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1 Informacje ogólne 

O niniejszej instrukcji

Instrukcja monta u i obs ugi jest istotnym sk adnikiem
urz dzenia. Powinna ona by zawsze do dyspozycji w po-
bli u urz dzenia. Dok adne przestrzeganie instrukcji jest
warunkiem zgodnego z przeznaczeniem u ytkowania
i w a ciwej obs ugi urz dzenia.
Instrukcja monta u i obs ugi odpowiada wykonaniu urz -
dzenia i jest zgodna ze stanem norm dotycz cych bezpie-
cze stwa w ich stanie w czasie przygotowania do druku.

2 Bezpiecze stwo

Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe zalecenia,
których nale y przestrzega  przy ustawieniu i pracy urz -
dzenia. Dlatego monterzy i u ytkownik powinni bezwarun-
kowo przeczyta  t  instrukcj  przed wykonaniem monta u
i uruchomienia.
Nale y przestrzega nie tylko ogólnych zalece  dotycz -
cych bezpiecze stwa zawartych w niniejszym rozdziale,
lecz tak e specjalnie oznaczonych zalece  zawartych
w nast pnych rozdzia ach.

2.1 Oznaczenie zalece  w instrukcji ob-
s ugi

Symbole:

Ogólny symbol niebezpiecze stwa

Zalecenia przy zagro eniach zwi za-
nych z napi ciem elektrycznym

U YTECZNA WSKAZÓWKA:

S owa sygnalizuj ce:

NIEBEZPIECZE STWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie powoduje mier  lub bardzo powa -
ne skaleczenia.

OSTRZE ENIE!
U ytkownik mo e ulec (powa nym) skaleczeniom.
„Ostrze enie” obejmuje sytuacje, w których mo liwe s
(powa ne) uszkodzenia cia a, je eli odpowiednie zale-
cenia nie b d  przestrzegane.

OSTRO NIE!
Istnieje niebezpiecze stwo uszkodzenia pompy/ urz -
dzenia. „Ostro nie” odnosi si  do mo liwo ci uszko-
dzenia wyrobu wskutek nieprzestrzegania zalece .

WSKAZÓWKA: U yteczna wskazówka odno nie obcho-
dzenia si  z wyrobem. Zwraca uwag  na mo liwo  wyst -
pienia trudno ci.

2.2 Kwalifikacje personelu 

Personel wykonuj cy monta  musi posiada  kwalifikacje
odpowiednie do tego rodzaju prac. 

2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce z nie-
przestrzegania zalece

Nieprzestrzeganie zalece  dotycz cych bezpiecze stwa
mo e stwarza  zagro enia dla osób oraz spowodowa
uszkodzenie pompy/urz dzenia. Nieprzestrzeganie zalece
mo e doprowadzi  do utraty mo liwo ci otrzymania od-
szkodowania za szkody wynik e z pracy urz dzenia.
W szczególno ci nieprzestrzeganie zalece  mo e przyk a-
dowo spowodowa :

niew a ciwe dzia anie pompy/urz dzenia,
nieskuteczno wymaganych prac konserwacyjnych
i napraw,
zagro enia dla osób wywo ane oddzia ywaniami elek-
trycznymi, mechanicznymi i bakteriologicznymi,
szkody materialne. 

2.4 Zalecenia dla u ytkowników
Nale y przestrzega  obowi zuj cych przepisów odno nie
bezpiecze stwa pracy. Nale y wykluczy  zagro enia wyni-
kaj ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale y prze-
strzega  miejscowych lub ogólnych przepisów [np.
IEC,VDE itp.] oraz przepisów miejscowego zak adu ener-
getycznego.

2.5 Zalecenia dla prac monta owych
i  sprawdzaj cych

U ytkownik powinien zapewni , aby wszystkie prace
sprawdzaj ce i monta owe by y wykonywane przez wy-
kwalifikowany personel posiadaj cy odpowiednie upraw-
nienia. Personel ten powinien dok adnie zapozna  si
z instrukcj  monta u i obs ugi.
Prace na pompie/urz dzeniu powinny by  wykonywane
tylko podczas postoju.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie
niew a ciwych cz ci zamiennych

Zmiany w pompie/urz dzeniu s  dopuszczalne tylko po
uzgodnieniu z producentem. Stosowanie oryginalnych
cz ci zamiennych i wyposa enia dodatkowego autoryzo-
wanego przez producenta zwi ksza bezpiecze stwo pracy.
Przy stosowaniu innych cz ci zamiennych producent nie
odpowiada za wynikaj ce z tego skutki.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urz dzenia jest
gwarantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 4-
tym rozdzia em instrukcji. Podane w katalogu/ karcie da-
nych warto ci graniczne nie mog  by  w adnym przypad-
ku przekraczane.

3 Transport i magazynowanie

Natychmiast po otrzymaniu produktu:
Sprawdzi  produkt odno nie ewentualnych uszkodze
transportowych.
Opisa  uszkodzenia transportowe w dokumentach
przewozowych, poprosi  spedytora o kontrasygnowanie
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tych dokumentów oraz bezzw ocznie poinformowa  pro-
ducenta.

OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Niew a ciwy transport lub niepoprawne
magazynowanie mog  spowodowa  szkody
materialne.

Zawsze ostro nie transportowa  pomp .

Przed magazynowaniem opró ni  pomp .

Pomp  magazynowa w miejscu suchym i zabezpie-
czonym przed mrozem.

Przy benzynowym silniku spalinowym przestrzega
instrukcji obs ugi silnika.

Przed przechowaniem opró ni  pomp .

Wy czy  pomp  i zabezpieczy  przed ponownym nie-
po danym za czeniem.
Otworzy  otwór rewizyjny/otwór do opró niania i ca ko-
wicie opró ni  pomp  z wody.
Z powrotem zamkn  otwór rewizyjny/otwór do opró -
niania.

4 Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem

Pompy typu Wilo-Drain LPC s  przeznaczone do przet a-
czania wody zanieczyszczonej z ma ym udzia em cz stek
sta ych. Obszary zastosowania:

odwadnianie wykopów,
opró nianie stawów,
odpompowanie wody przes czaj cej si ,
zraszanie/nawadnianie ogrodów i terenów zielonych.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo udu-
szenia si !
Spaliny z silników spalinowych s  truj ce
i przy wdychaniu tych spalin powstaje nie-
bezpiecze stwo uduszenia si . Pomp 
z silnikiem spalinowym mo na u ywa  tylko 
na wolnym powietrzu, nigdy w pomieszcze-
niach zamkni tych!

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo dla
zdrowia!
Z powodu zastosowanych materia ów pom-
py nie mo na stosowa  do przet aczania

wody pitnej! Zanieczyszczenie ciekami
powoduje zagro enia dla zdrowia. Nie u y-
wa  pompy do wody pitnej!

OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Przet aczanie niedopuszczalnych cieczy
mo e spowodowa  uszkodzenie pompy.
Nigdy nie przet acza  wody zawieraj cej
sole, chlor, gruby papier, gruz, mieci, od-
pady rze nicze, materia y d ugow ókniste
oraz wody basenowej!

Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nale y
tak e przestrzeganie niniejszej instrukcji. Ka de zastoso-
wanie wykraczaj ce poza ten zakres uwa ane jest za nie-
zgodne z przeznaczeniem.

5 Dane wyrobu

5.1 Oznaczenie typu

 Przyk ad LPC 40/19 3-400-50-2 M

LP Pompa samozasysaj ca (Lifting Pump) 

C eliwo (cast iron)

40 rednica znamionowa (DN 40)

/19 Maksymalna wysoko  podnoszenia [m] 

3-400 Silnik elektryczny: 3~400 V 

-50 Cz stotliwo 50 Hz 

-2 2-biegunowy

M Mobilna: Wykonanie z wózkiem r cznym

 Przyk ad  LPC 40/27 PM

LP Pompa samozasysaj ca (Lifting Pump) 

C eliwo (cast iron)

40 rednica znamionowa (DN 40)

/27 Maksymalna wysoko  podnoszenia [m] 

P Petrol: 4-suwowy benzynowy silnik spalinowy

M Mobilna: Wykonanie z wózkiem r cznym

5.2 Dane techniczne

Pompa

LPC 40 LPC 50 LPC 80 

Króciec ssawny / króciec t oczny G 1 1/2" (DN40) G 2" (DN50)  G 3" (DN80)

Maks. rednica ziarna < 4 mm  < 4 mm < 4 mm

Materia  korpusu Odlew aluminiowy eliwo EN-GJL-250 eliwo EN-GJL-250

Materia  wirnika EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250

Materia  uszczelnienia mecha-
nicznego

Grafit / tlenek glinu Grafit / tlenek glinu SiC / SiC

Materia  uszczelnienia statycz-
nego

 NBR NBR NBR
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Silnik elektryczny LPC 40 LPC 50

Moc znamionowa silnika P2 Patrz tabliczka znamionowa

Pr d znamionowy Patrz tabliczka znamionowa

Cz stotliwo 50 Hz 

Uzwojenie Pr d trójfazowy 230 - 400V

Pr dko  obrotowa 2900 min
-1

Klasa izolacji F

Stopie  ochrony IP55

Rodzaj pracy S1

Ch odzenie Ch odzenie powietrzem

4-suwowy benzynowy silnik spali-
nowy

LPC 40 LPC 50

Moc silnika 2,21 kW / 3 KM 3,68 kW / 5 KM 

Pojemno  skokowa 127 cm3 205 cm3

Rodzaj paliwa Patrz instrukcja obs ugi benzynowego silnika spalinowego
Pojemno  zbiornika paliwa 2,8 l 

Pr dko  obrotowa biegu ja owego 3600 1/min. 

Ch odzenie Ch odzenie powietrzem

Rozrusznik R czny, linka startowa

5.3 Zakres dostawy

5.3.1 Wykonanie stacjonarne

Pompa z silnikiem elektrycznym bez kabla lub z benzy-
nowym silnikiem spalinowym
Instrukcja monta u i obs ugi pompy
Przy pompie z silnikiem spalinowym instrukcja obs ugi
silnika

5.3.2 Wykonanie mobilne 

Pompa z silnikiem elektrycznym bez kabla lub z benzy-
nowym silnikiem spalinowym, z wózkiem r cznym
Instrukcja monta u i obs ugi pompy
Przy pompie z silnikiem spalinowym instrukcja obs ugi
silnika

5.4 Zalecane wyposa enie dodatkowe
Wyposa enie dodatkowe nale y zamawia  osobno.

Sprz g o do w a
W  ssawny z koszem ssawnym
Wy cznik zabezpieczenia silnika 
Zawory odcinaj ce
Klapa zwrotna

6 Opis i dzia anie

Pompy typu Wilo-Drain LPC s  samozasysaj cymi
pompami wirowymi z otwartym wirnikiem wielokana-
owym. Wa  nap dowy i króciec ssawny s  usytuowane

poziomo, króciec t oczny jest usytuowany pionowo.

Opis pompy (rys. 1): 
1 Korpus pompy
2 Króciec ssawny
3 Króciec t oczny
4 Otwór do nape niania/ odpowietrzania

5 Skrzynka przy czowa kabla (tylko przy silniku elektrycz-
nym, nie LPC...P)

6 Silnik
7 ubki mocuj ce
8 Otwór rewizyjny (LPC 40 z korkiem do opró niania)
9 Tabliczka znamionowa
Dalsze w a ciwo ci:

zamontowana klapa zwrotna (tylko LPC 40), 
uszczelnienie mechaniczne i statyczne uszczelnienie
przelotu wa u,
otwór rewizyjny dla czyszczenia pompy (nie LPC 40). 

7 Instalowanie i pod czenie elek-
tryczne

NIEBEZPIECZE STWO! Ostrze enie – za-
gro enie ycia!
Nieprawid owa instalacja i nieprawid owe
pod czenie elektryczne stwarzaj  zagro e-
nie dla ycia osób.

Instalowanie i pod czenie elektryczne musi by
wykonane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
przez fachowy personel!

Przestrzega  przepisów odno nie bezpiecze stwa
pracy!

WSKAZÓWKA Dla zapewnienia optymalnej
pracy pompy u ywa  oryginalnego wyposa e-
nia dodatkowego firmy Wilo, patrz katalog.

INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 5



7.1 Instalowanie

OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Przy mrozie przet aczana ciecz mo e za-
marzn  i zniszczy  pomp .

Zapewni  zabezpieczenie miejsca ustawienia przed
mrozem.

Za du e cz stki sta e mog  zniszczy  pomp .

Za pomoc  odpowiedniego filtra ssawnego w ruro-
ci gu ssawnym zapewni , e do pompy nie b d  si
przedostawa y zbyt du e cz stki sta e.
Niepoprawne ustawienie mo e spowodowa  uszko-
dzenie pompy.

Przy pompach mobilnych zapewni  niezawodne
ustawienie pompy.

Przy pompach stacjonarnych przykr ci rubami
p yt  podstawow  do fundamentu.

Przyk ad instalowania (rys. 3) 
Rys. 3 przedstawia przyk ad instalowania stacjonarnego
z wyposa eniem dodatkowym:
1 Pompa 
2 Ruroci g ssawny (wyposa enie dodatkowe)
3 Ruroci g t oczny (wyposa enie dodatkowe)
4 Kosz ssawny (wyposa enie dodatkowe)

7.1.1 Przed zainstalowaniem sprawdzi  lub wy-
kona :

Ruroci g ssawny musi by  u o ony wznosz co w kie-
runku pompy (przynajmniej 2 %, rys. 3), aby wyelimino-
wa  zasysanie powietrza do ruroci gu ssawnego.
Ruroci g ssawny wykona  jako ruroci g sztywny.
Ruroci g ssawny powinien by  mo liwie krótki. W razie 
mo liwo ci unika  spadków ci nienia powodowanych
zagi ciami, zw eniami i zaworami.

rednica ruroci gu ssawnego powinna by  równa przy-
najmniej rednicy znamionowej pompy, aby nie zmniej-
sza  mocy i mo liwo ci zasysania pompy.

rednica znamionowa ruroci gu t ocznego musi by
równa przynajmniej rednicy znamionowej pompy.
Przy pompach mobilnych ruroci g t oczny mo e by
elastyczny lub sztywny.
Przygotowa  materia  uszczelniaj cy (np. ta m  teflo-
now ).
Aby unikn  spadania kropel kondensuj cej si  pary na
silnik nie uk ada  ruroci gów nad silnikiem.
Przy wykonaniu mobilnym zawór stopowy nie jest po-
trzebny, bo pompa jest ju  wyposa ona w klap  zwrotn
w kró cu ssawnym.

7.1.2 Instalowanie pompy

Pompa mobilna:
Przetransportowa  pomp do miejsca ustawienia za
pomoc  r cznego wózka, ustawi  j  na równej po-
wierzchni i zabezpieczy  przed przesuwaniem.

Pompa stacjonarna:

Ustawi  pomp w miejscu zastosowania i wkr ci ruby
kotwowe do fundamentu przez ubki mocuj ce.
Pod czy  ruroci g ssawny oraz ruroci g t oczny i sta-
rannie uszczelni .
Zamontowa  potrzebne wyposa enie dodatkowe, patrz
katalog.
Pompa z 4-suwowym benzynowym silnikiem spalino-
wym:

Nie s  potrzebne adne dodatkowe prace instalacyjne.
Pompa z silnikiem elektrycznym:
Pod czy  silnik elektryczny, patrz rozdzia  Pod czenie
elektryczne.

7.2 Pod czenie elektryczne (tylko przy
silniku elektrycznym)

NIEBEZPIECZE STWO! Ostrze enie – za-
gro enie ycia!
Przy nieprawid owym pod czeniu elek-
trycznym powstaje zagro enie dla ycia
przez pora enie pr dem elektrycznym.

Pod czenie elektryczne powinno by  wykonane
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami przez elek-
tromontera posiadaj cego uprawnienia miejscowe-
go zak adu energetycznego.

Przed pod czeniem od czy  zasilanie elektryczne
i zabezpieczy  przed ponownym niepo danym za-

czeniem.

OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Suchobieg mo e zniszczy  uszczelnienie 
mechaniczne.

Przed sprawdzeniem kierunku obrotów silnika pom-
p  prawid owo nape ni  i odpowietrzy .

Pompa nie mo e nigdy pracowa  na sucho.

7.2.1 Przed pod czeniem sprawdzi  lub wyko-
na :

Przestrzeganie wszystkich obowi zuj cych przepisów.
Wy czy  zasilanie elektryczne i zabezpieczy  przed
ponownym niepo danym za czeniem.
Upewni  si , e zasilanie elektryczne jest zgodne z
danymi tabliczki znamionowej. Dyspozycyjna moc zasi-
lania elektrycznego musi by  wystarczaj ca dla pr du
rozruchowego silnika (6- do 8-krotny pr d znamionowy).
Przygotowa  odpowiedni, 4- y owy przewód pod cze-
niowy o wystarczaj cym przekroju y :

Napi cie zasilania LPC 40 LPC 50

3~230 V 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5mm2

3~400 V 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5mm2

Zastosowa  wy cznik ochronny ró nicowy (maks.
30 mA) dla ochrony osób.
Dla zabezpieczenia silnika zastosowa  bezpiecznik
automatyczny o pr dzie znamionowym podanym na ta-
bliczce znamionowej.
Zastosowa  od cznik dla wszystkich biegunów o mini-
malnym odst pie otwartych styków 3 mm i bezpieczniki
topikowe.
Upewni  si , e pod czenia elektryczne s  zabezpie-
czone przed wilgoci .

7.2.2 Pod czenie silnika (rys. 2): 

Otworzy  skrzynk  zaciskow .
Pod czy  silnik do przewodu pod czeniowego zgodnie
z rys. 2. Silnie dokr ci  ko cówki przewodu.
Uziemi  silnik zgodnie z przepisami.
Upewni  si , e przelot przewodu jest wodoszczelny.
Dok adnie zamkn  skrzynk  zaciskow .
Silnik musi by  zabezpieczony przed przeci eniem za 
pomoc  wy cznika zabezpieczenia silnika. Dla rozru-
chu bezpo redniego wy cznik zabezpieczenia nastawi
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na pr d znamionowy silnika podany na tabliczce zna-
mionowej silnika.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo pora-
nienia!
Niebezpiecze stwo zranienia przez obraca-
j ce si  cz ci przy ich dotkni ciu.8 Uruchomienie 

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi wy -
czy  pomp  i zabezpieczy przed ponownym niepo-

danym za czeniem.
OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Suchobieg mo e zniszczy  uszczelnienie 
mechaniczne.

OSTRO NIE! Mo liwo  wyst pienia szkód
materialnych!
Niepoprawnie wykonana lub niedostateczna
konserwacja mo e spowodowa  uszkodze-
nia silnika spalinowego. Przestrzega  zale-
ce  instrukcji obs ugi benzynowego silnika
spalinowego.

Przed uruchomieniem pomp  i instalacj  prawid o-
wo nape ni  i odpowietrzy .

Pompa nie mo e nigdy pracowa  na sucho.

Nape nienie/odpowietrzenie pompy

OSTRZE ENIE! Zagro enie dla zdrowia!
Paliwa mog  by szkodliwe dla zdrowia
i rodowiska naturalnego.

Wykr ci korek z otworu do nape niania/ odpowietrzania
(rys. 1, poz. 4). 
Nape ni  pomp  wod  a  do otworu do nape nia-
nia/odpowietrzania.
Wkr ci  korek do otworu do nape niania/odpowietrzania. Ostro nie obchodzi  si  z paliwami i unika  kontak-

tu ze skór , nie po yka !
Sprawdzenie kierunku obrotów silnika Paliwa nale y zawsze utylizowa w sposób nieszko-

dliwy dla rodowiska naturalnego.Na krótko za czy  silnik i sprawdzi , czy wentylator
silnika obraca si w kierunku zgodnym ze strza k  na
obudowie pompy. Naprawa pomp przet aczaj cych ciecze zawieraj ce

cz stki sta e.Przy nieprawid owym kierunku obrotów silnika:
Przy silnym zu yciu komory pompy nast puje spadek
przep ywu i ci nienia. W takim przypadku nale y wymieni
wirnik, kierownic  i p yt  robocz , cz sto tak e uszczelnie-
nie mechaniczne. Zaleca si zlecenie wykonania tych prac
s u bie obs ugi klientów firmy Wilo.

Wy czy  zasilanie elektryczne i zabezpieczy  przed
ponownym niepo danym za czeniem.
Zamieni  pod czenia dwóch faz (rys. 2). 

Za czenie pompy
Dane odno nie prac konserwacyjnych benzynowego silnika
spalinowego s  podane w instrukcji obs ugi silnika.

Otworzy  wszystkie zawory w instalacji.
Za czy  pomp . Proces zasysania powinien trwa  od
kilku sekund do 5 minut (rys. 2). 

10 Awarie, przyczyny i usuwanie 
9 Konserwacja 

NIEBEZPIECZE STWO! Ostrze enie – za-
gro enie ycia!
Przy nieprawid owym usuni ciu awarii po-
wstaje zagro enie dla ycia przez pora enie
pr dem elektrycznym.

NIEBEZPIECZE STWO! Ostrze enie – za-
gro enie ycia!
Przy pracach na urz dzeniach elektrycz-
nych powstaje zagro enie dla ycia przez 
pora enie pr dem elektrycznym. Awarie mog  by  usuwane tylko przez wykwalifiko-

wany personel!Prace na urz dzeniach elektrycznych musz  by
wykonane przez fachowy personel zgodnie z obo-
wi zuj cymi przepisami!

Przed wszystkimi pracami wy czy  pomp , wy -
czy  zasilanie elektryczne i zabezpieczy  przed po-
nownym niepo danym za czeniem.Przed pracami na urz dzeniach elektrycznych od -

czy  zasilanie elektryczne i zabezpieczy  przed po-
nownym niepo danym za czeniem. Je eli nie mo na usun  przyczyny awarii, to nale y

zwróci  si  do fachowej firmy lub do najbli szego ser-
wisu firmy Wilo lub przedstawicielstwa firmy Wilo. 

Awarie  Przyczyny  Usuwanie

Nieprawid owe post powanie podczas rozruchu. Post powa  zgodnie z instrukcj  obs ugi.

Pompa zasysa powietrze. Sprawdzi  szczelno  ruroci gów.

Zatkany kosz ssawny. Oczy ci  kosz ssawny.

Zatkany króciec t oczny. Rozmontowa  ruroci g i oczy ci  króciec t oczny.

Klapa zwrotna zamontowana po stronie ssawnej
zablokowana (tylko LPC 40).

Zdemontowa  króciec ssawny i odbloko-
wa /oczy ci  klap  zwrotn .

Pompa nie zasysa.

Za du a wysoko  zasysania. Sprawdzi  wysoko  zasysania (maks. 7,5 m) i w
razie potrzeby zmniejszy .
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Zatkany kosz ssawny. Oczy ci  kosz.

Niew a ciwy kierunek obrotów silnika. Zleci  elektromonterowi zamian  pod cze
dwóch faz.

Zatkana kierownica.

Brak przep ywu lub 
ma y przep yw.

Zu yty wirnik. 
Wezwa  s u b  obs ugi klientów.

Za ma a moc do dyspozycji. Sprawdzi  moc dyspozycyjn  od strony sieci. Przy 
niewystarczaj cej mocy skontaktowa  si  z zak a-
dem energetycznym. 

Wirnik zablokowany. Wezwa  s u b  obs ugi klientów.

Zadzia a  wy cznik 
zabezpieczenia silnika 
lub silnik jest gor cy. 

Brak jednej fazy. Zleci  elektromonterowi znalezienie i usuni cie
przyczyny.

11 Cz ci zamienne 

Cz ci zamienne nale y zamawia  za po rednictwem 
miejscowych fachowców i/lub s u by obs ugi klientów firmy 
Wilo.
Aby wyeliminowa  dodatkowe zapytania i b dne zamó-
wienia nale y przy ka dym zamówieniu poda  wszystkie 
dane tabliczki znamionowej. 
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D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity 

F Déclaration de conformité CEE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : LPC
Herewith, we declare that this product: 

Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : 

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

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

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 89/336/EWG
Electromagnetic compatibility - directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants: 

Compatibilité électromagnétique- directive 91/263/EWG
92/31/EWG
93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 
EN 61000-6-4 

Dortmund, 05.12.2006 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO AG 
Nortkirchenstraße 100 

44263 Dortmund 

Document: 2084186.1 



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

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 

Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 

bijzonder: 1)

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

Direttiva macchine 98/37/CE 

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

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

Directiva sobre máquinas 98/37/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

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

Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE

Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

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

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

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

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

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

EU–konedirektiivit: 98/37/EG 

Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

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

EU–maskindirektiver 98/37/EG 

Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

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

EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 

Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shod  EU 

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím p íslušným 
ustanovením: 

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

Sm rnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Použité harmoniza ní normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodno ci CE 

Niniejszym deklarujemy z pe n
odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest 
zgdony z nast puj cymi dokumentami: 

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

Odpowiednio  elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmian  91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Wyroby s  zgodne ze szczegó owymi normami 

zharmonizowanymi: 1)

RUS

,

:

 EC  98/37/EG 

 89/336/EWG
 91/263/EWG, 92/31/EWG, 

93/68/EWG

,  : 1)

GR
. . (

)
’

 : 

 EG  98/37/EG 

 EG-89/336/EWG 
 91/263/EWG 92/31/EWG, 

93/68/EWG

,

: 1)

TR EC Uygunluk Teyid Belgesi 

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

AB-Makina Standartları 98/37/EG 

Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 809 

EN 61000-6-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Erwin Prieß

Quality Manager

WILO AG 

Nortkirchenstraße 100 

44263 Dortmund
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