznej pompy membranowej lub dop ywu DN 50
1 pier cie  samouszczelniaj cy do przy cza wentylacji DN 70
1 zestaw elementów mocuj cych (k townik mocuj cy z paskami izolacji, ruba z bem

sze ciok tnym i dybel z tworzywa sztucznego 10 mm)
6 (8) ta m t umi cych d wi ki materia owe 

1 króciec ko nierzowy DN 80/100 z uszczelk  p ask , odcinkiem elastycznego w a,
opaskami zaciskowymi, rubami i nakr tkami do pod czenia rurowego przewodu 
t ocznego DN 100

1 instrukcja monta u i obs ugi

5.4 Wyposa enie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe nale y zamawia  oddzielnie, szczegó owy wykaz i opis – 
patrz katalog/cennik.
Dost pne jest nast puj ce wyposa enie dodatkowe:

• Króciec ko nierzowy DN 80, DN 80/100 (1 sztuka DN 80/100 obj ta zakresem dostawy), 
DN 100 do pod czania zasuwy do przewodu rurowego po stronie t ocznej

• Uszczelka dop ywu dla kolejnego dop ywu DN 100 (jedna obj ta zakresem dostawy)
• Zestaw uszczelki dop ywu do dop ywu DN 150 (otwornica, uszczelka dop ywu)
• Zasuwa odcinaj ca DN 80 z odlewu, do ruroci gu t ocznego
• Zasuwa odcinaj ca DN 100, DN 150 z tworzywa sztucznego, do rury dop ywu
• R czna pompa membranowa R 1½ (bez w a)
• Kurek trójdrogowy do prze czania w celu r cznego odsysania ze studzienki zbiorczej/

zbiornika
• Urz dzenie alarmowe
• Akumulator (NiMH) 9 V/200 mAh 
• Buczek 230 V/50 Hz 
• Lampka b yskowa 230 V/50 Hz 
• Lampka sygnalizacyjna 230 V/50 Hz

6 Opis i dzia anie

6.1 Opis systemu 
Urz dzenie do przet aczania cieków DrainLift L (Fig. 1) jest urz dzeniem gotowym do pod -
czenia, ca kowicie zatapialnym (wysoko  zatopienia: 2 mWS, czas zatopienia: 7 dni) z herme-
tycznym zbiornikiem i zabezpieczeniem przed wyp yni ciem pod wp ywem si y wyporu. 
Jest wyposa one w pompy na pr d trójfazowy (3~400 V) i niezapychaj ce si  wirniki 
o przep ywie swobodnym. Urz dzenie steruj ce z wtyczk  CEE, zintegrowanym zabezpie-
czeniem silnika, prze cznikiem zmiany kolejno ci faz, optycznym systemem kontroli kie-
runku obrotów, prze cznikiem i prze cznikiem trybu automatycznego/r cznego/
potwierdzania umo liwia automatyczn  eksploatacj  instalacji.
Wskutek szczególnej geometrii zbiornika do pompy doprowadzane s  tak e zawiesiny, 
co eliminuje tworzenie si  osadów w zbiorniku.
Dop ywy mo na pod cza  z trzech stron oraz przez gór  zbiornika. Dop ywy mog  mie  ró n
rednic  znamionow . Kró ce umieszczone na górze zbiornika umo liwiaj  przy czenie rur 

DN 50 i DN 70 wykorzystywanych przez kolejne dop ywy i odpowietrzanie (patrz ust p „Pod-
czenie przewodów rurowych”). Otwór rewizyjny u atwia konserwacj  systemu.

Po bokach zbiornika retencyjnego umieszczone s  zaczepy mocuj ce (pe ni ce jednocze -
nie funkcj  uchwytów transportowych), na których mo na umie ci  instalacj  na pod o u
za pomoc  do czonych elementów mocuj cych w sposób wykluczaj cy obrócenie i pod-
niesienie na skutek dzia ania si  wyporowych. Do czone ta my t umi ce, umieszczone na 
dnie zbiornika uniemo liwiaj  przenoszenie d wi ków materia owych.
Urz dzenie z dwoma pompami sk ada si  z pompy podstawowej i pompy obci enia szczy-
towego.
W urz dzenie wbudowany jest zawór zwrotny z homologacj  typu, nie jest wi c konieczne 
zainstalowanie w przewodzie t ocznym zaworu zwrotnego wymaganego norm  EN 12056 
(w DrainLift L2 w wersji podwójnego zaworu zwrotnego). Zawór zwrotny posiada urz dze-
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nie regulacyjne, dzi ki któremu mo na w razie potrzeby opró ni  przewód t oczny, przele-
waj c zawarto  do zbiornika.
W ramach opcji dost pna jest instalacja z urz dzeniem steruj cym DrainControl C. Do urz -
dzenia steruj cego do czona jest dokumentacja techniczna. 

6.2 Dzia anie
Odprowadzane cieki s  gromadzone w zbiorniku retencyjnym urz dzenia do przet acza-
nia. cieki odprowadzane s  przez rury dop ywu, które mo na dowolnie pod czy
w wybranym, oznaczonym miejscu zbiornika.
Po osi gni ciu odpowiedniego poziomu pr towy wy cznik p ywakowy automatycznie 
w cza zamontowan  na zbiorniku pomp  (zamontowane pompy) z niezapychaj cym si
wirnikiem o przep ywie swobodnym, a zebrane cieki s  przet aczane do pod czonego, 
zewn trznego przewodu ciekowego. Po osi gni ciu poziomu zatopienia generowany jest 
sygna  akustyczny i nast puje awaryjne w czenie wszystkich pomp. Zintegrowany aku-
mulator umo liwia zg oszenie alarmu niezale nie od zasilania sieciowego. Kiedy poziom 
spadnie poni ej poziomu zatopienia, komunikat zostaje automatycznie usuni ty.
Pompa (w DrainLift L2: pompa podstawowa) wy czana jest przez przeka nik czasowy 
urz dzenia steruj cego. Ustawiaj c w tym przeka niku czas pracy pompy, mo na zopty-
malizowa  sposób pracy urz dzenia odpowiednio do wewn trznego, rurowego przewodu 
t ocznego (przyk adowo ustawiaj c opó nienie do momentu podsysaj cego trybu pracy, 
mo na wykluczy  uderzenie zaworu zwrotnego).
W urz dzeniu DrainLift L2 z dwoma pompami druga pompa w cza si , je li po w czeniu 
pompy podstawowej poziom wody dalej ro nie.
Po ka dym procesie pompowania nast puje zmiana pracuj cej pompy. W razie awarii jed-
nej z pomp druga pompa przejmuje t oczenie.

7 Instalacja i pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Niew a ciwa instalacja i nieprawid owe pod czenie elektryczne mog  powodowa
zagro enie dla ycia.

• Wykonanie instalacji i pod czenia elektrycznego zleca  wy cznie personelowi specja-
listycznemu. Czynno ci te nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami!

• Przestrzega  przepisów dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo uduszenia!
Truj ce lub szkodliwe dla zdrowia substancje obecne w studzienkach ciekowych mog
prowadzi  do powstania infekcji lub uduszenia si  pracuj cych tam osób.

• Podczas prac w studzienkach obecna musi by  druga osoba asekuruj ca osob  wyko-
nuj c  prace.

• Miejsce ustawienia urz dzenia musi posiada  wystarczaj c  wentylacj .

Fig. 1: Opis urz dzenia

DrainLift L1 DrainLift L2

1 Pompa

2 Zawór zwrotny

3 Przy cze opró niania awaryjnego 
DN 50

4 Zabezpieczenie przed wyp yni -
ciem pod wp ywem si y wyporu

5 Pr towy wy cznik p ywakowy 
uruchamiaj cy si  w zale no ci od 
poziomu

6 Króciec kombinowany dop ywowo-
odpowietrzaj cy DN 50/DN 70

7 Dowolnie wybierane powierzchnie 
dop ywu g ównego
DN 100/DN 150

8 Otwór rewizyjny
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7.1 Przygotowanie do monta u
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo szkód materialnych!
Nieprawid owa instalacja mo e prowadzi  do szkód materialnych.

• Instalacj  zleca  wy cznie wykwalifikowanemu personelowi!
• Przestrzega  przepisów krajowych i regionalnych!
• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi wyposa enia dodatkowego!
• Podczas ustawiania urz dzenia, nigdy nie ci gn  za kabel!

Podczas instalacji urz dze  do przet aczania nale y w szczególno ci przestrzega  przepi-
sów regionalnych (np. w Niemczech krajowego prawa budowlanego, DIN 1986-100) oraz 
odpowiednich wymogów norm EN 12050-1 i EN 12056 (systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wewn trz budynków)!

• Zwróci  uwag  na wymiary wg planu ustawienia (Fig. 2).
• Zgodnie z norm  EN 12056-4 pomieszczenia, w których ustawiane s  urz dzenia do prze-

t aczania, musz  by  wystarczaj co du e, tak by by  zapewniony swobodny dost p do 
urz dzenia w celu wykonania prac obs ugowych i konserwacyjnych.

• Obok obs ugiwanych i konserwowanych cz ci oraz nad nimi nale y zapewni  woln  prze-
strze  robocz  o minimalnej szeroko ci i wysoko ci wynosz cej 60 cm.

• Pomieszczenie, w którym ustawiane jest urz dzenie, nale y zabezpieczy  przed mrozem, 
musi posiada  wentylacj  i dostateczne o wietlenie.

• Powierzchnia ustawienia musi by  stabilna (odpowiednia do zamocowania dybli), pozioma 
i równa.

• Nale y sprawdzi , czy do urz dzenia mo na b dzie pod czy  zainstalowane i planowane 
przewody doprowadzaj ce, t oczne i odpowietrzaj ce.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi wyposa enia dodatkowego!

7.2 Ustawienie
Ustawi  urz dzenie na równym, stabilnym pod o u.
Zgodnie z norm  EN 12056-4 urz dzenia do przet aczania cieków nale y zainstalowa
w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
Urz dzenia zagro one wyp yni ciem pod wp ywem si y wyporu nale y zainstalowa
w sposób zabezpieczony przed takim wyp yni ciem. 

Fig. 3: Nak adanie ta m t umi cych

DrainLift L1 DrainLift L2

W celu wyt umienia d wi ków genero-
wanych po ustawieniu urz dzenia
wklei  do czone ta my t umi ce
w przewidziane do tego zag bienia
w dnie zbiornika (patrz Fig. 3, poz. 1).

1 1

Fig. 4: Zabezpieczenie przed wyp yni ciem pod wp ywem si y
wyporu

Przytwierdzi  urz dzenie do pod o a za pomoc  do czo-
nych elementów mocuj cych (Fig. 4).

• Zaznaczy  za spodzie po o enie otworów wykorzystywa-
nych podczas mocowania.

• Wywierci  w pod odze otwory ( 10 mm).
• Zamocowa  urz dzenie do pod o a przy wykorzystaniu 

k townika mocuj cego, dybli i rub.1
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7.3 Pod czenie przewodów rurowych
Wszystkie przewody rurowe nale y zamontowa  w sposób wykluczaj cy napr enia, t u-
mi cy d wi ki i elastyczny. Na urz dzenie nie mog  oddzia ywa adne si y i momenty 
zwi zane z przewodami rurowymi. Rury ( cznie z armaturami) nale y zamocowa  i pod-
wiesi  w taki sposób, aby na urz dzenie nie oddzia ywa y si y rozci gaj ce ani ciskaj ce.
Prawid owo wykona  wszystkie przy cza. Starannie docisn  opaski zaciskowe (moment 
doci gaj cy 5 Nm!).
Nie zmniejsza rednicy ruroci gów w kierunku przep ywu.
W przewodzie dop ywu przed zbiornikiem oraz za zaworem zwrotnym wymagana jest – 
zgodnie z norm  EN 12056-4 – zasuwa odcinaj ca(Fig. 10).

7.3.1 Rurowy przewód t oczny
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Maksymalne warto ci ci nienia (np. przy zamkni ciu zaworu zwrotnego) mog  by ,
zale nie od warunków roboczych, kilkukrotnie wy sze od warto ci ci nienia wytwa-
rzanego przez pomp  (dzia anie zaradcze – patrz te  8.2.2 Ustawienie czasu pracy 
pomp). 

• Dlatego, oprócz zapewniania odpowiedniej wytrzyma o ci ci nieniowej, nale y tak e
zwróci  uwag  na si y wzd u ne dzia aj ce na elementy cz ce przewodu ruroci gu!

• Rurowy przewód t oczny wraz ze wszystkimi elementami monta owymi musi wytrzy-
ma  wyst puj ce ci nienia robocze.

• Unika  uk adania d u szych odcinków przewodu rurowego w poziomie, poniewa
sprzyja to uderzeniom ci nienia zaworów zwrotnych i powstaniu maksymalnego ci -
nienia, którego warto  mo e przekracza  dopuszczaln  granic , stanowi c zagro enie 
dla instalacji i przewodu t ocznego. Je li nie mo na tego unikn , u ytkownik ma obo-
wi zek podj  odpowiednie dzia ania (np. zamontowa  dodatkowy zawór z przeciw-
wag , ustawi  opó nienie pomp).

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym cofni ciem si cieków z publicznej kanalizacji 
nale y po o y  rurowy przewód t oczny w postaci p tli, której dolna kraw d  musi w naj-
wy szym punkcie le e  powy ej zdefiniowanego lokalnie poziomu spi trzenia (najcz ciej 
poziom ulicy) (por. te  Fig. 10).
Rurowy przewód t oczny nale y u o y  w sposób zabezpieczaj cy go przed mrozem.
Na przy czu t ocznym urz dzenia nale y zamontowa  zasuw  odcinaj c  DN 80 
(dost pn  jako wyposa enie dodatkowe z do czonymi nakr tkami, podk adkami,
uszczelk  p ask ). Podeprze  armatur  w celu zamortyzowania obci enia! 

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
U ycie innej armatury ni  tej dost pnej w ramach wyposa enia dodatkowego firmy 
Wilo mo e prowadzi  do zak ócenia dzia ania lub uszkodzenia produktu!

Nast pnie pod czy  rurowy przewód t oczny bezpo rednio do zasuwy odcinaj cej 
(dostarczana wraz z kró cem ko nierzowym, elastycznym odcinkiem w a, uszczelk  p a-
sk  i elementami cz cymi). 

Fig. 5: Elastyczne przy cze rurowego przewodu t ocznego

Aby unikn  przenoszenia si  i drga  pomi dzy
urz dzeniem i rurowym przewodem t ocznym, 
po czenie musi by  elastyczne. W tym celu 
zachowa  odst p pomi dzy kró cem ko nierzo-
wym i przewodem t ocznym (Fig. 5).

1 Przewód t oczny

2 Pier cie  samouszczelniaj cy do w a

3 Króciec ko nierzowy

4 Zachowa  odst p ok. 40-60 mm
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7.3.2 Przy cza dop ywu
Przewody rurowe dop ywu u o y  tak, by umo liwi  naturalny przep yw cieczy.

Dop yw g ówny DN 100/DN 150
Rur  dop ywu g ównego DN 100 lub DN 150 nale y wprowadza  do zbiornika tylko 
w zaznaczonych miejscach.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Przy czenie przewodu dop ywu poza zaznaczonymi miejscami (Fig. 6) mo e spowodo-
wa  nieszczelno ci, nieprawid owe dzia anie oraz uszkodzenie urz dzenia! 

• Wymierzy  pozycj , zachowa  minimaln  wysoko  przy cza dop ywu w zbiorniku i pro-
stopad y wlot do zbiornika (90° ± 5°). Poziome karbowania na zbiorniku pozwalaj  si
zorientowa  co do wysoko ci pod czenia 180 mm i 250 mm ( rodek rury). Inne wysoko ci 
pod czenia mo na wybiera  bezstopniowo.

ZALECENIE: Dop yw mo na przy czy  na wysoko ci poni ej 180 mm, prowadzi to jednak 
do cofania si cieków do przewodu dop ywu. Przy ustawieniu krótkiego czasu pracy pomp 
istnieje niebezpiecze stwo, e z powodu zbyt ma ego obni enia poziomu wody w zbior-
niku przewód rurowy nie opró ni si  ca kowicie i b d  si  w nim tworzy  osady (patrz 8.2.2 
Ustawienie czasu pracy pomp).

Fig. 6: Miejsca przy cza dop ywu g ównego DN 100/DN 150
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• Wybra  pozycj  i u o y  ruroci g w taki sposób, by w miar  mo liwo ci unikn  gwa tow-
nego dop ywu wody i powietrza. 

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo zak óce  dzia ania!
Gwa towny dop yw wody mo e negatywnie wp yn  na dzia anie urz dzenia. Pod -
czy  ruroci g dop ywu w taki sposób, by wp ywaj ca woda nie uderza a bezpo rednio 
p ywaka regulatora poziomu!

• Wykona  otwór na dop yw za pomoc  otwornicy (DN 100 obj ta zakresem dostawy, 
DN 150 – element wyposa enia dodatkowego) w jednym z przewidzianych do tego celu 
miejsc na zbiorniku (Fig. 7). Podczas wykonywania otworu równomiernie usuwa  powsta-
j ce wióry! 
Maks. pr dko  obrotowa 200 1/min; w razie konieczno ci od czasu do czasu odstawi
otwornic , aby usun  wióry. Je eli wióry nie s  zdejmowane równomiernie, materia
zbiornika ogrzewa si  i topi; nale y wtedy przerwa  wycinanie, odczeka , a  zbiornik 
ostygnie i oczy ci  otwornic ; zmniejszy  pr dko  obrotow , zmienia  nacisk na otwor-
nic , ew. zmieni  kierunek obrotów (przy obrotach w lewo maks. 200 obr./min), tak by 
wióry by y usuwane równomiernie.

ZALECENIE: Podczas wycinania sprawdza , czy wymiar rednicy wynosi 124 mm przy 
DN 100 lub 175 mm przy DN 150, poniewa  od rednicy uzale nione jest zachowanie 
szczelno ci przy cza rurowego.

• Usun  zadziory i wyg adzi  powierzchnie ci cia, tak by uszczelka ci le przylega a do kra-
w dzi.

• W o y  uszczelk  wlotu (Fig. 7, poz. 1), 
1. nasmarowa  wewn trzn  cz  uszczelki rodkiem antyadhezyjnym,
2. nasun  opask  zaciskow  na rur  i wsun  rur  dop ywu na g boko  ok. 20-30 mm,
3. mocno po czy  rur  i uszczelk  wlotu za pomoc  opaski zaciskowej. 
Je li urz dzenie jest instalowane wewn trz budynku, zgodnie z norm  EN 12056-4 
w przewodzie dop ywu przed zbiornikiem nale y zamontowa  zasuw  odcinaj c  (wypo-
sa enie dodatkowe) (Fig. 11).

Fig. 7: Przy czenie dop ywu DN 100/DN 150

20-30mm

1
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Dop yw DN 50
Oprócz dop ywu g ównego, do jednego z dwóch kombinowanych kró ców DN 50/DN 70 
znajduj cych si  na górze zbiornika mo na pod czy  dop yw DN 50.

7.3.3 Odpowietrzanie DN 70
Norma EN 12050-1 wymaga pod czenia urz dzenia do przewodu odpowietrzaj cego, 
wyprowadzonego przez dach. Jest to warunek prawid owego dzia ania urz dzenia. Prze-
wód pod cza si  do jednego z dwóch kombinowanych kró ców DN 50/DN 70 umieszczo-
nych na górze zbiornika za pomoc  do czonego cznika Konfix. W tym celu nale y
odpi owa  spód kró ca pod czeniowego DN 70 na wysoko ci ok. 15 mm nad zgrubieniem 
(patrz Fig. 8). Usun  zadziory i nadmiar materia u. Nasun cznik Konfix a  do 
wewn trznego pier cienia oporowego i przymocowa  go za pomoc  do czonej opaski 
zaciskowej, nast pnie otworzy cznik, okrywaj c nak adk , i wsun  rur  odpowietrza-
j c , smaruj c j  niewielk  ilo ci rodka antyadhezyjnego. Zabezpieczy  rur  odpowie-
trzaj c  przed wysuni ciem za pomoc  opasek. Nale y j  u o y  w pozycji nachylonej 
w kierunku urz dzenia.

7.3.4 Pod czenie mechanizmu opró niania awaryjnego (r czna pompa membranowa)
Zasadniczo zaleca si  zainstalowanie r cznej pompy membranowej (wyposa enie dodat-
kowe), s u cej do awaryjnego opró niania zbiornika. S u  do tego cztery kró ce pod -
czeniowe o rednicy 50 mm, znajduj ce si  w dolnej cz ci. Mechanizm przy czany jest 
za pomoc  do czonego odcinka w a DN 50. 

7.3.5 Odwadnianie piwnic
Aby zapewni  automatyczne odwadnianie pomieszczenia, w którym ustawiono urz dzenia
do przet aczania fekaliów, nale y zainstalowa  studzienk  zbiorcz  w rozumieniu normy 
EN 12056-4 (Fig. 10).

• Dobra  pomp  (Fig. 10) odpowiednio do wysoko ci podnoszenia urz dzenia. W pod odze 
pomieszczenia nale y wykopa  wykop o wymiarach co najmniej 500 x 500 x 500 mm.

Fig. 8: Przygotowanie pod czanych kró ców zbiornika

Króciec pod czeniowy otwiera si , odpi owuj c dno kró ca
DN 50 ok. 15 mm nad zgrubieniem (Fig. 8). 

Usun  zadziory i nadmiar materia u. 
Starannie pod czy  kró ce za pomoc  do czonego odcinka 
w a i opasek zaciskowych lub dost pnego w sprzeda y

cznika Konfix.

Kolejny dop yw DN 50 mo e przy czy  w miejscu pod cze-
nia r cznej pompy membranowej. 

Fig. 9: Pod czenie mechanizmu opró niania awaryjnego (r czna pompa membranowa)

Króciec pod czeniowy (Fig. 9) otwiera si  przez odpi owanie 
(poz. 1) spodu lub za pomoc  pasuj cej otwornicy (poz. 2).
Usun  zadziory i nadmiar materia u. 
Przy czy  mechanizm, korzystaj c z do czonego odcinka 
w a i opasek zaciskowych.

2

1
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• Za pomoc  kurka trójdrogowego (poz. 11, wyposa enie dodatkowe) mo na prze cza
r czn  pomp  membranow  (poz. 12) zarówno na tryb opró niania zbiornika, jak i stu-
dzienki.

7.4 Pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Niew a ciwe pod czenie elektryczne mo e spowodowa miertelne niebezpiecze -
stwo na skutek pora enia pr dem.

• Pod czenie elektryczne nale y zleci  wy cznie instalatorowi-elektrykowi posiadaj -
cemu certyfikat lokalnego zak adu energetycznego. Nale y przy tym stosowa  si  do 
lokalnych przepisów.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia steruj cego i wyposa enia dodat-
kowego!

• Rodzaj pr du i napi cie przy cza sieciowego musz  by  zgodne z danymi na tabliczce zna-
mionowej.

• Bezpiecznik sieciowy: 
• DrainLift L1 (3~): 

maks. 16 A, inercyjny
• DrainLift L2 (3~): 

maks. 16 A, inercyjny (z zainstalowanym kablem 1,5 mm² i wtyczk  CEE/z zestykiem 
ochronnym 16 A)
maks. 25 A, inercyjny (z zainstalowanym kablem 4,0 mm² i wtyczk  CEE 32 A)

ZALECENIE: W celu podwy szenia bezpiecze stwa u ytkowego zaleca si  zastosowanie 
wielobiegunowego, rozdzielaj cego automatu zabezpieczaj cego z charakterystyk  K.

• Uziemi  instalacj  zgodnie z przepisami.
• Zainstalowa  kabel przy czeniowy zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami i pod-

czy  go, zwracaj c uwag  na prawid owe przy czenie y .
• Zaleca si  zastosowanie wy cznika ró nicowo-pr dowy 30 mA zgodnego z obowi zu-

j cymi przepisami lokalnymi.
• Urz dzenie steruj ce i urz dzenie alarmowe nale y zainstalowa  w suchych pomieszcze-

niach, zabezpieczaj c je przed zalaniem. Podczas ustawiania przestrzega  przepisów kra-
jowych [w Niemczech: VDE 0100].

Fig. 10: Przyk ad instalacji

Poziom spi trzenia
(zwykle górny brzeg kraw nika)

1 Przewód odpowietrzaj cy (przez dach)

2 Przewód t oczny

3 Dop yw 

4 Zasuwa odcinaj ca przewód dop ywu

5 Odci aj cy wspornik armaturowy
(zalecenie)

6 Zasuwa odcinaj ca przewód t oczny

7 Zawór zwrotny 

8 Przewód do opró niania zbiornika 

9 Przewód do opró niania studzienki zbiorczej

10 Pompa odwadniaj ca

11 Kurek trójdrogowy

12 R czna pompa membranowa

13 Urz dzenie steruj ce EC-Drain LS

13

12

10
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• Zapewni  oddzielne zasilanie urz dzenia alarmowego zgodnie z danymi na tabliczce zna-
mionowej. Pod czy  urz dzenie alarmowe.

• W wersji z pr dem trójfazowym wybra  prawy kierunek kolejno ci faz.
• Podczas pod czania nale y spe ni  techniczne warunki pod czenia miejscowego zak adu

energetycznego.

7.4.1 Przy cze sieciowe

DrainLift L (3~)
L1, L2, L3, PE:
Przy cze sieciowe 3~400 V, PE, wykonanie: urz dzenie steruj ce z wtyczk  CEE do 
gniazda wtykowego CEE [zgodnie z VDE 0623 w Niemczech].

7.4.2 Pod czenie sygnalizacji alarmowej
Urz dzenie DrainLift L jest wyposa one fabrycznie w akustyczny nadajnik sygna u umiesz-
czony w urz dzeniu steruj cym.
Do bezpotencja owego styku (SSM) w urz dzeniu steruj cym mo na pod czy
zewn trzne urz dzenie alarmowe, buczek lub lampk  b yskow .
Obci enie styków:

• min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA
• maks. dopuszczalne: 250 V AC, 1 A

Pod czenie zewn trznej sygnalizacji alarmowej:

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Podczas prac w obr bie otwartego urz dzenia steruj cego zachodzi ryzyko pora enia
pr dem na skutek dotkni cia podzespo ów znajduj cych si  pod napi ciem. 
Prace te mo e wykonywa  wy cznie wykwalifikowany personel!
Przed pod czeniem sygnalizacji alarmowej od czy  urz dzenie od napi cia i zabez-
pieczy  przed w czeniem przez niepowo ane osoby.

Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia steruj cego EC-Drain LS!
• Wyj  wtyczk  sieciow !
• Podnie  pokryw  urz dzenia steruj cego.
• Usun  pokryw  ochronn  ze z cza rubowego kabla.
• Prze o y  kabel przez z cze rubowe i po czy  go z bezpotencja owego stykiem alarmo-

wym zgodnie ze schematem elektrycznym.
• Po pod czeniu kabla do sygnalizacji alarmowej zamkn  pokryw  urz dzenia steruj cego

i dokr ci  z cze rubowe kabla.
• W o y  wtyczk  sieciow .

ZALECENIE: Po ustawieniu fabrycznym sygnalizacja alarmowa uruchamia si  wtedy, gdy 
zbiornik jest nape niony do wysoko ci ok. 200 mm (urz dzenie z jedna pomp  L1) lub 
250 mm (urz dzenie z dwiema pompami L2) powy ej poziomu ustawienia urz dzenia. 
Nale y to uwzgl dni , je li urz dzenie alarmowe ma zabezpiecza  równie  stosunkowo 
nisko po o one elementy odwadniania (np. odp ywy pod ogowe).

8 Uruchomienie 
Zaleca si  uruchomienie urz dzenia przez serwis techniczny firmy Wilo.

8.1 Kontrola urz dzenia
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Zanieczyszczenia i cia a sta e oraz nieprawid owe uruchomienie mog  prowadzi  do 
uszkodzenia urz dzenia lub poszczególnych elementów podczas eksploatacji.

• Przed uruchomieniem oczy ci  ca e urz dzenie z zanieczyszcze , w szczególno ci z cia
sta ych.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia steruj cego i wyposa enia dodat-
kowego!

Urz dzenie mo na uruchomi , je li spe nione s  warunki obowi zuj cych postanowie
bezpiecze stwa, przepisów VDE oraz przepisów regionalnych.

• Kontrola poprawnego wykonania wszystkich wymaganych elementów i przy czy 
(dop ywy, ruroci g t oczny z armatur  odcinaj c , odpowietrzenie przez dach, mocowanie 
do pod ogi, pod czenie elektryczne).

• Kontrola ustawienia ruby regulacyjnej zaworu zwrotnego. 
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• Sprawdzenie, czy mechaniczny stan regulatora poziomu nie budzi zastrze e . W tym celu 
otworzy  pokryw  rewizyjn  i sprawdzi , czy zamontowany w zbiorniku wy cznik p ywa-
kowy mo e si  swobodnie porusza  oraz czy p ywak jest prawid owo osadzony na d wigni. 
Zamkn  pokryw  gwintowan .

8.2 Pierwsze uruchomienie
• W o y  wtyczk  sieciow  do gniazda.
• Otworzy  armatur  odcinaj c .
• Nape nia  urz dzenie poprzez pod czony dop yw do momentu, a  ka da pompa co najmniej 

raz wykona cykl wypompowania, a rurowy przewód t oczny si  ca kowicie nape ni.
Przy nape nionym rurowym przewodzie t ocznym i zamkni tym dop ywie poziom nape -
nienia zbiornika nie mo e si  podnosi . Je eli poziom ro nie, to znaczy, e zawór zwrotny 
jest nieszczelny (konieczna jest kontrola zaworu i ustawienia ruby regulacyjnej). 
W celu wykonania rozruchu próbnego mo na przed uzyskaniem w zbiorniku poziomu w -
czenia nacisn  równie  przycisk „Tryb r czny” na urz dzeniu steruj cym.

• Sprawdzi  urz dzenie i po czenia rur pod k tem szczelno ci i prawid owego dzia ania
(w czanie i wy czanie pompy).

8.2.1 Ustawienia urz dzenia steruj cego
Urz dzenie steruj ce jest ustawione fabrycznie. Kontrola kierunku obrotów, ustawienie 
prze czników DIP i pozosta e ustawienia – patrz instrukcja monta u i obs ugi urz dzenia 
steruj cego Wilo EC-Drain LS.

• Porówna  warto  nastawcz  nat enia pr du silnika z danymi z tabliczki znamionowej i 
– w razie konieczno ci – skorygowa  ustawienia

8.2.2 Ustawienie czasu pracy pompy
Czas pracy pompy nale y ustawi  na potencjometrze obrotowym urz dzenia steruj cego
(w celu ustawienia opó nienia).

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Podczas prac przy otwartym urz dzeniu steruj cym istnieje niebezpiecze stwo pora-

enia pr dem na skutek dotkni cia podzespo ów znajduj cych si  pod napi ciem.
Prace mo e wykonywa  wy cznie wykwalifikowany personel!
W celu ustawienia potencjometru od czy  urz dzenie od napi cia i zabezpieczy  przed 
ponownym w czeniem przez niepowo ane osoby.

• Tak ustawi  czas pracy pompy, aby
• ilo cieków przepompowywanych podczas jednego etapu pracy by a jak najwi ksza 

(wykorzystanie maksymalnej pojemno ci za czania),
• unika  obci e  urz dzenia i przewodu rurowego oraz
• poziom ha asu by  minimalny.

• Je eli po wy czeniu pompy przy samym przet aczaniu wody, bez zasysania (s yszalne 
przet aczanie mieszanki wody i powietrza) nie dochodzi do uderzenia zaworu lub uderzenie 
jest nieznaczne (d wi k zamykania zaworu), nale y tak ustawi  czas pracy pompy, aby 
pompa wy cza a si  na krótko przed zasysaniem.

• Je eli po wy czeniu pompy zawór zamyka si  mocnym uderzeniem powoduj cym 
wstrz sy urz dzenia i orurowania, nale y wyeliminowa  to zjawisko, ustawiaj c czasu 

Fig. 11: Pozycja ruby regulacyjnej podczas pracy urz dzenia

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania 
szkód materialnych!
Je eli ruba regulacyjna wraz z nakr tk
uszczelniaj c  nie znajduje si  w wyznaczonej 
pozycji, zachodzi ryzyko uszkodzenia zaworu 
i urz dzenia oraz generowania ha asu (Fig. 11).
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pracy pompy. W tym celu przestawi  potencjometr czasu pracy pompy o tak  warto , by 
na ko cu procesu pompowania s ycha  by o zasysanie mieszanki wody i powietrza.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Uderzenia ci nienia (przez zamkni cie zaworów zwrotnych) mog  zniszczy  urz dzenie 
i rurowy przewód t oczny. Mo na ich unikn , podejmuj c odpowiednie dzia ania
(np. zamontowa  dodatkowy zawór z przeciwwag , ustawi  opó nienie pomp).

• Czas zasysania nie powinien przekracza  2 s, ca kowity czas pracy pompy w jednym cyklu 
nie powinien przekracza  18 s. W przeciwnym razie urz dzenie pracuje w niedozwolonym 
zakresie (za du a wysoko  podnoszenia, za du y dop yw).

8.3 Unieruchomienie
W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub demonta u nale y unieruchomi  urz -
dzenie.

UWAGA! Niebezpiecze stwo poparzenia!
Zale nie od trybu pracy urz dzenia, ca a pompa mo e si  mocno nagrza . Istnieje nie-
bezpiecze stwo oparzenia wskutek dotkni cia pompy.
Ostudzi  urz dzenie i pomp  do temperatury panuj cej w pomieszczeniu.

Demonta  i monta
• Demonta  i monta  mo e wykonywa  tylko wykwalifikowany personel!
• Od czy  instalacj  od napi cia i zabezpieczy  przed ponownym w czeniem!
• Przed rozpocz ciem prac w obr bie cz ci znajduj cych si  pod ci nieniem zredukowa

ci nienie.
• Zamkn  zasuw  odcinaj c  (przewód dop ywu i t oczny)!
• Opró ni  zbiornik retencyjny (np. za pomoc  r cznej pompy membranowej)!
• W celu wyczyszczenia odkr ci  i zdj  pokryw  rewizyjn .

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie infekcj !
Je li u ywane urz dzenie lub jego cz ci maj  zosta  przekazane do naprawy, ze 
wzgl dów higienicznych urz dzenie nale y przed transportem opró ni  i wyczy ci .
Ponadto nale y zdezynfekowa  wszystkie cz ci, które mog y zetkn  si  z pomp
(dezynfekcja natryskowa). Cz ci nale y zamkn  szczelnie w odpornych na rozerwa-
nie, odpowiednio du ych opakowaniach z tworzywa sztucznego, tak aby nic nie wycie-
k o z opakowa . Nale y je niezw ocznie wys a  przez odpowiednio poinstruowanego 
spedytora.

Przed d u szymi przestojami zaleca si  sprawdzenie urz dzenia pod k tem wyst powania 
zanieczyszcze  i ew. wyczyszczenie go. 
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9 Konserwacja
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Podczas prac w obr bie urz dze  elektrycznych wyst puje zagro enie dla ycia na sku-
tek pora enia pr dem.

• Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych i naprawczych urz dzenie nale y od czy
od napi cia i zabezpieczy  przed w czeniem przez osoby niepowo ane.

• Wykonywanie prac przy instalacji elektrycznej urz dzenia zasadniczo zleca  tylko 
wykwalifikowanemu instalatorowi-elektrykowi.

NIEBEZPIECZE STWO!
Truj ce lub szkodliwe dla zdrowia substancje obecne w studzienkach ciekowych mog
prowadzi  do infekcji lub uduszenia si  pracuj cych tam osób.

• Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych zapewni  wystarczaj c  wentylacj
w miejscu ustawienia urz dzenia.

• Aby zapobiec ewentualnej infekcji, podczas prac konserwacyjnych stosowa  odpo-
wiednie wyposa enie ochronne.

• Podczas prac w studzienkach obecna musi by  druga osoba asekuruj ca osob  wyko-
nuj c  prace. 

• Niebezpiecze stwo eksplozji podczas otwierania (unika  otwartych róde  zap onu)!
• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia do przet aczania cieków, urz -

dzenia steruj cego i wyposa enia dodatkowego!

Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych zapozna  si  z rozdzia em „Uruchomienie”.
U ytkownik instalacji ma obowi zek zadba , aby wszystkie prace konserwacyjne, przegl -
dowe i monta owe wykonywa  autoryzowany i wykwalifikowany personel specjalistyczny, 
który szczegó owo zapozna  si  z instrukcj  monta u i obs ugi.

• Konserwacj  urz dze  do przet aczania cieków nale y zleca  wy cznie specjalistom 
w rozumieniu normy EN 12056-4. Konserwacje nale y przy tym wykonywa  nie rzadziej ni :
• co kwarta  w przypadku zak adów przemys owych,
• co pó  roku w instalacjach stosowanych w domach wielorodzinnych,
• raz do roku w instalacjach stosowanych w budynkach jednorodzinnych.

• Nale y sporz dzi  protokó  z konserwacji.
Zaleca si  zlecanie konserwacji i kontroli urz dzenia pracownikom serwisu technicznego 
firmy Wilo.

ZALECENIE: Sporz dzenie planu konserwacji pozwala przy minimalnym nak adzie si  i rod-
ków na konserwacj  unikn  drogich napraw oraz utrzyma  bezawaryjn  prac  urz dzenia.
Serwis techniczny firmy Wilo s u y pomoc  podczas prac zwi zanych z uruchomieniem 
oraz prac konserwacyjnych.

Po zako czeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamontowa  lub pod czy  urz dze-
nie zgodnie z rozdzia em „Instalacja i pod czenie elektryczne”. Urz dzenie nale y w cza
w sposób opisany w rozdziale „Uruchomienie”.

10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
Usuwanie usterek zleca  wy cznie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycz-
nemu!
Przestrzega  zalece  dotycz cych bezpiecze stwa podanych w ust pie 9 Konserwacja.

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi urz dzenia do przet aczania cieków, urz dzenia 
steruj cego i wyposa enia dodatkowego!

• Je li nie mo na usun  usterki, nale y zwróci  si  do odpowiedniej firmy specjalistycznej, 
serwisu technicznego firmy Wilo lub najbli szego przedstawicielstwa firmy Wilo.

Usterki Wska nik: przyczyna i usuwanie

Pompa nie przet acza medium 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17

Zbyt niski przep yw 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13

Za du y pobór pr du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13

Za ma a wysoko  podnoszenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 16

Pompa pracuje nierównomiernie/ha asuje 1, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 16
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1) Przed usuni ciem usterek przy cz ciach znajduj cych si  pod ci nieniem nale y zredukowa  ci nienie (unie-
sienie zaworu zwrotnego i opró nienie zbiornika, w razie potrzeby za pomoc  r cznej pompy membranowej).

2) Wymagana konsultacja z firm .

11 Cz ci zamienne
Cz ci zamienne nale y zamawia  za po rednictwem lokalnych firm specjalistycznych i/lub 
serwisu technicznego firmy Wilo.
Aby unikn  dodatkowych pyta  i nieprawid owych zamówie , nale y przy ka dym zamó-
wieniu poda  wszystkie dane znajduj ce si  na tabliczce znamionowej.

12 Utylizacja
Prawid owa utylizacja i recykling niniejszego produktu pozwala wykluczy  szkody dla ro-
dowiska naturalnego i zagro enia dla zdrowia osób.

1. Przekaza  produkt i jego cz ci publicznej lub prywatnej firmie zajmuj cej si  utyliza-
cj .

2. Wi cej informacji na temat prawid owej utylizacji mo na uzyska  w urz dzie miasta, 
urz dzie ds. utylizacji odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Zmiany techniczne zastrze one!

Przyczyna Usuwanie 1)

1 Zatkany dop yw pompy lub wirnik
• Usun  osady z pompy i/lub ze zbiornika

2 Nieprawid owy kierunek obrotów
• Zamieni  miejscami pod czenia dwóch faz zasilania sieciowego

3 Zu ycie cz ci wewn trznych (wirnik, o yska)
• Wymieni  zu yte cz ci

4 Za niskie napi cie robocze

5 Praca na dwóch fazach (tylko w wersji 3-fazowej)
• Wymieni  uszkodzony bezpiecznik
• Sprawdzi  przy cza przewodów

6 Silnik nie pracuje z powodu braku napi cia
• Sprawdzi  instalacj  elektryczn

7 Uszkodzone uzwojenie silnika lub przewód elektryczny 2)

8 Zatkany zawór zwrotny 
• Oczy ci  zawór zwrotny

9 Za du e obni enie poziomu wody w zbiorniku
• Sprawdzi /wymieni  czujnik poziomu

10 Uszkodzony czujnik poziomu
• Sprawdzi  czujnik poziomu

11 Zasuwa w przewodzie t ocznym zamkni ta lub niedostatecznie otwarta
• Ca kowicie otworzy  zasuw

12 Zbyt du a ilo  powietrza lub gazu w medium 2)

13 Uszkodzone o yska promieniowe w silniku 2)

14 Drgania zwi zane z prac  urz dzenia
• Sprawdzi  elastyczno  pod czenia przewodów rurowych

15 Czujnik temperatury uzwoje  wy czy  silnik wskutek zbyt wysokiej temperatury
• Po sch odzeniu silnik automatycznie si  w czy

16 Zatkane odpowietrzanie pompy
• Oczy ci  przewód odpowietrzaj cy

17 Zadzia a o termiczne zabezpieczenie nadpr dowe
• Zresetowa  zabezpieczenie nadpr dowe w urz dzeniu steruj cym
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in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
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EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
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Directives CE relatives aux machines 
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Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 14121-1 EN 61000-6-2 

Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 EN 61000-6-3 

 EN 60204-1 DIN EN 12050-1 
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EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

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

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden 
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG 
aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati 
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la 
Directiva de Baja tensión según lo especificado en el
Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
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 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de 
acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga 
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
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: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag 
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait a 
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja 
szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
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 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ��
������ EC � ��������� �	��� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe'nosti stanovené ve sm)rnici o elektrických 
za�ízeních nízkého nap)tí jsou 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/EWG  $�$!������Sm�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
$%&'(+ (,;;<=>'(+? @+? AA CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-DeclaraJie de conformitate
JRX[\]^_` {|} |] ~�]�{\ �^|{ �’ �^|� |R\ ��|��|��R ~����]�R� 
}��\]~]}`� |}� ��{X]^�`� �}�|��`}� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

QY+[\]? E^ [_`  ;+{`|%;`@` 2006/42/E^ AB-Makina Standartlar~ 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�} �~�}|��`}� ~�]�|����� |R� ]�R���� ��_RX�� |��R� |R�]�\|�} 
��_��\� _` |] ~����|R_� I, ��. 1.5.1 |R� ]�R���� ��`|}�� _` |� 
_R��\�_�|� 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
QY+[\` �`@`(�],%? 89/106/EQ^ {~�� |�]~]~]}��R�` 93/68/E�� Ürün imalat yönetmeli�i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construcJii 89/106/EWG cu 

amendamentele ulterioare 93/68/EWG

�\��_]\}�_�\� ��R�}_]~]}]�_`\� ~�{|^~�, }�}��|`��: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

�X�~` ~�]R�]�_`\R �`X��� 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 2006/42/EÜ Maš�nu direkt�va 2006/42/EK Mašin� direktyv� 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 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES �	����	 #�
�����	 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/Eª.

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 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.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid-

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Direttiva 93/68/KEE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pana ta' qabel



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
0001 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 22 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

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

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

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

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz
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Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@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 58041888
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 6 509780
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

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

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
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
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.
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@wilo.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.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
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.
34888 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

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

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

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

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

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



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

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

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

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

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

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

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

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 SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
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

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

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

–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Max Weishaupt Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
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 
Tochter gesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Indien, Indonesien, 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, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.

Stand August 2010

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

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

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


