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Montavimo ir naudojimo instrukcija1 Bendrosios nuostatos

Apie šį dokumentą Originali naudojimo instrukcija sudaryta vokiečių kalba. Visos kitos 

šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos verti-

mas.

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudėtinė prietaiso dalis. Ji 

visada turi būti netoli prietaiso. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra 

būtina prietaiso naudojimo pagal paskirtį ir teisingo jo valdymo sąlyga.

Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka gaminio modelį ir patei-

kimo spaudai metu galiojančią jam taikytų saugos technikos stan-

dartų redakciją.

EB atitikties deklaracija:

EB atitikties deklaracijos kopija yra šios naudojimo instrukcijos dalis.

Atliekant su mumis nesuderintus techninius ten nurodytų tipų pakei-

timus ar nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktų gaminio/darbuo-

tojų saugos taisyklių ši deklaracija netenka galios.

2 Sauga

Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos svarbiausios nuorodos, kurių 

būtina laikytis montuojant, eksploatuojant ir techniškai prižiūrint 

įrenginį. Todėl montuotojas ir atsakingasis specializuotas personalas/

operatorius prieš montuodamas ir pradėdamas eksploatuoti būtinai 

privalo perskaityti šią instrukciją.

Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Sauga“ pateiktų bendrųjų saugos 

nuorodų, bet ir kituose skyriuose įterptų, pavojaus simboliais pažy-

mėtų, specialiųjų saugos nuorodų.

2.1 Nuorodų ženklinimas naudojimo 

instrukcijoje

Simboliai Bendrasis pavojaus simbolis

Elektros įtampos keliamas pavojus

PASTABA

Įspėjamieji žodžiai PAVOJUS!

Labai pavojinga situacija.

Nesilaikant šio reikalavimo, galima labai sunkiai ar net mirtinai 

susižeisti.

ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. „Įspėjimas“ reiškia, kad 

ignoruojant šią nuorodą tikėtini (sunkūs) sužeidimai.

ATSARGIAI!

Kyla pavojus apgadinti gaminį/įrenginį. „Atsargiai“ nurodo galimą 

gaminio apgadinimo pavojų nesilaikant pateiktos nuorodos.

PASTABA

naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį. Be to, ji atkreipia dėmesį į 

galinčius kilti sunkumus.

Būtina atsižvelgti į tiesiogiai ant gaminio pritvirtintas nuorodas, pvz.:

• sukimosi/srauto krypties rodyklę,

• jungčių žymėjimą,

• tipo lentelę,

• įspėjamąjį lipduką,

šios nuorodos turi būti aiškiai įskaitomos.
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2.2 Darbuotojų kvalifikacija Įrenginį montuojantis, valdantis ir techninę priežiūrą atliekantis 

asmuo turi būti įgijęs šiam darbui reikalingą kvalifikaciją. Operatorius 

turi užtikrinti darbuotojų atsakomybės sritį, kompetenciją ir kontrolę. 

Jei darbuotojai neturi pakankamai žinių, juos reikia mokyti ir instruk-

tuoti. Jei būtina, tokiu atveju operatorius gali kreiptis į gaminio 

gamintoją.

2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus 

eksploatavimo taisyklių nesilaikymo

Nepaisant saugaus eksploatavimo taisyklių, gali kilti pavojus asme-

nims, aplinkai ir gaminio/įrenginio veikimui. Nesilaikant saugos nuo-

rodų, teisė į bet kokį žalos atlyginimą netenka galios.

Nuorodų ignoravimas gali kelti, pavyzdžiui, tokią realią grėsmę:

• elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio keliama grėsmė žmo-

nėms,

• aplinkai keliamas pavojus nutekėjus pavojingoms medžiagoms,

• materialinė žala,

• svarbių gaminio/įrenginio funkcijų gedimas,

• nustatytų techninės priežiūros ir remonto darbų metodų nesilaiky-

mas.

2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų Būtina laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nuorodų, 

galiojančių nacionalinių taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų prevenci-

jos bei operatoriaus vidaus darbo, eksploatavimo ir saugos taisyklių.

2.5 Eksploatuotojo saugumo technika Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribo-

tais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba nepakan-

kama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis, nebent jie būtų 

prižiūrimi už jų saugą atsakingo asmens arba gautų iš jo instrukcijas, 

kaip naudoti prietaisą. 

Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.

• Jei įkaitę ar šalti gaminio/įrenginio komponentai kelia pavojų, šiuos 

komponentus reikia apsaugoti nuo prisilietimo (tuo turi pasirūpinti 

klientas).

• Judančių komponentų (pvz., movos) apsaugą nuo prisilietimo gaminio 

eksploatavimo metu nuimti draudžiama. 

• Pavojingų (pvz., sprogių, nuodingų, karštų) terpių nuotėkį (pvz., ties 

veleno sandarikliu) reikia pašalinti taip, kad tai nekeltų pavojaus 

asmenims ir aplinkai. Būtina laikytis nacionalinių įstatymų nuostatų.

• Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas reikia laikyti toliau nuo gaminio.

• Turi būti užtikrinta, kad grėsmės nekeltų elektros energija. Būtina lai-

kytis vietos bei bendrųjų (pvz., IEC, Lietuvos standartizacijos departa-

mento ir t. t.) taisyklių ir vietos energijos tiekimo įmonių reikalavimų.

2.6 Darbo saugos taisyklės montavimo ir 

techninės priežiūros darbams

Operatorius privalo užtikrinti, kad visus montavimo ir techninės prie-

žiūros darbus atliktų tik įgalioti ir kvalifikuoti specialistai, atidžiai per-

skaitę naudojimo instrukciją ir taip įgiję pakankamai žinių.

Darbus su produktu/įrenginiu galima atlikti tik kai jis yra išjungtas. 

Būtina laikytis montavimo ir naudojimo instrukcijoje nurodytų pro-

dukto/įrenginio išjungimo taisyklių.

Užbaigus darbus reikia nedelsiant vėl pritvirtinti visus saugos ir 

apsauginius įtaisus arba juos įjungti.

2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas 

ir atsarginių dalių gamyba

Savavališkai pakeitus konstrukciją ir gaminant atsargines dalis kyla 

pavojus gaminio/personalo saugumui; be to, tuomet netenka galios 

gamintojo pateikti saugos aiškinimai.

Atlikti gaminio pakeitimus leidžiama tik pasitarus su gamintoju. Origi-

nalios atsarginės dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina 

saugą. Dėl kitokių dalių naudojimo netaikoma garantija.
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2.8 Neleistinas eksploatavimas Pristatyto gaminio eksploatacinė sauga gali būti garantuojama tik 

naudojant gaminį pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijos 

4 skirsnyje. Draudžiama nepasiekti kataloge/duomenų lape nurodytų 

ribinių verčių arba viršyti jas.

3 Transportavimas ir 
sandėliavimas

ĮSPĖJIMAS! Asmeninės žalos pavojus!

Netinkamas transportavimas/netinkamas sandėliavimas gali 

sukelti asmenų sužalojimus.

• Sandėliuojant ir transportuojant bei prieš atliekant visus instalia-

vimo ir montavimo darbus užtikrinti, kad siurblys gulėtų ar stovėtų 

saugiai.

3.1 Siuntimas Siurblys išsiunčiamas iš gamyklos supakuotas į dėžę arba pririštas prie 

paletės ir apsaugotas nuo dulkių bei drėgmės.

Transportavimo kontrolė Gavę siurblį, nedelsdami patikrinkite, ar nėra transportuojant pada-

rytų pažeidimų. Nustačius transportavimo pažeidimus, būtina per ati-

tinkamą laiką atlikti būtinus veiksmus su vežėjo įmone.

Laikymas Iki montavimo arba sandėliuojant siurblys turi būti sausas, laikomas 

saugant nuo šalčio ir mechaninių pažeidimų.

ATSARGIAI! Pažeidimų pavojus dėl netinkamos pakuotės!

Jei siurblys vėliau vėl bus transportuojamas, jį saugiam transporta-

vimui reikia tinkamai supakuoti. 

• Tam pasirinkite originalią arba jai lygiavertę pakuotę.

3.2 Transportavimas montavimo/

išmontavimo tikslais

ĮSPĖJIMAS! Asmeninės žalos pavojus!

Dėl netinkamo transportavimo kyla žmonių sužeidimo pavojus.

• Siurblį transportuoti galima tik su leistinomis krovinio paėmimo 

priemonėmis. Jas reikia tvirtinti prie siurblio flanšo ir, jei reikia, prie 

variklio išorinio skersmens (reikalingas saugiklis nuo nuslydimo!).

• Variklio transportavimo kilpos skirtos tik krovinio nukreipimui 

(5 pav.).

• Keliant kranu, siurblį reikia kaip parodyta apjuosti diržu. Siurblį 

įdėti kilpas, kurios dėl siurblio svorio užsiveržia.

• Variklio transportavimo kilpos skirtos tik variklio, o ne viso siurblio 

transportavimui (6 pav.).

ĮSPĖJIMAS! Sužeidimų pavojus dėl didelio svorio!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių 

dalių kyla įsipjovimo, suspaudimo, sumušimo ar smūgių, galinčių 

sukelti mirtį, pavojus.

• Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pri-

tvirtinkite taip, kad nenukristų.

• Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu kroviniu.

• Dirbdami visus darbus dėvėkite apsauginius drabužius (saugią 

darbo avalynę, šalmą, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius). 

Pav. 5: Transportavimo lynų tvirtinimas

Pav. 6: Variklio transportavimas
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4 Paskirtis

Paskirtis Sausojo rotoriaus siurbliai, serijos IPL/IPL... N (Inline konstrukcijos 

siurbliai), DPL/DPL... N (sudvejinti siurbliai) naudojami kaip cirkuliaci-

niai siurbliai toliau nurodytose panaudojimo srityse.

Taikymo sritys Jie gali būti naudojami:

• šilto vandens šildymo sistemose,

• aušinimo ir šalto vandens cirkuliacinės sistemose,

• pramoninėse šildymo sistemose,

• šilumnešių cirkuliacinėse sistemose.

Draudžiama naudoti Įprastos montavimo vietos yra techninės pastato patalpos su kitais 

pastato techniniais įrengimais. Tiesioginė įrenginio instaliacija kito-

kios paskirties patalpose (gyvenamosiose ir darbo patalpose) nenu-

matyta.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Terpėje esančios neleistinos medžiagos gali sugadinti siurblį. Abra-

zyvinės kietosios medžiagos (pvz., smėlis) spartina siurblio nusidė-

vėjimą. 

Siurblių, kurie nėra tinkami naudoti sprogioje aplinkoje, tokioje 

aplinkoje naudoti negalima.

• Tinkamas naudojimas apima ir šios instrukcijos laikymąsi.

• Bet koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal paskirtį.

5 Gaminio duomenys

5.1 Modelio kodo paaiškinimas Modelio kodą sudaro tokie elementai:

Pavyzdys: IPL/DPL 50/115-0,75/2 (N) (P2)

IPL
DPL

Flanšinis siurblys kaip Inline konstrukcijos siurblys
Flanšinis siurblys kaip sudvejintas siurblys

50 Vamzdžių jungties vardinis skersmuo DN [mm]

115 Vardinis darbaračio skersmuo (mm)

0,75 Vardinė variklio galia P2 (kW)

2 Variklio polių skaičius

N Su norminiu varikliu/ įkišamuoju velenu

P2 Standartinio modelio variantas Geriamo vandens ser-
tifikatas pagal ACS (žr. www.wilo.com)

K1 Standartinio modelio variantas: Statymas lauke 
„Vakarų Europos klimato sąlygomis“ (variklis su venti-
liatoriaus gaubto apsauginiu stogu)

K4 Standartinio modelio variantas: Statymas lauke 
„Vakarų Europos klimato sąlygomis“ (variklis su venti-
liatoriaus gaubto apsauginiu stogu su papildomu anti-
kondensaciniu siurblio šildymu, 1~230 V)

K3 Standartinio modelio variantas:
3 termorezistoriaus jutikliai
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5.2 Techniniai duomenys

Pateikiant atsarginių dalių užsakymą būtina nurodyti visus siurblio ir 

variklio tipo lentelės duomenis.

Darbinės terpės Jei naudojami vandens - glikolio mišiniai su iki 40 % glikolio priemaiša 

(arba kitokios nei švarus vanduo klampos darbinė terpė), siurblio 

pumpavimo parametrus reikia pakoreguoti taip, kad jie tiktų didesnei 

klampai pagal procentinę mišinio sudėtį ir darbinės terpės tempera-

tūrą. Jei reikia, papildomai reikia pritaikyti variklio galią.

• Naudoti tik mišinius su apsaugos nuo korozijos inhibitoriais. Būtina 

laikytis gamintojo nurodytų duomenų!

• Pumpuojamoje terpėje neturi būti nuosėdų.

• Kitų darbinių terpių naudojimui reikalingas Wilo leidimas.

PASTABA

Būtina visais atvejais būtina laikytis darbinės terpės saugos duomenų 

lape nurodytų duomenų!

PASTABA

Serijos IPL/DPL siurblių be P2 priedo tipo lentelėje (plg. skyrių 5.1 

„Modelio kodo paaiškinimas” p. 6) negalima naudoti geriamajam van-

deniui.

Savybė Vertė Pastabos

Vardinis sūkių skaičius 2 900 arba 1 450 aps./min

Specialūs modeliai, pvz., kitoms 
įtampoms, darbiniams slėgiams, 
darbinėms terpėms ir t. t., žr. tipo 
lentelę arba www.wilo.com.

Vardiniai pločiai DN IPL: nuo 25 iki 100
DPL: nuo 32 iki 100

Leistina terpės temperatūra min./maks. nuo -20 °C iki +120 °C
(priklausomai nuo darbinės terpės 
ir mechaninio sandariklio tipo)

Didž. aplinkos temperatūra + 40 °C

Maks. leistinas darbinis slėgis 10 barų

Izoliacijos klasė F

Apsaugos laipsnis IP 55

Vamzdžių ir slėgio matavimo jungtys Flanšai PN 16 pagal DIN EN 1092-2 
su jungtimis slėgio matavimui Rp 1/8 
pagal DIN 3858

Leidžiamos darbinės terpės Šildymo sistemos vanduo pagal VDI 
2035
Aušinimo ir šaltas vanduo
Vandens - glikolio mišinys iki 40 tūrio %

Elektros jungtis 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz 
(ne daugiau kaip 3 kW)

Variklio apsauga Užtikrina klientas

Sūkių skaičiaus reguliavimas Valdymo prietaisai 
(Wilo-VR sistema, Wilo-CC sistema)

Apsauga nuo sprogimo Kaip specialus modelis galimi ...-N 
modeliai kartu su papildomomis Wilo 
montavimo ir naudojimo instrukcija 
ATEX tokiems siurblių tipams:
Wilo-Crono... IL/DL/BL, 
Wilo-Vero... IPL-N/DPL-N, IPS, 
IPH-W/O

Geriamojo vandens valymas Galimas specialus P2 modelis.
Būtina laikyti papildomos Wilo monta-
vimo ir naudojimo instrukcijos
„Wilo-IPL & IP-E P2 variantas“.
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5.2.1 Variantų K1/K4 statymo nuorodos 

(statymas lauke)

Specialių modelių K1, K4 ir K10 siurbliai tinkami statymui lauke 

(žr. taip pat skyrių 5.1 „Modelio kodo paaiškinimas” p. 6).

Naudojant IPL tipo siurblius lauke, būtinos papildomos priemonės, 

apsaugančios siurblius nuo bet kokio atmosferos poveikio. Tokiems 

poveikiams priskiriamas lietus, sniegas, saulės spinduliai, svetimkū-

niai, rasojimas.

• Vertikaliai statomas siurblys turi turėti ventiliatoriaus dangčio apsau-

ginį stogą. Tokiam tikslui siūlomas toks variantas:

• K1 variklis su ventiliatoriaus dangčio apsauginiu stogu

• Rasojimo pavojaus atveju (pvz., dėl didelių temperatūros svyravimų, 

drėgno oro), būtina numatyti elektrinį antikondensacinį šildymą 

(jungtis 1~230 V, žr. skyrių 7.2 „Prijungimas prie elektros tinklo” 

p. 13). Šildymo neleidžiama įjungti variklio darbo metu. 

Tam siūlomi toliau nurodyti variantai:

• K4 - Variklis su ventiliatoriaus gaubto apsauginiu stogu ir antikon-

densaciniu šildymu

• K10 - Variklis su antikondensaciniu šildymu

• Siekiant išvengti ilgalaikio tiesioginio, ilgai trunkančio, intensyvių 

saulės spindulių, lietaus, sniegos, ledo ir dulkių poveikio, siurbliams 

klientas turi įrengti papildomą apsauginį, iš visų pusių saugantį 

apdangalą. Apsauginis apdangalas turi būti įrengtas taip, kad būtų 

geras vėdinimas ir nesikauptų šiluma.

PASTABA

K1 ir K4 variantus galima naudoti tik „vidutinio“ arba „Vakarų Europos 

klimato“ sąlygomis. „Tropinio“ ir „sustiprintai tropinio“ klimato sąly-

gomis net uždarose patalpose būtina imtis papildomų variklių apsau-

gos priemonių.

5.3 Komplektacija • Siurbliai IPL/IPL...N, DPL/DPL... N

• Montavimo ir naudojimo instrukcija

5.4 Priedai Priedai užsakomi atskirai:

• Termorezistoriaus atjungimo relė montavimui skydinėje

• IPL ir DPL: 2 arba 3 kronšteinai su tvirtinimo medžiaga pamato įrengi-

mui

• DPL: Aklinimo flanšas remonto tiklsams

Išsamų sąrašą žr. kataloge arba kainyne.

6 Aprašymas ir veikimas

6.1 Gaminio aprašymas

Vienpakopis žemo slėgio cirkuliacinis „bloko“ konstrukcijos siurblys. 

Galimi 2 siurblio variklio modeliai: 

• Variklis su vientisu velenu siurbliui (1/2 pav.).

• Norminis variklis yra standžiai sujungtas su siurblio įkišamuoju velenu 

(3 pav.).

Abu modeliai yra stabilūs, kompaktiški įrenginiai.

IPL:

Siurblio korpusas pagamintas kaip „inline“ konstrukcija, t. y. įsiurbimo 

ir slėgio pusės flanšai yra toje pačioje vidurinėje linijoje. Išorėje velenas 

užsandarintas mechaniniu sandarikliu. Siurblys kaip vamzdyje mon-

tuojamas siurblys montuojamas pakankamai įtvirtintame vamzdyne 

(7 pav.).Pav. 7: IPL vaizdas – vamzdžio montavimas
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IPL...-N modeliuose siurbliai turi movos apsaugą, kurią galima nuimti 

tik naudojant įrankius.

IPL veikimas Wilo valdymo prietaisuose:

Naudojant valdymo prietaisą (Wilo-VR-System arba Wilo-CC-

System), variklių galią galima reguliuoti tolydžiai. Tai leidžia siurblio 

galią optimaliai priderinti sistemos poreikiams ir užtikrinti ekonomišką 

siurblio veikimą.

IPL veikimas prie išorinių dažnių keitiklių (kitų gamintojų gaminiai):

Wilo naudojami varikliai iš esmės skirti naudoti su išoriniais dažnio 

keitikliais arba kitų gamintojų gaminiais, jei jie atitinka DIN IEC /

TS 60034-17 arba IEC/TS 60034-25 nustatytus reikalavimus.

Dažnio keitiklio (be filtro) impulsinė įtampa turi būti žemesnė už 8 

pav. parodytą ribinę kreivę. Čia kalbama apie įtampą prie variklio 

gnybtų. Ją nustato ne tik dažnio keitiklis, bet ir, pvz., naudojamas 

variklio kabelis (tipas, skersmuo, ekranavimas, ilgis ir t. t.).

DPL:

Du siurbliai įrengti bendrame korpuse (sudvejintas siurblys). Siurblio 

korpuso „Inline“ konstrukcija (9 pav.). Kartu su valdikliu reguliavimo 

režimu veikia tik pagrindinis siurblys. Esant pilnai apkrovai, skirtas 

antras siurblys kaip pikinės apkrovos agregatas. Be to, sutrikimo 

atveju antras siurblys gali perimti rezervinę funkciją.

PASTABA

Visiems konstrukcinės serijos DPL siurblių tipams/korpusų dydžiams 

galima įsigyti aklinimo flanšus (žr. skyrių 5.4 „Priedai” p. 8), kurie užti-

krina įstūmimo mazgo keitimą ir sudvejintų siurblių korpuse (10 pav.). 

Taigi keičiant įstatomą bloką vienas variklis gali ir toliau dirbti.

6.2 Galimo triukšmingumo parametrai

Pav. 8: Ribinė leistinos impulsinės įtampos Upk 

kreivė (įskaitant įtampos atspindį ir slopinimą), 
matuojant tarp tarp dviejų atšakų gnybtų, priklau-

somai nuo pakilimo laiko tr

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

tr [µs]

Upk [kV]

400V (IEC 60034-17)

500V (IEC 60034-25, Level A)

690V (IEC 60034-25, Level B)

1,56 kV
1,35 kV

2,15 kV

Pav. 9: DPL vaizdas

Pav. 10: DPL vaizdas: Aklinimo flanšas

Variklio galia PN [kW] Garso slėgio lygis Lp, A [dB (A)] 1)

1450 1/min 2900 1/min

IPL/IPL... N, 

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N

naudojant paskiruoju 

režimu)

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N 

naudojant 

lygiagrečiuoju 

režimu)

IPL/IPL... N, 

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N

naudojant paskiruoju 

režimu)

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N 

naudojant 

lygiagrečiuoju 

režimu)

0,55 51 54 54 57

0,75 51 54 60 63

1,1 53 56 60 63

1,5 55 58 67 70

2,2 59 62 67 70

3 59 62 67 70

4 59 62 67 70
1) Vidutinis garso slėgio lygis patalpoje kvadrato formos matavimo plote, 1 m nutolusiame nuo variklio paviršiaus.
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7 Instaliacija ir prijungimas prie 
elektros tinklo

Sauga PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dėl netinkamo instaliavimo ir netinkamo prijungimo prie elektros 

tinklo gali kilti pavojus gyvybei.

• Elektros prijungimą leidžiama atlikti tik sertifikuotiems elektri-

kams ir laikantis galiojančių instrukcijų!

• Būtina laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dėl nesumontuotų variklio, gnybtų dėžutės ar movos apsauginių 

įtaisų dėl elektros smūgio arba dėl besisukančių dalių gali kilti 

gyvybiškai pavojingi sužeidimai.

• Prieš eksploatacijos pradžią arba po techninės priežiūros darbų 

prieš tai išmontuoti apsauginiai įrenginiai, pvz., gnybtų dėžutės 

dangtelis arba movos uždengimas turi būti vėl sumontuoti.

• Pradedant eksploatuoti būtina laikytis saugaus atstumo.

• Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsau-

gines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

ĮSPĖJIMAS! Sužeidimų pavojus dėl didelio svorio!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių 

dalių gali kilti pjautinių žaizdų, suspaudimų, sumušimų arba smūgių, 

galinčių baigtis mirtimi, pavojus.

• Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pri-

tvirtinkite taip, kad nenukristų.

• Įrengimo ir techninės priežiūros metu siurblio komponentus būtina 

apsaugoti nuo kritimo.

• Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu kroviniu.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti. 

• Siurblį gali instaliuoti tik kvalifikuoti specialistai.

ATSARGIAI! Siurblio sugadinimas dėl perkaitimo!

Be skysčio siurblys gali veikti ne ilgiau nei 1 minutę. Energijos san-

kaupa sukelia karštį, galintį pažeisti veleną, darbaratį ir mechaninį 

sandariklį.

• Būtina užtikrinti, kad minimalus srautas visą laiką sudarytų 10% 

maksimalaus srauto.

7.1 Instaliacija

Paruošimas ĮSPĖJIMAS! Žmonių sužalojimo ir materialinių nuostolių pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti. 

• Siurblio agregato jokiu būdu nestatyti ant nesutvirtintų arba neiš-

laikančių svorio paviršių.

• Prieš montuojant turi būti atlikti visi suvirinimo ir litavimo darbai ir, jei 

reikia, išplauti vamzdynai. Purvas gali sutrikdyti siurblio veikimą.

• Standartiniai siurbliai turi būti instaliuojami nuo oro sąlygų, šalčio ir 

dulkių apsaugotoje, gerai vėdinamoje vietoje, nesprogioje aplinkoje. 

• K1 arba K4 siurblio variantai tinkami statyti lauke (taip pat žr. skyrių 

5.1 „Modelio kodo paaiškinimas” p. 6).

• Siekiant apsaugoti nuo purvo, svetimkūnių ir pan. patekimo tiekimo 

metu siurblio įsiurbimo ir slėgio srauto angos prie flanšų yra užklijuo-

tos lipdukais. Prieš montavimą juos reikia pašalinti.

• Siurblį reikia montuoti gerai prieinamoje vietoje, kad vėliau būtų 

galima nesunkiai atlikti patikrinimą, techninę priežiūra (pvz. mechani-

nio sandariklio) arba jį pakeisti.
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Siurblių statymas ant pagrindo Statant siurblį ant elastingo pagrindo, galima sumažinti įrenginio 

triukšmo perdavimą pastatui. Kad būtų išvengta neveikiančių siurblių 

guolių pažeidimų dėl vibracijos, sukeliamos kitų agregatų (pvz., siste-

moje su keletu rezervinių siurblių), kiekvienas siurblys turėtų būti 

montuojamas ant atskiro pagrindo. Jei siurbliai statomi ant aukštų 

perdangų, primygtinai rekomenduojame naudoti elastinį paklotą. 

Ypač rūpestingai būtina elgtis su kintančio greičio siurbliais. Jei reikia, 

rekomenduojama pasitelkti į pagalbą pastatų akustikos specialistą, 

kuris suprojektuotų ir atliktų darbus - laikantis visų statybos ir statinių 

akustikos darbų kriterijų.

Elastingus elementus reikia rinktis pagal žemiausią sužadinimo dažnį. 

Tai dažniausiai yra apsukos. Esant kintančiam apsukų skaičiui, būtina 

remtis mažiausiu skaičiumi. Žemiausias žadinimo dažnis turi būti 

mažiausiai dvigubai didesnis už elastinių guolių nuosavą dažnį, kad 

būtų pasiekta mažiausiai 60% izoliacija. Todėl elastinių elementų 

standumas turi būti tuo mažesnis, kuo mažesnės apsukos. Iš esmės 

esant 3000 min-1 ir didesniam apsisukimų skaičiui turi būti naudoja-

mos kamštinės plokštės, kai apsisukimų skaičius yra nuo 1000 min-1 

iki 3000 min-1, rekia naudoti gumos ir metalo elementus, o kai apsi-

sukimų skaičius yra žemesnis už 1000 min-1 , reikia naudoti sraigtines 

spyruokles. Įrengiant pagrindą būtina atkreipti dėmesį į tai, kad iš 

tinko, plytelių arba pagalbinių konstrukcijų nesusidarytų triukšmo 

perdavimo tilteliai, kurie stipriai sumažina izoliaciją arba ją padaro 

neveiksmingą. Jungiant vamzdyną, reikia atsižvelgti į elastinių ele-

mentų amortizaciją dėl siurblio ir pagrindo svorio. Projektuotojas/

montuotojai turi užtikrinti, kad vamzdžiai su siurbliu būtų sujungti 

visiškai laisvai, be jokios masės ar vibracijos įtakos siurblio korpusui. 

Tam tikslinga naudoti kompensatorius.

Padėties nustatymas/centravimas • Vertikalioje padėtyje virš siurblio reikia įrengti pakankamos kėlimo 

galios kablį ar kilpą (bendra siurblio masė – žr. kataloge/duomenų 

lape), kad techninės priežiūros arba remonto atveju siurblį būtų 

galima pakelti kėlimo įrenginiu ar panašiomis pagalbinėmis priemo-

nėmis.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti. 

• Variklio kėlimo kilpas naudoti tik variklio, o ne viso siurblio kėlimui.

• Siurblį kelti tik leidžiamomis kėlimo priemonėmis (žr. skyrių 3 

„Transportavimas ir sandėliavimas” p. 5).

• Minimalus atstumas tarp sienos ir variklio ventiliavimo grotelių: 15 cm.

• Įsiurbimo ir slėgio flanšai ženklinami išlieta rodykle, rodančia srauto 

tekėjimo kryptį. Tekėjimo srauto kryptis turi atitikti rodyklių kryptį ant 

flanšų.

• Uždarymo sklendes būtina įrengti prieš ir už siurblio, kad tikrinant ar 

keičiant siurblį nereikėtų ištuštinti viso įrenginio.

Jei tikėtina atgalinė srovė, reikia sumontuoti atbulinį vožtuvą.

PASTABA

Prieš siurblį ir už jo reikia sumontuoti tiesaus vamzdžio išlyginimo 

liniją. Išlyginimo linijos ilgis turi sudaryti mažiausiai 5 x DN siurblio 

flanšo (11 pav.). Ši priemonė padeda išvengti srauto kavitacijos.

• Siurblio vamzdynus būtina montuoti be mechaninių įtempių. Vamz-

dynus reikia tvirtinti taip, kad siurbliui netektų vamzdžių svoris.

• Nuorinimo vožtuvas (1/2/3 pav., 9 poz.) turi būti visą laiką nukreiptas 

į viršų.

• Karkaso apatinėje dalyje yra anga, prie kurios esant dideliam konden-

sato kiekiui galima prijungti nutekėjimo vamzdį.

• Galimos visos montavimo padėtys, išskyrus padėti „variklis apačioje“.

Pav. 11: Išlyginimo linija prieš siurblį ir už jo

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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PASTABA

Variklio elektros dėžutė negali būti nukreipta žemyn. Jei reikia, variklį 

arba įstatomą bloką galima pasukti, prieš tai atsukus šešiabriaunius 

varžtus. Reikia atkreipti dėmesį, kad sukant nebūtų pažeistas korpuso 

sandarinimo žiedas.

PASTABA

Pumpuojant iš talpyklų, būtina užtikrinti pakankamą skysčio lygį virš 

siurblio įsiurbimo atvamzdžio, kad siurblys nedirbtų sausa eiga. Turi 

būti išlaikytas minimalus tiekimo slėgis.

PASTABA

Įrenginiuose, kurie turi būti izoliuoti, galima izoliuoti tik siurblio kor-

pusą, o ne karkasą ir variklį.

Varikliai jau turi įrengtas rasojimo angas, kurios gamykloje (siekiant 

užtikrinti IP 55 tipo apsaugą) uždarytos kamščiais.

Susidarius kondensatui, pvz., naudojant kondicionavimo/šaldymo 

techniką, šį kamštį būtina pašalinti ištraukiant žemyn, kad galėtų 

nubėgti kondensatas.

Siurblių montavimas su 

universaliaisiais flanšais

Montuojant siurblius su universaliaisiais flanšais PN6/10, būtina laiky-

tis toliau nurodytų taisyklių:

• Negalima jungti vieno universaliojo flanšo su kitu universaliuoju 

flanšu.

• Tarp varžto/veržlės galvutės ir universaliojo flanšo turi būti naudoja-

mos pridedamos poveržlės (12 pav., 1 poz.).

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti.

• Saugiklių elementus (pvz., spyruoklinius žiedus) naudoti drau-

džiama.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti.

• Dėl netinkamo montavimo varžto veržlė gali įstrigti išilginėje 

angoje. Dėl nepakankamo varžtų priveržimo gali būti pažeista flan-

šinės jungties funkcija.

• Flanšiniam sujungimui rekomenduojama naudoti 4.6 tvirtumo klasės 

varžtus. Naudojant kitokius, nei 4.6 darbinės medžiagos varžtus (pvz., 

varžtus iš 5.6 ar dar didesnio tvirtumo darbinės medžiagos varžtus), 

montavimo metu turi būti naudojamas tik 4.6 darbinei medžiagai leis-

tinas užveržimo momentas).

Leistini varžtų užveržimo momentai:

• naudojant M12: 40 Nm

• naudojant M16: 95 Nm

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai elgiantis su gaminiu, jį galima sugadinti.

• Didesnio tvirtumo varžtus galima užveržti tik laikantis leistino 

užveržimo momento. Jei didesnio tvirtumo varžtai (≥ 4.6 darbinei 

medžiagai) užveržiami nesilaikant leistinų užveržimo momentų, dėl 

didesnių varžtų įtempių išilginių angų srityje gali susidaryti atplai-

šos. Dėl to varžtai gali tapti nepakankamai užveržti ir flanšinė jung-

tis gali tapti nesandari.

• Būtina naudoti pakankamo ilgio varžtus:

Pav. 12: Universaliųjų flanšų montavimas

Flanšinė jungtis Sriegis mažiausias varžto ilgis

DN 40 DN 50 / DN 65

Flanšinė jungtis PN6 M12 55 mm 60 mm

Flanšinė jungtis PN10 M16 60 mm 65 mm
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7.2 Prijungimas prie elektros tinklo

Sauga PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Netinkamai prijungus elektrą, dėl elektros iškrovos gali kilti pavo-

jus gyvybei.

• Elektrą prijungti gali tik kvalifikuoti elektrikai, turintys vietos 

elektros energijos tiekėjo leidimą atlikti šiuos darbus ir laikyda-

miesi vietoje galiojančių taisyklių.

• Būtina laikytis priedų montavimo ir naudojimo instrukcijų!

ĮSPĖJIMAS! Pavojus dėl tinklo perkrovos!

Dėl nepakankamų tinklo konstrukcinių parametrų gali sugesti sis-

tema, o dėl tinklo perkrovos gali užsidegti kabeliai. 

• Tiesiant elektros tinklus, būtina atsižvelgti į naudojamų kabelių 

skersmenis ir saugiklius, kad naudojant keletą siurblių tam tikrą 

laiką galėtų dirbti visi siurbliai.

Paruošimas/pastabos • Jungimas į elektros tinklą turi būti atliekamas stacionariai nutiestais 

laidais, įrengiant kištuką arba visų polių jungiklį, kurio kontaktų angų 

skersmuo ne mažesnis nei 3 mm (Vokietijoje pagal VDE 0730 1 dalį).

• Jungimo į tinklą laidai turi būti nutiesti taip, kad jokiu būdu nesiliestų 

prie siurblio ir (arba) variklio korpuso.

• Siekiant apsaugoti nuo rasojimo ir kabelių srieginio jungimo įtempių, 

reikia naudoti pakankamo išorinio diametro laidus, juos reikia pakan-

kamai prisukti. Susidariusio kondensato nuleidimui kabeliai netoli 

srieginio tvirtinimo turi turėti išlenktą kilpą.

• Kad lašantis vanduo nenubėgtų į elektros dėžutę, kabelį būtina tinka-

mai prijungti ir nutiesti. 

• Nereikalingi kabelių srieginiai tvirtinimai turi būti uždaromi, kad būtų 

užtikrinta variklio elektros sauga.

• Naudojant siurblius įrenginiuose, kurių vandens temperatūra yra 

aukštesnė nei 90 °C, turi būti naudojami atitinkamo atsparumo karš-

čiui elektros laidai.

• Būtina patikrinti jungimo į tinklą srovės tipą ir įtampą.

• Būtina laikytis variklio tipo lentelėje nurodytų duomenų. Jungimo į 

tinklą srovės tipas ir įtampa turi atitikti duomenis, nurodytus tipo len-

telėje.

• Tinklo pusės saugiklis: 16 A, inercinis.

Jungtis • Siurblys/įrenginys turi būti tinkamai įžeminti.

PASTABA

Elektros tinklo jungimo schema nurodyta ant gnybtų dėžutės dangte-

lio (žr. taip pat 13 – 15 pav.).

• Jungimo įtampa nurodyta variklio tipo lentelėje.

• Jungiant visiškai automatiškai veikiančius valdiklius/dažnio keitiklius, 

būtina laikytis atitinkamų montavimo ir naudojimo instrukcijų. Be kita 

ko reikia laikytis tokių taisyklių:

• Naudoti tinkamą pakankamo skersmens kabelį (maks. įtampos 

nuostolis 5 %).

• Būtina prijungti tinkamą dažnio keitiklio ekranuotę, laikantis 

gamintojo nurodymu.

• Duomenų perdavimo kabeliai (pvz., termorezistoriaus laidai) turi 

būti tiesiami atskirai nuo elektros tinklo kabelių.

• Naudojant sinusinį filtrą (LC) būtina pasikonsultuoti su dažnio keiti-

klio gamintoju.

Pav. 13: Tinklo jungtis 3~

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
WSK (pasirinktinai)

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

WSK (pasirinktinai)
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Variklio apsaugos jungiklio 

montavimas/nustatymas

• Būtina sumontuoti variklio apsaugos jungiklį.

• Variklio vardinės srovės nustatymas pagal cariklio tipo lentelės duo-

menis, Y-Δ paleidimas: Jei variklis apsaugos jungiklis įjungtas Y-Δ 

kontaktoriui, tai nustatymas atliekamas kaip ir tiesioginio paleidimo 

atveju. Jei variklio apsaugos jungiklis prijungtas vienoje variklio įvado 

atšakoje (U1/V1/W1 arba U2/V2/W2), variklio apsaugos jungiklis 

nustatomas ties verte 0,58 x vardinė variklio srovė.

• Specialiuose K3 modeliuose (žr. skyrių 5.1 „Modelio kodo paaiškini-

mas” p. 6) variklis yra su termorezistoriais. Termorezistorių reikia pri-

jungti prie termorezistoriaus atjungimo relės.

Antikondensacinio šildymo 

prijungimas

Antikondensacinį šildymą rekomenduojama įrengti varikliuose, 

kuriems dėl klimato sąlygų kyla rasojimo pavojus (pvz., nedirbantiems 

varikliams, esantiems drėgnoje aplinkoje, arba varikliams, kuriuos vei-

kia dideli temperatūrų skirtumai). Atitinkamus variklių variantus, 

turinčius gamykloje sumontuotą antikondensacinį šildymą, galima 

užsisakyti kaip specialų modelį.

Antikondensacinis šildymas apsaugo variklio vijas nuo kondensato 

variklio viduje.

• Antikondensacinis šildymas jungiamas gnybtų dėžutėje prie HE/HE 

gnybtų (prijungimo įtampa: 1~230 V/50 Hz).

Pav. 14: Tinklo jungtis 1~ su darbiniu kondensato-

riumi

Pav. 15: Tinklo jungtis 1~ su paleidimo ir darbiniu 

kondensatoriumi
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Sūkio krypties keitimo tiltelius rei-
kia įrengti horizontaliai.
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8 Eksploatacijos pradžia

Sauga PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dėl nesumontuotų variklio, gnybtų dėžutės ar movos apsauginių 

įtaisų dėl elektros smūgio arba dėl besisukančių dalių gali kilti 

gyvybiškai pavojingi sužeidimai.

• Prieš eksploatacijos pradžią arba po techninės priežiūros darbų 

prieš tai išmontuoti apsauginiai įrenginiai, pvz., gnybtų dėžutės 

dangtelis arba movos uždengimas turi būti vėl sumontuoti.

• Techninės priežiūros metu naudojami įrankiai, pvz., veržliarakčiai 

variklio velenui, susilietę su besisukančiomis dalimis gali būti svie-

džiami tolyn ir sukelti sužalojimus, galinčius pasibaigti mirtimi.

• Visus techninės patikros metu naudotus įrankius prieš eksploataci-

jos pradžią būtina pašalinti nuo siurblio.

• Pieš pradedant eksploataciją būtina laikytis saugaus atstumo.

• Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsau-

gines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

ĮSPĖJIMAS! Palietus siurblį, galima nudegti arba patirti nušalimus!

Priklausomai nuo siurblio arba įrenginio veikimo būklės (darbinės 

terpės temperatūra) visas siurblys gali būti labai karštas arba labai 

šaltas. 

• Veikimo metu laikykitės saugaus atstumo! 

• Jei aukšta vandens temperatūra arba didelis sistemos slėgis, prieš 

pradėdami dirbti palaukite, kol siurblys atvės.

• Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsau-

gines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

• Aplink siurblio agregatą esanti sritis turi būti visada švari, kad būtų 

išvengta gaisro arba sprogimo pavojaus, galinčio kilti dėl nešva-

rumų kontakto su karštais agegato paviršiais.

8.1 Pripildymas ir nuorinimas • Įrenginį būtina tinkamai užpildyti ir nuorinti.

ATSARGIAI! Siurblio sugadinimo pavojus!

• Nuorinant būtina nuo vandens saugoti gnybtų dėžutę.

ATSARGIAI! Siurblio sugadinimo pavojus! 

Dėl sausos eigos sugenda mechaninis sandariklis.

• Būtina užtikrinti, kad siurblys neveiktų sausa eiga.

• Siekiant išvengti kavitacijos garsų ir pažeidimų, reikia užtikrinti mini-

malų tiekimo slėgį prie siurblio įsiurbimo atvamzdžio. Minimalus tie-

kimo slėgis priklauso nuo siurblio darbo režimo ir darbinio taško, todėl 

turi būti atitinkamai nustatytas. Esminiai parametrai minimaliam tie-

kimo slėgiui nustatyti yra siurblio NPSH vertė savo darbo taške ir dar-

binės terpės garų slėgis.

• Siurblius nuorinti atlaisvinus nuorinimo varžtą (1/2/3 pav., 9 poz.).

ĮSPĖJIMAS! Slėgio veikiamas gali išsiveržti labai karštas arba labai 

šaltas skystis!

Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros ir slėgio sistemoje, 

visiškai atsukus nuorinimo varžtą, labai karšta arba labai šalta dar-

binė terpė gali išbėgti arba išsiveržti garų pavidalu su dideliu slėgiu.

• Nuorinimo varžtą atsukti reikia labai atsargiai.

ĮSPĖJIMAS! Galima susižeisti!

Jei siurblys/sistema netinkamai instaliuoti, eksploatacijos pradžioje 

gali išsiveržti darbinė terpė. Gali netgi iškristi atskiros detalės.

• Eksploatacijos pradžioje būtina laikytis saugaus atstumo nuo siur-

blio.

• Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir apsaugines pirštines.

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Krintantis siurblys ar jo dalys gali mirtinai sužaloti.

• Vykdant siurblio instaliavimo darbus būtina nuo kritimo apsaugoti 

siurblio komponentus.
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8.2 Sukimosi krypties patikrinimas • Trumpam įjungus patikrinkite, ar sukimosi kryptis sutampa su strėlyte 

ant variklio (ventiliatoriaus gaubto arba flanšo). Jei sukimosi kryptis 

netinkama, būtina atlikti tokius veiksmus:

• Sukeisti 2 variklio gnybtų fazes (pvz., fazę L1 pakeisti faze L2).

9 Techninė priežiūra

Sauga Techninio aptarnavimo ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti 

specialistai!

Rekomenduojama kreiptis į Wilo klientų aptarnavimo tarnybą dėl 

techninės priežiūros ir patikrinimo.

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su elektriniai prietaisais, dėl elektros smūgio kyla pavojus 

gyvybei.

• Darbus su elektros prietaisais gali atlikti tik vietos energijos tiekėjo 

leidimą turintys elektrikai.

• Prieš pradedant darbus su elektros prietaisais, būtina atjungti 

įtampą ir užtikrinti, kad darbo metu ji nebus įjungta.

• Būtina vadovautis siurblio, lygio reguliatoriaus ir kitų priedų mon-

tavimo ir naudojimo instrukcijomis!

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Nesiliesti, žmonėms pavojinga kontaktinė įtampa.

Darbą su gnybtų dėžute galima pradėti tik praėjus 5 minutėms dėl 

gyvybei pavojingos lietimosi įtampos (kondensatorių). 

• Prieš pradedant dirbti su siurbliu atjungti maitinimo įtampą ir 

palaukti 5 minutes. 

• Būtina patikrinti (ir bepotencialius kontaktus), ar jie išjungti iš tin-

klo.

• Griežtai draudžiama į gnybtų dėžutės angas kišti daiktus ar jas 

krapštyti!

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dėl nesumontuotų variklio, gnybtų dėžutės ar movos apsauginių 

įtaisų dėl elektros smūgio arba dėl besisukančių dalių gali kilti 

gyvybiškai pavojingi sužeidimai.

• Prieš eksploatacijos pradžią arba po techninės priežiūros darbų 

prieš tai išmontuoti apsauginiai įrenginiai, pvz., gnybtų dėžutės 

dangtelis arba movos uždengimas turi būti vėl sumontuoti.

• Techninės priežiūros metu naudojami įrankiai, pvz., veržliarakčiai 

variklio velenui, susilietę su besisukančiomis dalimis gali būti svie-

džiami tolyn ir sukelti sužalojimus, galinčius pasibaigti mirtimi.

• Visus techninės patikros metu naudotus įrankius prieš eksploataci-

jos pradžią būtina pašalinti nuo siurblio.

• Pieš pradedant eksploataciją būtina laikytis saugaus atstumo.

• Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsau-

gines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

ĮSPĖJIMAS! Sužeidimų pavojus dėl didelio svorio!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių 

dalių gali kilti pjautinių žaizdų, suspaudimų, sumušimų arba smūgių, 

galinčių baigtis mirtimi, pavojus.

• Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pri-

tvirtinkite taip, kad nenukristų.

• Įrengimo ir techninės priežiūros metu siurblio komponentus būtina 

apsaugoti nuo kritimo.

• Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu kroviniu.

PAVOJUS! Palietus siurblį, galima nudegti arba patirti nušalimus!

Priklausomai nuo siurblio arba įrenginio veikimo būklės (darbinės 

terpės temperatūra) visas siurblys gali būti labai karštas arba labai 

šaltas. 
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• Veikimo metu būtina laikytis saugaus atstumo! 

• Kai aukšta vandens temperatūra arba aukštas sistemos slėgis, prieš 

pradedant dirbti reikia palaukti, kol siurblys atvės.

• Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsau-

gines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

PASTABA

IPL...-N modeliuose siurbliai turi movos apsaugą, kurią galima nuimti 

tik naudojant įrankius.

9.1 Variklis Didesnis guolių keliamas triukšmas ir neįprasta vibracija reiškia guolių 

nusidėvėjimą. Tokiu atveju būtina pakeisti guolius arba variklį.

9.1.1 Variklio keitimas 

(siurblio velenas su vientisu velenu)

Išmontavimas Variklio keitimas/išmontavimas siurblių modeliuose su vientisu 

velenu, žr. 1/2 pav., (41 poz.):

• Įrenginį išjungti iš tinklo ir apsaugoti nuo atsitiktinio įjungimo.

• Būtina uždaryti sklendes prieš ir už siurblio.

• Atidarius nuorinimo vožtuvą, sumažinamas siurblio slėgis (9 poz.)

ĮSPĖJIMAS! Slėgio veikiamas gali išsiveržti labai karštas arba labai 

šaltas skystis!

Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros ir slėgio sistemoje, 

visiškai atsukus nuorinimo varžtą, labai karšta arba labai šalta dar-

binė terpė gali išbėgti arba išsiveržti garų pavidalu su dideliu slėgiu.

• Nuorinimo varžtą atsukti reikia labai atsargiai.

• Variklį atjungti nuo gnybtų, jei kabelis yra per trumpas.

• Atsukus flanšinius varžtus (11 poz.), darbaratį ir veleno sandariklį 

nuimti nuo siurblio korpuso.

Montavimas Variklio montavimas siurblių modeliuose su vientisu velenu, 

žr. 1/2pav.:

• Į siurblio korpusą įstatyti (naują) variklį su darbaračiu ir veleno sanda-

riklį ir pritvirtinti flanšiniais varžtais (11 poz.). Būtina laikytis toliau 

pateikiamoje lentelėje nurodytų priveržimo momentų:

• Prijungti variklį.

• Atidaryti sklendes prieš ir už siurblio.

• Vėl įjungti saugiklį.

• Būtina laikytis eksploatacijos pradžios nurodymų, žr. skyrių 8 „Eksplo-

atacijos pradžia” p. 15.

Srieginė jungtis Priveržimo 

momentas

Nm ± 10 % 

Montavimo 

nurodymai

Siurblio 
korpusas
—
Karkasas

M6
M10

10
35

• Tolygiai užveržti 
kryžminiu raktu

Karkasas
—
Variklis

M8
M10
M12

25
35
60

• Tolygiai užveržti 
kryžminiu raktu
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9.1.2 Variklio keitimas 

(siurblio modelis su norminiu 

varikliu)

Išmontavimas Variklio keitimas/išmontavimas siurblių modeliuose su norminiu vari-

kliu, žr. 3 pav., (41 poz.):

• Įrenginį išjungti iš tinklo ir apsaugoti nuo atsitiktinio įjungimo.

• Būtina uždaryti sklendes prieš ir už siurblio.

• Atidarius nuorinimo vožtuvą, sumažinamas siurblio slėgis (9 poz.).

ĮSPĖJIMAS! Slėgio veikiamas gali išsiveržti labai karštas arba labai 

šaltas skystis!

Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros ir slėgio sistemoje, 

visiškai atsukus nuorinimo varžtą, labai karšta arba labai šalta dar-

binė terpė gali išbėgti arba išsiveržti garų pavidalu su dideliu slėgiu.

• Nuorinimo varžtą atsukti reikia labai atsargiai.

• Variklį atjungti nuo gnybtų, jei kabelis variklio išmontavimui yra per-

nelyg trumpas.

• Atsukti įstumiamo veleno (12 poz.) begalvį sraigtą (4 poz.).

• Atsukus flanšinius varžtus (13/14/15 poz.), nuimti variklį.

Montavimas Variklio siurblio modeliuose su norminiu varikliu montavimas, 

žr. 3 pav.:

• (Naują) variklį pritvirtinti flanšiniais varžtais (13/14/15 poz.). Būtina 

laikytis toliau pateikiamoje lentelėje nurodytų priveržimo momentų:

• Montavimo šakes (4 pav., A poz.) įstumti tarp karkaso ir įstumiamojo 

veleno. Montavimo šakės turi nejudėti.

• Įstumiamąjį veleną (12 poz.) pritvirtinti begalviu sraigtu (4 poz.). 

Būtina laikytis toliau lentelėje pateikiamų priveržimo momentų.

• Begalvį sraigtą užfiksuoti klijais (pvz., klijais LOCK AN 302 WEICON)

• Montavimo šakes vėl ištraukti.

• Prijungti variklį.

• Atidaryti sklendes prieš ir už siurblio.

• Vėl įjungti saugiklį.

• Būtina laikytis eksploatacijos pradžios nurodymų, žr. skyrių 8 „Eksplo-

atacijos pradžia” p. 15.

9.2 Mechaninis sandariklis Įsidirbimo metu galimas nedidelis lašėjimas. Tačiau įrenginį vistiek rei-

kia kas savaitę apžiūrėti. Jei nuotėkis yra didesnis, būtina pakeisti tar-

pines. Wilo siūlo remonto rinkinį, kuriame yra visos keitimui 

reikalingos dalys.

Srieginė jungtis Priveržimo 

momentas

Nm ± 10 % 

Montavimo 

nurodymai

Siurblio 
korpusas
—
Karkasas

M6
M10

10
35

• Tolygiai užveržti 
kryžminiu raktu

Karkasas
—
Variklis

M8
M10
M12

25
35
60

• Tolygiai užveržti 
kryžminiu raktu

Varžtas Priveržimo momentas

M6 8 Nm

M8 20 Nm

M10 30 Nm
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9.2.1 Mechaninio sandariklio keitimas 

(siurblių modeliuose su vientisu 

velenu)

Išmontavimas Mechaninio sandariklio keitimas/išmontavimas siurbliuose su vientisu 

velenu, žr. 1/2 pav.:

• Įrenginį išjungti iš tinklo ir apsaugoti nuo atsitiktinio įjungimo.

• Būtina uždaryti sklendes prieš ir už siurblio.

• Variklį išmontuoti kap nurodyta skyriuje 9.1.1 „Variklio keitimas 

(siurblio velenas su vientisu velenu)” p. 17.

• Fiksavimo žiedą (7 poz.) nuimti nuo veleno.

• Darbaratį (2 poz.) nuimti nuo veleno.

• Skiriamąjį žiedą (6 poz.) nutraukti nuo veleno.

• Mechaninė sandariklė (5 poz.) nutraukti nuo veleno.

• Mechaninio sandariklio priešinį žiedą išstumkite iš lizdo variklio flanše 

ir nuvalykite atraminius paviršius.

• Rūpestingai nuvalykite veleno atraminį paviršių.

Montavimas Mechaninio sandariklio montavimas siurbliuose su vientisu velenu, 

žr. 1/2 pav.:

• Įstatyti naują priešinį žiedą.

• Naują mechaninį sandariklį (5 poz.) užstumti ant veleno.

• Ant siurblio veleno užstumti skiriamąjį žiedą (6 poz.).

• Darbaratį (2 poz.) sumontuoti ant veleno.

• Naują fiksavimo žiedą (7 poz.) užmauti ant siurblio veleno.

• Įdėti naują „O“ žiedą (8 poz.).

• Variklį sumontuoti kaip nurodyta skyriuje 9.1.1 „Variklio keitimas 

(siurblio velenas su vientisu velenu)” p. 17.

• Laikytis eksploatacijos pradžios instrukcijų, žr. skyrių 8 „Eksploataci-

jos pradžia” p. 15.

9.2.2 Mechaninio sandariklio keitimas 

(siurblių modeliai su norminiu 

varikliu)

Išmontavimas Mechaninio sandariklio keitimas/išmontavimas siurblio su norminiu 

varikliu modelyje, žr. 3 pav.:

• Įrenginį išjungti iš elektros tinklo ir apsaugoti nuo atsitiktinio įjun-

gimo.

• Uždaryti sklendes priešais ir už siurblio.

• Atidarius nuorinimo vožtuvą, sumažinamas siurblio slėgis (9 poz.)

ĮSPĖJIMAS! Slėgio veikiamas gali išsiveržti labai karštas arba labai 

šaltas skystis!

Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros ir slėgio sistemoje, 

visiškai atsukus nuorinimo varžtą, labai karšta arba labai šalta dar-

binė terpė gali išbėgti arba išsiveržti garų pavidalu su dideliu slėgiu.

• Nuorinimo varžtą būtina atidaryti labai atsargiai.

• Variklį išmontuoti, kaip aprašyta skyriuje 9.1.1 „Variklio keitimas 

(siurblio velenas su vientisu velenu)” p. 17.

• Varžtus (11 poz.) atsukti ir karkasą (3 poz.) su darbaračiu ir veleno 

sandarikliu nuimti nuo siurblio korpuso.

• Fiksavimo žiedą (7 poz.) nuimti nuo siurblio veleno.

• Darbaratį (2 poz.) nuimti nuo siurblio veleno.

• Atskiriamąjį žiedą (6 poz.) nuimti nuo siurblio veleno.

• Mechaninį sandariklį (5 poz.) nutraukti nuo siurblio veleno.

• Siurblio veleną ištraukti iš karkaso.

• Mechaninio sandariklio priešinį žiedą išstumti iš karkaso ir išvalyti jo 

montavimo vietą. 
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• Siurblio veleno montavimo vietą reikia kruopščiai išvalyti. Jei velenas 

pažeistas, jį reikia pakeisti.

Montavimas Mechaninio sandariklio montavimas siurblio modelyje su norminiu 

varikliu, žr. 3 pav.:

• Įstatykite naują priešinį žiedą.

• Siurblio veleną vėl įstatyti į karkasą.

• Naują mechaninį sandariklį (5 poz.) užstumti ant veleno.

• Ant siurblio veleno užstumti skiriamąjį žiedą (6 poz.).

• Darbaratį (2 poz.) sumontuoti ant siurblio veleno.

• Naują fiksavimo žiedą (7 poz.) užmauti ant siurblio veleno. 

• Įstatyti naują „O“ žiedą (8 poz.).

• Karkasą (3 poz.) su darbaračiu ir veleno sandarikliu įstatyti į siurblio 

korpusą ir prisukti.

• Sumontuoti variklį, kaip aprašyta skyriuje 9.1.1 „Variklio keitimas 

(siurblio velenas su vientisu velenu)” p. 17.

• Būtina laikytis eksploatacijos pradžios nurodymų, žr. skyrių 8 „Eksplo-

atacijos pradžia” p. 15.

10 Gedimai, jų priežastys ir 
šalinimas

Gedimus paveskite šalinti tik kvalifikuotiems specialistams! Būtina 

laikytis saugos nuorodų, pateiktų skyriuje 9 „Techninė priežiūra” 

p. 16.

• Jei gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į specialias remonto 

dirbtuves arba į artimiausią Wilo klientų aptarnavimo skyrių ar 

atstovybę.

11 Atsarginės dalys

Atsarginės dalys užsakomos per vietos remonto dirbtuves ir (arba) 

Wilo klientų aptarnavimo tarnybą.

Siekiant išvengti papildomų užklausų ir užsakymų klaidų, kiekviename 

užsakyme būtina nurodyti visus tipo lentelėje pateikiamus duomenis.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Nepriekaištingas siurblio veikimas gali būti užtikrinamas tik nau-

dojant originalias atsargines dalis.

• Būtina naudoti tik Wilo originalias atsargines dalis.

• Atsarginių dalių užsakymui reikalingi duomenys:

• Atsarginių dalių numeriai 

• Atsarginių dalių pavadinimai

• Visi siurblio ir variklio tipo lentelės duomenys

12 Utilizavimas

Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant šį gaminį užtikrinama, kad 

nebūtų padaryta žala aplinkai ir nekiltų pavojus žmogaus sveikatai.

Tinkamo utilizavimo sąlyga yra ištuštinimas ir išvalymas.

Tepalus reikia surinkti. Konstrukcines siurblio dalis reikia surūšiuoti 

pagal medžiagas, iš kurių jos pagamintos (metalas, plastikas, elektro-

nika).

1. Šio produkto bei jo dalių utilizavimui būtina naudotis viešųjų arba 

privačių utilizavimo įmonių paslaugomis.

2. Daugiau informacijos apie tinkamą utilizavimą suteikiama savival-

dybėje, utilizavimo tarnyboje arba gaminio pirkimo vietoje.

Galimi techniniai pakeitimai!



 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2) 

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPL/DPL 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ 
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)  
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
  

EG-Maschinenrichtlinie 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie eingehalten.  
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery 
directive 2006/42/EC. 
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 

5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
   
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte  2009/125/EG 
Energy-related products - directive  
Directive des produits liés à l’énergie   
Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen 
der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen. 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, 
squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à 
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 

 
 
 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN 60034-1 
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:  
 
 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  WILO SE 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Pumps & Systems 
PBU Pumps - Quality 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est: Nortkirchenstraße 100 
 44263 Dortmund 
 Germany 

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
 
 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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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
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe	n
 odpowiedzialno�ci
, �e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nastpuj
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 dodr�eny podle p�ílohy I, +. 1.5.1 sm;rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s
 cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z za	
cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

<$�%������ '� %���'�������, ����=���!� � ��$������ '� ��������>����� 
��'$�=���*, ��%�*��*��� ��#����� '$���=���* I, ? 1.5.1 ��$�����! � ����@���� 
��@�� 2006/42/JG.

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/�(

Pou�ité 50Hz t�ífázové induk+ní motory, s klecovým rotorem, jednostupQové � vyhovují 
po�adavkTm 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

X�'��>����!� ����[$���!� \����$����#����� 50 ]^ � �$�[_����#� ����, 
��$�����������!� �������'�����!� �����������*� �$�%������� � \������"��po�adavkTm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������'�����!� � �����������*� �$�%������� � \������"�� 

Vyhovuje po�adavkTm 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 ��� �����![ 
�������.

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona X�'��>����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. '$��!����* 
��$���^�

EL TR RO
)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara[ie de conformitate
{|}~����� ��� �� ������ ���� �� ���� �|� ��������| �������|� ���������� ��� 
���}����� ��������� :

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:

\];^_`B Ex ^{|  =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 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.

�+`�J?�=|^~;J{�* 7<=�|J>J;J| Ex-2004/108/Ex Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
Q<?3�|��* �];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~�?^`{| �?��>~J| 2009/125/Ex Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�� ��|�������������� ���������� |}��������|����� 50 Hz � ����������, ����¢�� 
�}�£��, ����£������ � ��������������� ���� ���������� ����}������ ���������� ��� 
���������� 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek 
kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla 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 pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili�kin gerekliliklere 
uygun.

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

¥���������¢�� ��|������������� �������, ���������: ¦}¢�� ���|������| ��}��� k�smen kullan�lan 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 �o m§s apliecin¨m, ka �is izstr¨d¨jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktªvas dro�ªbas m§r«i tiek iev§roti atbilsto�i Ma�ªnu direktªvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Ma�in® 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, ªssl§guma rotora motors, 
vienpak¨pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb¨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. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb¨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¨: skatªt iepriek�§jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim dolo+ilom: ²����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Bezpe+nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané 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, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

³����� �� ������ �� $��'�$��%��� �� ����� ��'$�=���� �� �&������� �&#����� 
´$���=���� I, ? 1.5.1 �� ²�$�������� �� ��@��� 2006/42/E`.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 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/��

Pou�ité 50 Hz induk+né elektromotory � jednostupQové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám 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.

X�'��������� �����^����� �����$����#����� 50 Hz � �$�_���� ���, �&$������ �� 
��#�$�, ������&'���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� µ�#������ 
640/2009.

V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné +erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne +rpalke. `&#����� ������������ �� �������"� �� µ�#������ 547/2012 �� ����� '��'�.

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo 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 
va�e¸im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju slede¸im 
va�e¸im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 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 za�tite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri¹i b�induzzjoni ta� 50 Hz u�ati- tliet fa�ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi�iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori�¸eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki 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 – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
»¼½¾¿ÀÁÂÀÃ�ÄÅ¼Å» 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
ÂÀÇÈÉÊÃËÌÊÈÀÅÍÈÌÅÃ½

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÍÐ½ÂÊÅÑÃÒÁÈÀÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÃÔ

Austria 
WILO Pumpen  
ÕÊÁ¿½½¿ÂÍÐ�ÖÌ×Ø 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÈÇÇÂÍ¿ÉÓÂËÈÅÃÁ

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÃÙ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ×Ò

Belgium 
WILO SA/NV 
ÚÛÝÞ»ÖÃÀÊÐÈ½¿À 
T +32 2 4823333 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ×¿

Bulgaria 
ßàâè»êÔË¾Ã½ÂÃ»âÁÑÅ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ×¾

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ïàð»òÈÑ¿ô»ÚÞÅ÷ÚÞùÚÛû 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÓÂËÈÉÓÂËÈù×½ÃÊÂËÅÍÈÌÅ×½

Canada 
ßàâè»òÃÀÃÑÃ»àÀÍÅ» 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
×ÂËËÅËÈÓ¿ÉÓÂËÈùÀÃÅÍÈÌ

China 
ßàâè»òÐÂÀÃ»âÁÑÅ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÓÂËÈ×þÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÍÀ

Croatia 
ßÂËÈ»Ø½ÿÃÁÊ�Ã»ÑÅÈÅÈÅ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÓÂËÈùÐ½ÿÃÁÊ�ÃÉÓÂËÈÅÐ½

Czech Republic 
ßàâè»òÄ�»ÊÅ½ÅÈÅ 
÷ûÚÛÚ»ò¿ÊÁËÂÍ¿ 
T +420 234 098711 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÍÙ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÑ�

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ¿¿

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÇÂ

France 
ßàâè»ÄÅ¼ÅÄÅ 
�ÝÞ�Û»êÈÂÊ»Ñ�¼½ÍÒ 
T +33 1 30050930 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÇ½

Great Britain 
ßàâè»��Å	Å
»âÁÑÅ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ÊÃË¿ÊÉÓÂËÈÅÍÈÅÔ�

Greece 
ßàâè»Ø¿ËËÃÊ»¼Ö 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ÓÂËÈÅÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ¾½

Hungary 
ßàâè»�Ã¾ÒÃ½È½ÊÙ�¾»	ÇÁ 
÷Ûû»��½��×�ËÂÀÁ» 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÐÔ

India 
ßàâè»àÀÑÂÃ»�ÃÁÐ¿½»ÃÀÑ»
ðËÃÁÁ»ðÔÌ�Ê»âÁÑÅ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
Ê¿½ÿÂÍ¿ÊÉÌÃÁÐ¿½�ËÃÁÁÅÍÈÌ

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ÍÂÁ½ÃÓÂËÈÉÍ×ÀÅÀ¿ÁÅÂÑ

Ireland 
WILO Ireland 
âÂÌ¿½ÂÍ� 
T +353 61 227566 
ÊÃË¿ÊÉÓÂËÈÅÂ¿

Italy 
ßàâè»àÁÃËÂÃ»ÊÅ½ÅËÅ 
÷ÛÛ�Ý»ð¿ÊÍÐÂ¿½Ã» 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÓÂËÈÅÂÁÃËÂÃÉÓÂËÈÅÂÁ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ�Ù

Korea 
ßàâè»ðÔÌ�Ê»âÁÑÅ» 
�ÚÝù÷÷Û»ÖÃÀ¾Ê¿È�»êÔÊÃÀ 
T +82 51 950 8000 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÍÈÅ�½

Latvia 
ßàâè»êÃËÁÂÍ»Äà¼ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅËÿ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�Ñ¿ÂÑ¿Ð»Ú÷Û÷»÷ÛÞÛ» 
Lebanon 
T +961 1 888910 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÍÈÌÅË×

Lithuania 
ßàâè»âÂ¿ÁÔÿÃ»�¼ê 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÌÃÂËÉÓÂËÈÅËÁ»

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
ÍÈÀÁÃÍÁÉÓÂËÈÅÌÃ

The Netherlands 
ßàâè»�¿Ñ¿½ËÃÀÑ»×ÅÿÅ 
ÚûûÚ»�¼»ß¿ÊÁÙÃÃÀ 
T +31 88 9456 000 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÀË

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÀÈ

Poland 
ßàâè»ðÈËÊ�Ã»Ä�Å»ÙÅÈÅÈÅ 
ÛûùûÛ�»â¿ÊÙÀÈÓÈËÃ 
T +48 22 7026161 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ�Ë

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
ðÈ½ÁÔ¾ÃË»âÑÃÅ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
×ÈÌ×ÃÊÉÓÂËÈÅ�Á

Romania 
ßàâè»�ÈÌÃÀÂÃ»ÊÅ½ÅËÅ 
Û��ÛÛ»òÈÌÅ»òÐÂÃþÀÃ»
�ÔÑÅ»àËÇÈÿ 
T +40 21 3170164 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ½È

Russia 
WILO Rus ooo 
Ú÷Þû�÷»�ÈÊÍÈÓ 
T +7 495 7810690 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ½Ô

Saudi Arabia 
ßàâè»��»ù»�ÂÒÃÑÐ 
�ÂÒÃÑÐ»ÚÚ�û 
T +966 1 4624430 
ÓÊÐÈÔËÃÉÓÃÁÃÀÂÃÂÀÑÅÍÈÌ

Serbia and Montenegro 
ßàâè»ê¿È¾½ÃÑ»ÑÅÈÅÈÅ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÈÇÇÂÍ¿ÉÓÂËÈÅ½Ê

Slovakia 
ßàâè»òÄ»ÊÅ½ÅÈÅ�»È½¾Å»ïËÈ��Ã 
ÝÞÚÛ�»ê½ÃÁÂÊËÃÿÃ 
T +421 2 33014511 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÊ�

Slovenia 
ßàâè»¼Ñ½ÂÃÁÂÍ»ÑÅÈÅÈÅ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÓÂËÈÅÃÑ½ÂÃÁÂÍÉÓÂËÈÅÊÂ

South Africa 
ÄÃËÌÊÈÀ»ÄÈÔÁÐ»¼Ç½ÂÍÃ 
Ú�ÚÛ»�Ñ¿ÀÿÃË¿ 
T +27 11 6082780 
¿½½ÈËÅÍÈ½À¿ËÂÔÊÉ 
ÊÃËÌÊÈÀÅÍÈÅÙÃ

Spain 
ßàâè»à×�½ÂÍÃ»ÄÅ¼Å 
÷ÝÝÛ�»¼ËÍÃË�»Ñ¿»Ø¿ÀÃ½¿Ê»
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÓÂËÈÅÂ×¿½ÂÍÃÉÓÂËÈÅ¿Ê

Sweden 
ßàâè»Äÿ¿½Â¾¿»¼ê 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÊ¿

Switzerland 
��ê»ðÔÌ�¿À»¼Ö 
ÞÚÛ»�Ð¿ÂÀÇ¿ËÑ¿À 
T +41 61 83680-20 
ÂÀÇÈÉ¿Ì×ù�ÔÌ�¿ÀÅÍÐ

Taiwan 
ßàâè»�ÃÂÓÃÀ»òÈÌ�ÃÀÒ»âÁÑÅ 
ÄÃÀÍÐÈÀ¾»�ÂÊÁÅ�»�¿Ó»�ÃÂ�¿Â»
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
À¿ËÊÈÀÅÓÔÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÁÓ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÄÃÀÅ»ÿ¿»�ÂÍÅ»¼ÅÄ�Å 
Þ�û�»�ÊÁÃÀ×ÔË 
T +90 216 2509400 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÁ½

Ukraina 
ßàâè»��½ÃÂÀÃ»ÁÅÈÅÓÅ 
ÛÚÛÞÞ»	Â¿Ó 
T +38 044 2011870 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÔÃ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�¿×¿Ë»¼ËÂ»�½¿¿»ïÈÀ¿�ÄÈÔÁÐ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÃ¿

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈùÔÊÃÅÍÈÌ

Vietnam 
ßàâè»�Â¿ÁÀÃÌ»òÈ»âÁÑÅ 
ØÈ»òÐÂ»�ÂÀÐ»òÂÁÒ�»�Â¿ÁÀÃÌ 
T +84 8 38109975 
À�ÌÂÀÐÉÓÂËÈÅÿÀ

May 2013�Ô½ÁÐ¿½»ÊÔ×ÊÂÑÂÃ½Â¿Ê�»½¿�½¿Ê¿ÀÁÃÁÂÈÀ»ÃÀÑ»ÊÃË¿Ê»ÈÇÇÂÍ¿Ê»ÈÀ»ÓÓÓÅÓÂËÈÅÍÈÌ



Pioneering for You

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




