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1 Informacje ogólne 

Tylko fachowy personel mo e wykona  monta
i uruchomienie. 

1.1 Zastosowanie 
Pompa jest przeznaczona do przet aczania zimnej i ciep ej 
wody oraz innych cieczy nie zawieraj cych olejów mineral-
nych  oraz  cz stek cieraj cych i  d ugow óknistych  przy  

wykonaniu EPDM (przy wykonaniu VITON dla cieczy za-
wieraj cych oleje mineralne). G ówne dziedziny zastoso-
wa  to instalacje do zaopatrzenia w wod  i instalacje do 
podwy szania ci nienia, zasilanie kot ów, przemys owe 
systemy obiegowe, przemys  przetwórczy, obiegi wody 
ch odz cej, systemy ga nicze oraz pralnie i urz dzenia 
nawadniaj ce. 

1.2 Dane wyrobu 

1.2.1 Dane odno nie pod czenia i wydajno ci
(tabela 1)

Dopuszczalne przet aczane ciecze woda pitna wed ug ustawy o wodzie pitnej 

woda grzewcza / woda u ytkowa 

kondensat 

mieszaniny woda/glikol
1)

inne rzadkie ciecze
 2)

Dopuszczalna temperatura cieczy -15 °C do +120 °C 

(zwróci  uwag  na dane katalogowe) 

Maksymalna temperatura otoczenia +40 °C 

Maks. dopuszczalne ci nienie robocze   

  po stronie ssawnej (ci nienie na dop ywie, patrz rys. 5.3) 

  strona t oczna, silnik 2-biegunowy 

  strona t oczna, silnik 4-biegunowy 

10 bar 

16/25 bar 

16 bar 

Sie  zasilaj ca  DM (3-faz.):  dla P2  4 kW 

    dla P2  5,5 kW 

3 ~ 230/400 V ± 10 %, 50 Hz 

3 ~ 400 V ± 10 %, 50 Hz 

Silnik Norm dla P2  5.,5 kW 

  dla P2  7,5 kW 

silnik Norm V 18 

silnik Norm V 1

Pr dko  obrotowa wykonanie 2-biegunowe 

   wykonanie 4-biegunowe 

2900 1/min. 

1450 1/min. 

Zabezpieczenie od strony sieci patrz tabliczka znamionowa silnika 

Klasa izolacji F

Stopie  ochrony IP 55 

wy sze stopnie ochrony na zapytanie 

1) Przy przet aczaniu mieszanin woda-glikol o udziale glikolu do 40 % ( albo innych cieczy o lepko ci innej od lepko ci czystej wody) nale y
przeliczy  dane odno nie wydajno ci odpowiednio do udzia u procentowego domieszki. U ywa  tylko firmowych wyrobów z inhibitorami ko-
rozji, zwraca  uwag  na dane producentów. 

2) Przy przet aczaniu innych cieczy, takich jak ciecze agresywne, bezwzgl dnie przestrzega  danych katalogowych i przedtem zwróci  si
o zezwolenie do firmy Wilo.

G ówne wymiary i wymiary pod cze  (tabela 2, patrz tak e rys. 3) 

Typy Wykonanie PN16 Wykonanie PN25 

A B Y W Z E F J K A B Y W Z E F J K

MVI mm mm

1602 1614 DN50 194 252 20 215 130 300 90 125 4x18 194 252 20 215 130 300 90 125 4x18

3202 3216 DN65 235 235 35 195 195 320 105 145 4x18 260 260 35 220 220 320 120 145 8x18

5202 5212 DN80 260 260 30 220 220 320 105 160 8x18 260 260 30 220 220 320 105 160 8x18

7001 7007 DN100 261 350 45 280 199 380 140 180 8x19 261 350 45 280 199 380 140 190 8x23

9501 9506 DN100 261 350 45 280 199 380 140 180 8x19 261 350 45 280 199 380 140 190 8x23

Przy zamawianiu cz ci zamiennych nale y poda  wszystkie dane tabliczki znamionowej pompy/ silnika. 
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1.2.2 Oznaczenie typu

  MVI 16 08 3 / 16 / E / 3 - 400 - 50 - 2 / XX / X 

Budowa MVI 
(wielostopniowa,
pionowa, pompa
wirowa ze stali 
nierdzewnej)

Przep yw [m
3
/h]

(2-bieg./ 50 Hz)

Liczba wirników
usytuowanych rz dowo

Materia y:
Hydraulika /stopa: 
1  nie u ywane
2 1.4404/1.4408

(AISI 316 L) 
3 1.4301/GG25
 (z pow ok )

Maksymalne dopuszczalne
ci nienie robocze [bar] 
PN 16 lub PN 25 

Uszczelki EPDM (KTW/WRAS)
Uszczelki VITON

Napi cie zasilania 
3 ~ 400 V 
3 ~ 230 V 

Cz stotliwo 50 Hz, 60 Hz 

Silnik 2- lub 4-biegunowy

Klucz producenta

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 niniej-
szym rozdziale, lecz tak e specjalnie oznaczonych zalece
zawartych w nast pnych rozdzia ach.

2.1 Oznaczenie zalece  w instrukcji ob-
s ugi

Zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi zalecenia odno nie
bezpiecze stwa, których nieprzestrzeganie mo e spowo-
dowa  zagro enia dla osób, s  oznaczone ogólnym sym-
bolem niebezpiecze stwa

przy ostrze eniach przed napi ciem elektrycznym

Przy zaleceniach odno nie bezpiecze stwa, których nie-
przestrzeganie mo e spowodowa  niew a ciwe dzia anie
lub uszkodzenie urz dzenia dodano s owo

UWAGA!

2.2 Kwalifikacje personelu 
Personel wykonuj cy monta  musi posiada  kwalifikacje
wymagane 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,

– 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  przepisów VDE i przepisów miejscowego zak adu
energetycznego.

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.
Zasadniczo wszystkie prace na pompie/urz dzeniu powin-
ny by  wykonywane 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 1-
szym rozdzia em instrukcji. Podane w katalogu/ karcie
danych warto ci graniczne nie mog  by  w adnym przy-
padku przekraczane.

3 Transport i magazynowanie

UWAGA! Przy transporcie i magazynowaniu nale y
chroni  pomp  przed wilgoci , mrozem i usz- 

kodzeniami mechanicznymi. Agregat pompowy nale y
transportowa  przy poziomym po o eniu osi. Przy magazy-
nowaniu nale y zwróci  uwag na to, aby nie nast pi o
przewrócenie agregatu pompowego wskutek du ego ci a-
ru górnej cz ci agregatu
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4 Opis wyrobu i wyposa enia do-
datkowego

4.1 Opis pompy
Pompa jest wielostopniow  (1 – 16 stopni), normalnie za-
sysaj c , wysokoci nieniow , pionow  pomp  wirow  o 
budowie Inline, tzn. króciec ssawny i króciec ci nieniowy s
w jednej linii. Pomp  oferuje si  w dwóch wykonaniach, PN
16 i PN 25, z odlanymi kró cami okr g ymi.
Pompa (rys. 1) stoi na stopie z eliwa (poz.13) do moco-
wania na fundamencie. Komory stopni (poz. 4) posiadaj
wielocz ciow  konstrukcj  cz onow . Wirniki (poz. 10) s
zamontowane na wspólnym wale (poz. 11). Korpus ci nie-
niowy (poz. 5) zapewnia uszczelnienie niezawodne w pra-
cy.
Wszystkie cz ci stykaj ce si  z przet aczan  ciecz , jak 
komory stopni, wirniki i korpus ci nieniowy wykonane s  ze
stali chromoniklowej, stopa pompy (poz. 12) z ko nierzami
(poz. 6) z GG 25 ( eliwa) posiadaj cego pow ok  (do 
85 °C) lub ze stali chromoniklowej (na zapytanie). Przelot
wa u w korpusie pompy uszczelniony jest za pomoc
uszczelnienia mechanicznego (poz. 3).

Pompy MVI32C, MVI52C, MVI70 i 
MVI95 s  wyposa one w system kase-
towy umo liwiaj cy atw  wymian
standardowego uszczelnienia mecha-
nicznego bez demonta u jednostki
hydraulicznej.

Funkcja „Spacer” umo liwia demonta  kasety uszczelnie-
nia mechanicznego pomp MVI32C, MVI52C, MVI70 i 
MVI95 bez demonta u silnika.
Wa  pompy jest po czony z wa em silnika za pomoc
sprz g a (poz. 9). Wszystkie cz ci stykaj ce si  z przet a-
czan  ciecz  maj  dopuszczenie KTW i WRAS (przy wy-
konaniu E) i dlatego pompa mo e by  stosowana do prze-
t aczania wody pitnej.
W po czeniu z przetwornic  cz stotliwo ci mo na uzyska
regulacj  pr dko ci obrotowej pompy (patrz p. 5.3). 

4.2 Zakres dostawy
– Wysokoci nieniowa pompa wirowa.
– Instrukcja monta u i obs ugi.

4.3 Wyposa enie dodatkowe
patrz katalog/karta danych.

5 Ustawienie / Monta

Zwróci  uwag  na dane tabliczki znamionowej pompy i
silnika.

5.1 Monta

UWAGA! Monta  dopiero po zako czeniu wszystkich
prac spawalniczych i lutowniczych oraz po
wykonanym w razie potrzeby przep ukaniu
systemu ruroci gów. Zanieczyszczenia po-
woduj  niew a ciwe dzia anie pompy.

– Pomp  ustawi w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed mrozem.

– Powierzchnia ustawienia musi by  pozioma i równa.
Krzywe ustawienie pompy powoduje wi ksze zu ycie
o ysk, mo liwa jest praca tylko przy pionowym usta-
wieniu.

– Pomp  zamontowa w miejscu dobrze dost pnym dla
atwego wykonywania kontroli i demonta u. Pomp
zamontowa  dok adnie pionowo na cokole o wystarcza-
j co du ej masie (rys. 2, poz. 13). Mi dzy coko em
i pod og  zamontowa  t umiki drga .

– Wymiary monta owe i wymiary pod cze  podane s
w tabeli 2 p. 1.2.1 i na rys. 3. 

– Przy ci kich pompach nale y pionowo nad pomp
zamocowa hak (rys. 2, poz. 12) lub uchwyt
o wystarczaj cym ud wigu (ca kowita masa pompy:
patrz katalog/karta katalogowa), do którego w przypad-
ku konserwacji lub naprawy mo na przymocowa  pod-
no nik lub podobne urz dzenie. Zostawi  woln  prze-
strze  dla demonta u co najmniej 200 mm.

– Strza ka na korpusie pompy pokazuje kierunek prze-
p ywu cieczy.

– Ruroci g ssawny i t oczny zamontowa  beznapr e-
niowo. Zamontowa  kompensatory z ograniczeniem
d ugo ci dla wyt umienia drga . Ruroci gi zamocowa
w taki sposób (rys. 2, poz. 7), aby ich ci ar nie prze-
nosi  si  na pomp .

– Zasadniczo powinno si  zamontowa  urz dzenia odci-
naj ce (rys. 2, poz. 2 i 3) przed i za pomp , aby przy
sprawdzaniu lub wymianie pompy unikn  opró niania
i ponownego nape niania ca ej instalacji.

– Dla unikni cia strat ci nienia zaleca si  zastosowanie
mo liwie krótkiego ruroci gu ssawnego. rednice ruro-
ci gu ssawnego i ruroci gu t ocznego dobra  wi ksze
o jeden rozmiar od wymiarów pod cze pompy i uni-
ka  przew e  takich jak kolana i zawory.

– W ruroci gu t ocznym nale y zastosowa  zabezpiecze-
nie przed przep ywem zwrotnym (rys.2, poz. 4). 

– Przy du ych ró nicach ci nie  > 6 bar zamontowa
zabezpieczenie przed przep ywem zwrotnym (rys. 2, 
poz. 4) w ruroci gu ssawnym. Nie jest ono konieczne
po stronie t ocznej.

– Uszczelnienie mechaniczne musi by  zabezpieczone
przed suchobiegiem. U ytkownik powinien zastosowa
czujnik ci nienia na dop ywie lub czujnik poziomu.

– Przy pod czeniu po rednim przez zbiornik na dop y-
wie, ruroci g ssawny powinien posiada  kosz ssawny
(rys. 2, poz. 8) w celu unikni cia przedostawania si
wi kszych zanieczyszcze  do pompy.

– Przy ograniczeniu ci nienia na dop ywie do maks. 10 
bar nale y zwróci  uwag  na to, e ci nienie to wynika
z ci nienia znamionowego i ci nienia przy zerowym
przep ywie:

Pdop ywu  PN – Pmaks. pompy

– Przy cieczach zawieraj cych gazy lub przy cieczach
gor cych nale y zainstalowa  ruroci g bypassu pompy
(rys. 2, poz. BP) (wyposa enie dodatkowe).

5.2 Pod czenie elektryczne

Pod czenie elektryczne powinno by  wykona-
ne zgodnie z obowi zuj cymi przepisami VDE
przez elektromontera posiadaj cego uprawnie-
nia wymagane przez miejscowy zak ad energe-
tyczny.

– Rodzaj pr du i napi cie zasilania sieciowego musz
odpowiada  danym tabliczki znamionowej.

– Uziemi  pomp /urz dzenie zgodnie z przepisami.
– U ytkownik musi wyposa y  wszystkie silniki w wy cz-

niki zabezpieczaj ce, chroni ce silniki przed przeci e-
niem.
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Nastawienie wy cznika zabezpieczenia silnika:
Rozruch bezpo redni: Nastawi  na pr d znamionowy
zgodnie z danymi tabliczki znamionowej silnika.
Rozruch Y/ : Je eli wy cznik zabezpieczenia silnika
w czony jest do przewodu doprowadzaj cego do kombi-
nacji styczników Y/ , to nastawi  jak przy rozruchu bezpo-
rednim. Je eli wy cznik zabezpieczenia silnika jest w -

czony do przewodów pod czeniowych silnika (U1/V1/W1
lub U2/V2/W2) to wy cznik ten nale y nastawi  na pr d
wynosz cy 0,58 x pr d znamionowy silnika.
– Kabel sieciowy mo na wprowadzi  do skrzynki zaci-

skowej albo z lewej albo z prawej strony. W tym celu
nale y otworzy  odpowiedni otwór przez wyci gni cie
wyt oczonej zatyczki, wkr ci  d awik PG i przeci gn
kabel przez d awik PG. 

– Kabel po czeniowy nale y chroni  przed wp ywami
temperaturowymi i drganiami pochodz cymi od silnika
i pompy.

– Przy zastosowaniach pompy w instalacjach o tempera-
turze wody przekraczaj cej 90°C nale y zastosowa
przewody cz ce o wystarczaj cej odporno ci na tak
temperatur .

– Pod czenie sieci trójfazowej zrealizowa  w skrzynce
zaciskowej zgodnie ze schematem po cze  skrzynki
(rys. 4). 

– Skrzynk  zaciskow  mo na w razie potrzeby ustawi
w korzystniejszej pozycji przez obrót silnika (rys. 1, poz. 
7) o 90°. W tym celu odkr ci ruby cz ce (rys. 1, 

poz. 1) latarni  (rys. 1, poz. 8) z ko nierzem silnika.
Przy rubach cz cych umieszczonych wewn trz na-
le y przedtem usun  os on  sprz g a. Przy monta u
ochrony sprz g a nie zapomnie  o wkr ceniu ruby za-
bezpieczaj cej.

5.3 Praca z przetwornic  cz stotliwo ci
Pompa mo e pracowa  w po czeniu z przetwornic  cz -
stotliwo ci (o zakresie 20-50 Hz) dla zapewnienia regulacji
pr dko ci obrotowej.
Pod czenie i prac  nale y realizowa  zgodnie z instrukcj
monta u i obs ugi przetwornicy cz stotliwo ci. Przetworni-
ca cz stotliwo ci nie mo e wytwarza  napi  o pr dko ci
zmian ponad 2500 V/µs i pików napi cia û > 1000 V. Spo-
wodowa yby one zniszczenie silnika. Je eli mo liwe jest 
wyst pienie takich pr dko ci zmian napi cia, to mi dzy
przetwornic  cz stotliwo ci i silnikiem nale y zainstalowa
filtr LC (filtr silnika).

6 Uruchomienie 

UWAGA! Dla ochrony uszczelnienia mechanicznego 
pompa nie mo e pracowa  przy suchobiegu.

– Zamkn  obydwa zawory odcinaj ce, odkr ci  korek
odpowietrzaj cy (rys. 2, poz. 5) o 1,5 do 2 obroty.

– Powoli otwiera  zawór odcinaj cy po stronie ssawnej
(rys. 2, poz. 2) a  do ca kowitego wyp yni cia powietrza
i pocz tku wyp ywania cieczy. Wyp ywanie powietrza
jest wyra nie s yszalne jako syczenie. Zamkn  korek
odpowietrzaj cy.

– Powoli otwiera  zawór odcinaj cy po stronie t ocznej
(rys. 2, poz. 3). Na manometrze zainstalowanym po
stronie t ocznej mo na sprawdzi  stabilno  ci nienia
przez obserwacj wskazówki manometru (drga  wska-
zówki). Przy niestabilnym ci nieniu ponownie odpowie-
trzy .

Przy wy szych temperaturach cieczy i przy
wy szym ci nieniu w systemie strumie  cieczy
wyp ywaj cej z otworu odpowietrzaj cego
mo e spowodowa  oparzenia i skaleczenia.
Dlatego te  korek odpowietrzaj cy nale y od-
kr ca  tylko w ma ym stopniu.

– Przy pierwszym uruchomieniu pompy do przet aczania
wody pitnej nale y przep uka  instalacj , aby zanie-
czyszczona woda nie przedosta a si  ewentualnie do
ruroci gu wody pitnej.

– Kontrola kierunku obrotów przy silnikach trójfazo-
wych: Przez krótkotrwa e w czenie sprawdzi , czy kie-
runek obrotów pompy jest zgodny ze strza k  na latarni.
Przy niew a ciwym kierunku obrotów zamieni  miej-
scami pod czenia 2 faz do sieci.
Przy pompach z rozruchem gwiazda / trójk t nale y
zamieni  pod czenia dwóch uzwoje np. U1 z V1 i U2 
z V2. 

– Za wysoka temperatura przet aczanej cieczy mo e
spowodowa  uszkodzenie pompy wskutek tworzenia
si  pary. Dlatego te pompa nie mo e pracowa  na 
zamkni t  zasuw  przy przet aczaniu zimnej wody d u-
ej ni  10 minut, a przy przet aczaniu cieczy o tempera-

turze > 60 °C d u ej ni  5 minut.
Zaleca si  nie zmniejsza  przep ywu poni ej 10 %
przep ywu znamionowego pompy, aby unikn  tworze-
nia si  poduszek pary w pompie.

– Po utworzeniu si  poduszki pary nale y ponownie od-
powietrzy  pomp  przez ostro ne otwarcie korka od-
powietrzaj cego.

Przy pracy pompa i silnik mog  osi ga  tempe-
ratur  >100 °C. Dlatego ostro nie przy dotyka-
niu pompy i przetwornicy cz stotliwo ci.

7 Konserwacja 

Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych
od czy  urz dzenie od napi cia i wyelimino-
wa  mo liwo  niepo danego ponownego
w czenia. Nie wykonywa adnych prac na
pracuj cej pompie.

– Podczas pocz tkowego okresu eksploatacji mog  wy-
st pi  niewielkie nieszczelno ci na uszczelnieniu me-
chanicznym. Przy wi kszych nieszczelno ciach wsku-
tek zu ycia zleci  wymian  uszczelniania mechanicz-
nego fachowej firmie.

– Zwi kszone szumy w o yskach oraz niezwyczajne
wibracje wiadcz  o zu yciu o ysk. Zleci  wymian o-
ysk fachowej firmie. 

– Przy ustawieniu pompy w miejscu niezabezpieczonym
przed mrozem nale y w zimnych porach roku ca kowi-
cie opró ni  pomp  i ruroci gi. Zamkn  zawory odci-
naj ce i otworzy  korek do opró niania (rys. 2, poz. 6) i
korek do odpowietrzania (rys. 2, poz. 5).

Przed otwarciem korka do opró niania nale y
bezwzgl dnie zamkn  zawory odcinaj ce.

– Przy ustawieniu w miejscu zabezpieczonym przed
mrozem pompy nie trzeba opró nia  tak e przed d u -
szymi postojami.

Przy pompach wyposa onych w gniazdo smarowe kulkowe
umieszczone pod obudow  sprz g a (patrz tabela poni ej)
nale y przestrzega danych podanych w tabeli smarowania
na naklejce znajduj cej si na tej obudowie.
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Typy

< 22 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW

MVI 16 

MVI 32 

MVI 52 

MVI 70 

MVI 95 

Przy pompach wyposa onych w
bufor sprz g a, nale y go spraw-
dzi  przed ponownym monta em.

8 Awarie, przyczyny i usuwanie 

Zak ócenie Przyczyna Usuwanie

Pompa nie pracuje Brak dop ywu pr du

Zadzia a  wy cznik zabezpieczenia sil-
nika

Sprawdzi  bezpieczniki, kable i pod -
czenia

Usun  przyczyn  przeci enia silnika

Niew a ciwy kierunek obrotów Sprawdzi  kierunek obrotów i w razie
potrzeby skorygowa

Zatkanie ruroci gów lub pompy obcymi
cia ami

Skontrolowa  i oczy ci  ruroci gi oraz
pomp

Powietrze w ruroci gu ssawnym Uszczelni  ruroci g ssawny

Ruroci g ssawny o zbyt ma ej rednicy Zamontowa  ruroci g ssawny o wi kszej
rednicy

Pompa pracuje, ale nie przet acza

Nie ca kowicie otwarta zasuwa Otworzy  zasuw

Pompa nie przet acza równomiernie Powietrze w pompie Odpowietrzy  pomp

Obce cia a w pompie Usun  obce cia a

Niedostateczne umocowanie pompy na
cokole

Doci gn ruby mocuj ce

Pompa wibruje lub wytwarza szumy

Uszkodzenie o ysk Wezwa  s u b  obs ugi klientów

Przerwa w jednej fazie Sprawdzi  bezpieczniki, kable i pod -
czenia

Pompa „ci ko” si  obraca:

obce cia a

uszkodzenie o ysk

Oczy ci  pomp

Zleci  napraw  pompy s u bie obs ugi
klientów

Silnik przegrzany

Zadzia a o zabezpieczenie silnika 

Za wysoka temperatura otoczenia Zapewni  odpowiednie ch odzenie

Je eli nie mo na usun  przyczyny awarii, to nale y si  zwróci do fachowej firmy zajmuj cej si  instalacjami sanitar-
nymi i instalacjami grzewczymi lub do obs ugi klientów firmy Wilo. 

INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456 9





NL IT ES
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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
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 relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 

ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
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
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
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 výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE. ,  2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

 50  – ,
,  – 

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.  547/2012 
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona ,  : .p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
 CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

’
 :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E  2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG

 I, . 1.5.1  2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

 E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
 2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

 50 Hz – ,
,  – 

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a
640/2009.

 547/2012 
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

, : kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET 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
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL 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/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E  –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo ,  2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

 50 Hz – ,
,  – 

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.  547/2012 .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran : .

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
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.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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