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POLSKI

1. Uwagi ogólne
˚ywotnoÊç zale˝y od warunków pracy i jest w zwiàzku z tym
zró˝nicowana. Zalecamy przeprowadzanie co pó∏ roku wzroko-
wych kontroli szczelnoÊci oraz obserwacj´ nietypowych
wibracji.

1.1 Zastosowanie
Pomp´ mo˝na u˝ywaç do pompowania wody u˝ytkowej (pozba-
wionej sta∏ych zanieczyszczeƒ) i przemys∏owej, kondensatu, wod-
nego roztworu glikolu o st´˝eniu do 35% jak równie˝ do innych
cieczy nie zawierajàcych olejów mineralnych, sk∏adników Êcier-
ajàcych lub w∏óknistych. Pomp´ zaleca si´ stosowaç do stacji
wykorzystania wody deszczowej.
Najcz´Êciej stosuje si´ te pompy w instalacjach zaopatrzenia w
wod´ jako pompa wspomagajàca, zasilajàca kocio∏, w systemach
obiegowych wody przemys∏owej, w procesie produkcji, w syste-
mach obiegowych wody ch∏odzàcej, w gaÊnicach oraz w instalac-
jach sp∏ukowych i wtryskujàcych.

1.2 Opis techniczny
1.2.1 WydajnoÊç i dane elektryczne
Napi´cie zmienne: 1 ~ 230V (+/- 10%)/ 50Hz lub
Napi´cie pràdów wirowych: 3 ~ 230/400V (+/- 10%)/ 50Hz
Moc silnika: zob. tabliczka znamionowa,
Maksymalny pràd zasilania: zob. tabliczka znamionowa,
Temperatura cieczy: +5 °C do +35 °C
Maks. dozwolone
ciÊnienie robocze: 10 bar,
Maks. dozwolone
ciÊnienie wlotowe: 6 bar,
Maks. temperatura otoczenia: 40 °C,
System ochronny: IP 54.

Na zamówienie mo˝na równie˝ otrzymaç pompy pracujàce pod
innymi napi´ciami i cz´stotliwoÊciami lub wykonane z innych mate-
ria∏ów.
W przypadku pompowania cieczy o wi´kszej lepkoÊci (np. wodny
roztwór glikolu), nale˝y dostosowaç parametry robocze pompy.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie firmowych roztworów glikolu z inhibitorami
korozji. Nale˝y zawsze dok∏adnie przestrzegaç wskazówek produ-
centa.
Wymiary: zob. Tabela + Rys. 3

Przy zamówieniu cz´Êci zamiennych, nale˝y podaç pe∏ne informacje znajdujàce si´ na tabliczce znamionowej.

1.2.2 Specyfikacje serii
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress
(Pozioma pompa odÊrodkowa
wielostopniowa)

Znamionowy strumieƒ obj´toÊci Q (m3/h)
przy optymalnej strawnoÊci

IloÊç nap´dzanych wirników

Sieç zasilajàca
DM 3 ~ 230/400 V
EM 1 ~ 230 V

Klucz fabryczny

48

pompa korpus pompy

model wymiary

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V 1~230 V 3~400 V

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania
Niniejsza instrukcja zawiera wa˝ne informacje, które nale˝y
dok∏adnie przestrzegaç podczas instalacji i eksploatacji pompy.
Przed instalacjà oraz rozruchem, musi si´ monter oraz obs∏uga z
powyzsza instrukcja dokladnie zapoznaç.
Nale˝y dok∏adnie post´powaç wed∏ug instrukcji bezpieczeƒstwa opi-
sanych w paragrafie 'Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania' jak równie˝
wed∏ug instrukcji podanych w nast´pnych paragrafach; instrukcje te
sà oznaczone symbolami.

2.1 Oznakowania stosowane w instrukcji obs∏ugi
Znak ogolnego zagro˝enia. Nie przestrzeganie tak oznakowanych
przepisów bezpieczenstwa mo˝e doprowadziç do obra˝en cielesnych:

Ostrze˝enie przed mo˝liwoÊcià pora˝enia pràdem elektrycznym:

S∏owo

do∏àczone do przepisów bezpieczeƒstwa oznacza, ˝e ich nieprzestr-
zeganie mo˝e doprowadziç do uszkodzenia pompy lub instalacji, lub
mo˝e ograniczyç jej prawid∏owe funkcjonowanie.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel prowadzàcy instalacj´ musi posiadaç odpowiednie kwalifi-
kacje.

2.3.Zagro˝enia w przypadku nieprzestrzegania zaleceƒ dot.
bezpieczeƒstwa

W przypadku nieprzestrzegania zaleceƒ dot. bezpieczeƒstwa mo˝e
nastàpiç zagro˝enie obra˝eƒ cielesnych lub nieprawid∏owe dzia∏anie
pompy lub instalacji. Ponadto, lekcewa˝enie Êrodków ostro˝noÊci
mo˝e spowodowaç utrat´ wszelkich podstaw do roszczeƒ o odszko-
dowania.
Np. nieprzestrzeganie podanych zaleceƒ mo˝e spowodowaç
nast´pujàce niebezpieczeƒstwa:
– zak∏ócenie w dzia∏aniu wa˝nych funkcji instalacji,
– obra˝enia cielesne spowodowane przez pora˝enie pràdem elek-
trycznym lub urazy mechaniczne.

2.4 Zalecenia dot. bezpieczeƒstwa dla u˝ytkownika
Nale˝y przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów odnoÊnie zapobie-
gania nieszcz´Êliwym wypadkom.
Aby zapobiec zagro˝eniu pora˝enia pràdem elektrycznym, nale˝y
przestrzegaç przepisów VDE oraz przepisów miejscowych przed-
si´biorstw energetycznych.

2.5 Zalecenia bezpieczeƒstwa dot. nadzoru i instalacji.
U˝ytkownik musi zadbaç, aby wszystkie prace monta˝owe oraz nad-
zór zosta∏y wykonane przez autoryzowany i wykwalifikowany perso-
nel, który dok∏adnie zapozna∏ si´ z niniejszà instrukcjà obs∏ugi. W
zasadzie nie wolno wykonywaç prac podczas pracy pompy lub
instalacji.

2.6 Samowolne przeróbki i wyrób cz´Êci zamiennych
Wprowadzenie zmian w konstrukcji pompy lub w instalacji jest
dozwolone jedynie po uzgodnieniu z producentem. U˝ywanie
oryginalnych cz´Êci zamiennych oraz autoryzowanego przez produ-
centa wyposa˝enia zapewniajà bezpieczeƒstwo. Stosowanie innych
cz´Êci mo˝e zwolniç producenta od odpowiedzialnoÊci za ewentual-
nie powsta∏e nast´pstwa w wyniku nieszcz´Êliwych wypadków.

2.7 Niew∏aÊciwe warunki pracy
Bezpieczeƒstwo eksploatacji pompy lub instalacji jest wy∏àcznie
gwarantowane je˝eli warunki podane w 1-szym paragrafie instrukcji
obs∏ugi zosta∏y Êcis∏e przestrzegane. WartoÊci granicznych
podanych w katalogu lub w tabelach nie wolno w ˝adnym przypadku
przekroczyç.

UWAGA!

3. Transport i magazynowanie
Podczas transportu nale˝y chroniç pomp´ przed
wilgocià, mrozem i urazami mechanicznymi.

4. Opis wyrobu oraz wyposa˝enia
4.1 Opis pompy (Rys. 1)
Jest to pompa wielostopniowa (2-5 stopni) normalnie ssàca, pozioma,
wysoko ciÊnieniowa, odÊrodkowa, skonstruowana jako jednolity blok z
poziomym króçem ssàcym (1) oraz pionowym króçem t∏ocznym (2).
Cz´Êç hydrauliczna jest wyposa˝ona w podanà iloÊç przedzia∏ów
stopni (5) oraz w modularnie skonstruowane nap´dzane wirniki (6).
Wirniki nap´dzane znajdujà si´ na pojedynczym wale silnika (7).
Obudowa ciÊnieniowa (8) otacza cz´Êci hydrauliczne i zapewnia
niezawodne uszczelnienie. Cz´Êci majàce kontakt z t∏oczonym
medium, takie ja komory stopni i wirniki, wykonane sà z tworzywa
sztucznego, a korpus pompy wykonany jest ze stali chromowo-niklo-
wej, nierdzewnej. Tunel wa∏u nap´dowego jest uszczelniony popr-
zez wbudowanie na osi silnika tulejki uszczelniajàcej (9).
Silniki pràdu zmiennego sà wyposa˝one w wy∏àcznik termiczny,
który wy∏àczy silnik kiedy dozwolona temperatura uzwojenia silnika
zosta∏a przekroczona; po och∏odzeniu si´ uzwojenia, silnik automa-
tycznie zostanie ponownie w∏àczony.
Ochrona przed niskim poziomem wody. Nie wolno pozwoliç praco-
waç pompie na sucho, co szczególnie dotyczy tulejki uszczelniajàcej
oÊ. Klient musi wi´c przewidzieç dodatkowe urzàdzenie z gamy pro-
duktów WILO w celu zapobiegni´cia pracy silnika przy za
niskim poziomie wody.
Pr´dkoÊç pompy mo˝na regulowaç do∏àczajàc jà do przemiennika
cz´stotliwoÊci/filtra silnika (zob. par. 5.3).

4.2.Dostarczone cz´Êci
– Wersja pompy EM lub DM
– Instrukcje obs∏ugi i instalacji

4.3 Wyposa˝enie
Wyposa˝enie nale˝y zamówiç dodatkowo.
– Blok prze∏àcznikowy WV/COL z wyposa˝eniem w celu automaty-
zacji,

– Blok prze∏àcznikowy CO-ER z wyposa˝eniem w celu automatyzacji,
– System kontroli poziomu wody:
– zestaw WMS do bezpoÊredniego prze∏àczania rur wlotowych,
– WAEK 65 prze∏àcznik p∏ywakowy z ma∏ym blokiem prze∏àczniko-
wym (tylko dla wersji EM)

– WA 65 prze∏àcznik p∏ywakowy,
– SK 277 z trzema zanurzonymi elektrodami,

– WVA prze∏àcznik ciÊnieniowy,
– Kontrola cieczy 'WILO' (EK),
– Prze∏àcznik instalacji:
– WAO 65 prze∏àcznik p∏ywakowy,
– WAO EK 65 prze∏àcznik p∏ywakowy z ma∏ym blokiem prze∏àczni-
kowym (tylko dla wersji EM)

5. Monta˝ i instalacja
5.1 Instalacja
Na rys. 2 pokazano w jaki sposób pompa jest zwyczajnie instalowa-
na. Kolejne instrukcje instalacji i monta˝u do przestrzegania przy
tego rodzaju instalacjach sà nast´pujàce:
– Przed instalacjà pompy nale˝y sprawdziç czy spawania i lutowa-
nia uk∏adu rur zosta∏y nale˝ycie wykonane, oraz czy uk∏ad zosta∏
przep∏ukany. Zanieczyszczenia mogà zak∏óciç prawid∏owà prac´
pompy.

– Zainstaluj pomp´ w suchym i wolnym od mrozu pomieszczeniu.
– Zamontuj pomp´ w dost´pnym miejscu tak, aby pozwoliç na
niezb´dne prace konserwacyjne.

– Wlot wentylatora silnika musi byç wolny, i musi si´ znajdowaç co
najmniej 0.30 m od muru z ty∏u pompy.

– Zainstaluj pomp´ na p∏askiej powierzchni w pozycji poziomej.
– Pomp´ nale˝y ustawiç na podstawie amortyzujàcej wstrzàsy i
przykr´ciç dwoma Êrubami 8 mm. Mo˝na w tym celu zastosowaç
tulejki metalowo-gumowe, które sà ogólnie dost´pne w handlu.

UWAGA!
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– Aby zapewniç dost´p do zaworu Êciekowego, nale˝y pomp´ tak
zainstalowaç, aby zawór Êciekowy znajdowa∏ si´ co najmniej
20 mm od posadzki.

– Zawory izolacyjne (1) nale˝y zainstalowaç przed i za pompà tak,
aby mo˝na by∏o je ∏atwo wyjàç w celu prac konserwacyjnych.

– BezpoÊrednio za wylotowà uszczelkà ciÊnieniowà pompy nale˝y
zainstalowaç zawór pró˝niowy (2).

– Rury wlotowe i wylotowe nale˝y pod∏àczyç do pompy bez
napr´˝eƒ. Aby zapewniç nisko-wibracyjne z∏àcza mo˝na u˝ywaç
w∏aÊciwej d∏ugoÊci gi´tkich rur lub z∏àcz harmonijkowych. Nale˝y
w∏aÊciwie podeprzeç lub zamocowaç uk∏ad rurociàgowy.

– U˝ytkownik musi zapobiec pracy pompy przy nadmiernym
obni˝eniu si´ poziomu wody, w celu ochronny osiowej tulejki uszc-
zelniajàcej. W asortymencie produktów WILO znajduje si´
w∏aÊciwe i dodatkowe wyposa˝enia.

– Aby zabezpieczyç system przed zanieczyszczeniami, u˝ytkownik
musi za∏o˝yç ochronny filtr wlotowy (siatka 1 mm) lub z∏àcza
filtrujàce (5).

5.2 Instalacja elektryczna

– Pod∏àczenia elektryczne muszà zostaç wykonane
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami przez wykwalifi-
kowanego i uprawnionego elektryka.

– Pod∏àczenia elektryczne muszà zostaç wykonane za pomocà
trwale zamocowanych przewodów przy pomocy z∏àczek
nakr´tnych z prze∏àcznikiem wielobiegunowym z przerwà stykowà
co najmniej 3 mm, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami (np.
zgodnie z ostatnià wersjà przepisów IEE dot. okablowania).

– Sprawdê zasilanie (pràd i napi´cie).
– Sprawdê, czy zasilanie zgadza z danymi na tabliczce znamiono-
wej.

– Sprawdê, czy pompa jest zasilana.
– Bezpiecznik sieci zasilania: 10A bezpiecznik topikowy z opóênie-
niem.

– Aby zapobiec przegrzaniu si´ silnika na pràdy wirowe, u˝ytkownik
musi wyposa˝yç silnik w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa, który musi
byç dostosowany do nominalnego pràdu podanego na tabliczce
znamionowej.
Silniki pràdu zmiennego sà fabrycznie wyposa˝one w termiczny
wy∏àcznik silnika, który wy∏àczy pomp´ od momentu, kiedy dozwo-
lona temperatura uzwojenia zosta∏a przekroczona; po och∏odzeniu
si´ uzwojenia, wy∏àcznik automatycznie ponownie w∏àczy silnik.

– Aby zabezpieczyç i ochroniç z∏àczk´ sieci zasilania komory
d∏awikowej przed wilgocià, nale˝y u˝yç kabla zasilania o
w∏aÊciwym przekroju (np. H05 VV-F 3/4 G 1.5).

– Pod∏àczenie do sieci zasilania nale˝y wykonaç w skrzynce zacis-
kowej pompy zgodnie ze schematem dla pràdu wirowego lub
zmiennego (zob. równie˝ Rys. 4).

– Kabel zasilajàcy powinien byç po∏o˝ony tak, ˝eby w ˝adnym przy-
padku nie przylega∏ do rur i/lub obudowy pompy i silnika.

W razie potrzeby, nale˝y zamontowaç filtr
przeciwzak∏óceniowy (prze∏àcznik FI).

5.3 Obs∏uga z przemiennikiem cz´stotliwoÊci
Pr´dkoÊç obrotowà pompy mo˝na regulowaç za pomocà przemien-
nika cz´stotliwoÊci. Granice kontrolne:
40%nnom ≤ n ≤ 100%nnom.
Pod∏àczenie i sterowanie: zob. instrukcje instalacji i obs∏ugi prze-
miennika cz´stotliwoÊci.
Aby uniknàç uszkodzenia uzwojenia silnika poprzez jego prze-
cià˝enie, i aby uniknàç wzrostu poziomu ha∏asu, nie wolno dopuÊ-
ciç, aby przemiennik cz´stotliwoÊci spowodowa∏ zwi´kszenie si´
napi´cia powy˝ej 500 V/µs lub wyskoków wynoszàcych
û > 650V. Je˝eli pr´dkoÊç obrotowa silnika mog∏aby zostaç podnie-
siona przez wyskoki napi´cia, nale˝y zainstalowaç filtr pojemnoÊ-
ciowo-indukcyjny (filtr silnikowy) pomi´dzy przemiennikiem
cz´stotliwoÊci a silnikiem. Model filtra musi byç zaprojektowany
przez producenta przemiennika cz´stotliwoÊci lub filtra. W urzàdze-
niach sterujàcych firmy WILO filtr jest fabrycznie zainstalowany.

6. Rozruch
– Sprawdê poziom wody w zbiorniku oraz ciÊnienie wlotowe.

Nie wolno dopuÊciç do pracy pompy na sucho,
poniewa˝ doprowadzi to do zniszczenia tulejki
uszczelniajàcej oÊ.

– Sprawdzenie kierunku obrotu (tylko dla silników na pràdy wirowe):
w∏àcz pomp´ na chwilk´ i sprawdê, czy pompa obraca si´ w kie-
runku oznaczonym strza∏kà na obudowie pompy. W przypadku,
gdy pompa dzia∏a w przeciwnym kierunku, nale˝y prze∏o˝yç dwa
kable fazowe w skrzynce zaciskowej pompy.

– Tylko w przypadku silników na pràdy wirowe: nastaw wy∏àcznik
zgodnie z pràdem nominalnym podanym na tabliczce znamiono-
wej.

– Je˝eli w instalacji sà prze∏àczniki p∏ywakowe lub elektrody chro-
niàce przed za niskim poziomem wody ustaw je tak, aby pompa
wy∏àczy∏a si´ w momencie, kiedy poziom wody spowoduje zasy-
sanie przez pomp´ powietrza.

– Otwórz zawór wlotowy, odkr´ç Êrub´ odpowietrzajàcà (Rys. 1& 2,
(3), SW 19), czekaj do momentu kiedy ciecz zacznie wyciekaç,
zakr´ç Êrub´ odpowietrzajàcà, otwórz zawór wylotowy i w∏àcz
pomp´.

– Przy zupe∏nym odkr´ceniu Êruby odpowietrzajàcej,
zale˝nie od temperatury cieczy i ciÊnienia w systemie,
mo˝liwe jest – nawet gwa∏towne – wydostanie si´
goràcej cieczy lub gazów pod wysokim ciÊnieniem.
Nie dopuÊç do poparzeƒ skóry!

– Zale˝nie od warunków pracy pompy lub instalacji (tem-
peratura cieczy), ca∏a pompa mo˝e si´ nagrzewaç.
Nie dotykaj rur: istnieje niebezpieczeƒstwo opar-
zeƒ!

Pompa nie mo˝e pracowaç d∏u˝ej ni˝ 10 minut z
przep∏ywem Q = 0 m3/godz. W przypadku ciàg∏ej
pracy, nale˝y zachowaç minimalny przep∏yw
wynoszàcy 10% przep∏ywu nominalnego.

7. Konserwacja
– Pompa praktycznie nie wymaga konserwacji.
˚ywotnoÊç zale˝y od warunków pracy i jest w zwiàzku z tym
zró˝nicowana. Zalecamy przeprowadzanie co pó∏ roku wzroko-
wych kontroli szczelnoÊci oraz obserwacj´ nietypowych wibracji.

– W okresie docierania, z tulejki uszczelniajàcej oÊ mogà wystàpiç
przecieki. We przypadku wystàpienia znacznych przecieków spo-
wodowanych przez zu˝ycie, tulejka uszczelniajàca oÊ musi zostaç
wymieniona przez specialist´.

– Wystàpienie zwi´kszonego ha∏asu ∏o˝yska i nadzwyczajnych
drgaƒ wskazuje na zu˝yte ∏o˝yska. W tym przypadku – w celu
wymiany – nale˝y odwo∏aç si´ do specialisty.

– Przed wykonaniem prac konserwacyjnych nale˝y zawsze
wy∏àczyç pomp´ i zapewniç, aby niepowo∏ane osoby nie mog∏y jej
ponownie w∏àczyç. Nigdy nie przeprowadzaj prac przy w∏àczonej
pompie.

– Pomp´ nale˝y opró˝niç je˝eli istnieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania
na nià mrozu jak równie˝ kiedy pompa jest wy∏àczona na d∏u˝szy
czas. Opró˝nij pomp´ odkr´cajàc zawór spustowy (Rys. 1 & 2, 4);
opró˝nij rur´ wlotowà odkr´cajàc Êrub´ odpowietrzajàcà; opró˝nij
rur´ wylotowà otwierajàc punkt spustowy.

UWAGA!

UWAGA!

Rysunki:
1. Przekrój pompy z numerami referencyjnymi.
2. Ustawianie i orurowanie pompy.
3. Rysunek z podaniem wymiarów.
4. Schemat po∏àczeƒ elektrycznych
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Zak∏ócenie

Pompa nie dzia∏a

Pompa dzia∏a lecz nie pompuje

Pompa nie pompuje równomiernie

Niedobór ciÊnienia

Pompa drga

Nagrzanie si´ silnika i jego
wy∏àczenie si´

Przyczyna

brak zasilania

wy∏àcznik bezpieczeƒstwa zadzia∏a∏

niew∏aÊciwy kierunek obrotu

cz´Êci rur lub pompy sà zablokowane
przez obce cia∏o

powietrze we wlotowej tulejce
ciÊnieniowej

za wàska rura wlotowa

za wysokie ciÊnienie wlotowe

nieprawid∏owy typ pompy

niew∏aÊciwy kierunek obrotu

za niski przep∏yw, rura wlotowa
zablokowana

zawór nie jest dostatecznie otwarty

pompa zablokowana przez obce cia∏o

w pompie znajduje si´ obce cia∏o

nieprawid∏owe zamocowanie pompy
do podstawy

podstawa jest niewystarczajàco ci´˝ka

za niskie napi´cie

pompa za ci´˝ko pracuje
obce cia∏o
uszkodzenie ∏o˝yska

za wysoka temperatura otoczenia

Usuwanie

sprawdê bezpieczniki, prze∏àczniki
p∏ywakowe i kable

usuƒ przyczyny przecià˝enia silnika

prze∏ó˝ dwa kable fazowe w skrzynce
zaciskowej pompy

sprawdê i oczyÊç rur´ i pomp´

uszczelnij wlotowà tulejk´ ciÊnieniowà

zamontuj wi´kszà rur´ wlotowà

umieÊç pomp´ ni˝ej

zainstaluj pomp´ o wi´kszej mocy

prze∏ó˝ dwa kable fazowe w skrzynce
zaciskowej pompy

oczyÊç filtr i rur´ wlotowà

otwórz zawór

wyczyÊç pomp´

usuƒ obce cia∏o

dokr´ç Êruby kotwicowe

zainstaluj ci´˝szà podstaw´

sprawdê napi´cie

wyczyÊç pomp´
pompa wymaga naprawy serwisowej

och∏odê pomp´

8. Zak∏ócenia, przyczyny i ich usuwanie

W przypadku kiedy awarii nie mo˝na usunàç, prosimy o zwró-
cenie si´ do najbli˝szego punktu serwisowego, wzgl´dnie
przedstawicielstwa firmy WILO.

Z zastrze˝eniem zmian technicznych.



D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity  

F Déclaration de conformité CE  

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MP  
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:  

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

Compatibilité électromagnétique- directive
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive  

Direction basse-tension 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 

et aux législations nationales les transposant.

 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-41
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment: 
 

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

Dortmund, 25.05.2009 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Document: 2104817.1 





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

January 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

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

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

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

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

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

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

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

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

Wilo-International

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

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

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

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

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

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

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

Stand Januar 2009

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

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

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

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

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


