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Instrucţiuni de montaj şi exploatare 1 Generalităţi

Despre acest document Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba engleză. 

Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor 

instrucţiuni de utilizare.

Aceste instrucţiuni de montare și exploatare reprezintă o parte inte-

grantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea 

produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni reprezintă con-

diţia de bază pentru utilizarea corespunzătoare și exploatarea corectă 

a produsului.

Instrucţiunile de montaj şi exploatare corespund variantei relevante 

a produsului şi regulilor de securitate corespunzătoare precum şi 

standardelor valabile în momentul trimiterii la tipar.

Declaraţie de conformitate CE:

O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte componentă 

a acestor instrucţiuni de montare şi exploatare.

În cazul unei modificări tehnice efectuate fără acordul nostru la 

design-ul menţionat în acestea sau dacă indicaţiile din instrucţiunile 

de montare şi exploatare privind securitatea produsului/personalului 

nu sunt respectate, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care trebuie 

respectate la amplasarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului. 

Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de persoanele care 

montează şi exploatează echipamentul înainte de montarea şi pune-

rea în funcţiune a acestuia.

Se vor respecta atât măsurile de siguranţă generale din această secţi-

une, cât şi măsurile de siguranţă specifice din secţiunile următoare, 

marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare conţinute 

în aceste instrucţiuni

Simboluri Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTĂ

Cuvinte de atenţionare PERICOL!

Situaţie care reprezintă un pericol iminent

Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!

Utilizatorul poate suferi accidente. “Avertisment” înseamnă că 

este posibilă rănirea (gravă) a persoanelor dacă nu este respectată 

această indicaţie.

ATENŢIE!

Există pericolul deteriorării produsului/instalaţiei. “Atenţie” 

înseamnă că este posibilă deteriorarea produsului dacă nu este 

respectată această indicaţie.

NOTĂ:

O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage aten-

ţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.
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Informaţie aplicată direct produsului precum:

• Săgeata indică direcţia de rotaţie,

• Marcaj pentru racordurile fluidului,

• Plăcuţe de identificare şi

• Autocolante de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie să poată fi citite întotdeauna.

2.2 Calificarea personalului Personalul însărcinat cu montarea, utilizarea şi întreţinerea trebuie să 
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări. Zona de responsa-
bilitatea, sarcinile şi monitorizarea personalului trebuie asigurate de 
către operator, Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele necesare, 
acesta trebuie instruit şi şcolarizat. La nevoie, acest lucru poate fi rea-
lizat de către producător, la cererea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza 

nerespectării regulilor de securitate

În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea situaţii 
periculoase pentru oameni şi produs/instalaţie precum şi accidente de 
mediu. Nerespectarea instrucţiunilor privind siguranţa în exploatare 
poate duce la anularea posibilităţii solicitării unor eventuale despăgu-
biri.

În special, lipsa grijii poate conduce la următoarele tipuri de probleme:

• Punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică, 
mecanică şi bacteriologică.

• Poluarea mediului prin scurgerea de materiale periculoase.

• Distrugeri ale proprietăţii

• Pierderea unor funcţii importante ale produsului/instalaţiei

• Imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii

2.4 Lucrul cu respectarea normelor 

de siguranţă

Trebuie respectate indicaţiile de siguranţă cuprinse în aceste instruc-
ţiuni de montaj şi exploatare, prevederile naţionale privitoarele la pro-
tecţia împotriva accidentelor precum şi eventualele regulamente 
interne de lucru, funcţionare şi securitate stabilite de?către utilizator.

2.5 Reguli de securitate pentru utilizator Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără 
experienţă şi/sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situaţiilor 
când siguranţa lor este supravegheată de o persoană responsabilă sau 
au primit de la aceasta indicaţii privitoare la folosirea aparatului.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se joacă cu 
aparatul.

• În cazul în care componentele reci sau fierbinţi de la produs/instalaţie 
produc accidente, clientul trebuie să ia măsuri pentru a împiedica 
atingerea acestora.

• Elementele de protecţie care împiedică atingerea componentelor 
mobile (de ex. cuplaje) nu trebuie îndepărtate când produsul este în 
funcţiune. 

• Scurgerile (de ex. de la etanşarea căminului) de fluide periculoase 
(de ex. explozive, toxice sau fierbinţi) trebuie conduse astfel încât 
să nu pună în pericol persoanele sau mediul înconjurător. Trebuie res-
pectate reglementările naţionale în materie. 

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocutării. Trebuie respec-
tate de asemenea directivele locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.] 
precum şi reglementările companiilor de alimentare cu electricitate.

2.6 Reguli de securitate pentru montaj 

şi întreţinere

Operatorul trebuie să se asigure că toate operaţiunile de instalare şi de 
întreţinere sunt efectuate de către personal autorizat şi calificat, care 
s-a informat suficient prin studierea detaliată a instrucţiunilor de uti-
lizare.

Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate numai în stare oprită. 
Procedurile descrise în instrucţiunile de montaj şi de exploatare pen-
tru scoaterea din funcţiune a produsului / instalaţiei trebuie respec-
tate obligatoriu.
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Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate şi 

de protecţie trebuie montate la loc şi puse în funcţiune.

2.7 Modificarea unor piese sau folosirea 

unor piese de schimb neagreate

Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate 

va pune în pericol securitatea produsului/personalului şi va anula 

declaraţiile privind siguranţa ale producătorului. 

Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. 

Folosirea pieselor de schimb originale și a accesoriilor aprobate de 

producător contribuie la siguranţa în exploatare. Utilizarea altor piese 

poate anula orice obligaţie referitoare la rezultatele utilizării. 

2.8 Utilizarea neautorizată Regulile de securitate în timpul lucrului pentru produs sunt garantate 

numai în cazul unei utilizări corecte în concordanţă cu indicaţiile din 

capitolul “Domeniul de utilizare” cuprinse în instrucţiunile de utilizare. 

Nu este permisă în nici un caz exploatarea în afara valorilor limită spe-

cificate în fișa tehnică.

3 Transportarea şi depozitarea 
temporară

3.1 Transportul Din fabrică, pompa este livrată într-un ambalaj de carton sau fixată pe 

un palet şi protejată împotriva prafului şi a umidităţii.

Verificarea transportului La sosire, controlaţi imediat pompa să nu prezinte urme de deterio-

rare. Dacă a fost descoperită vreo urmă de deteriorare, trebuie iniţiată 

procedura necesară la transportator în perioada de timp specificată.

Depozitarea Înaintea instalării, pompa trebuie ţinută într-un loc uscat şi protejată 

de orice acţiune mecanică care o poate deteriora.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare în caz de ambalare incorectă!

În cazul transportării ulterioare a pompei, aceasta trebuie ambalată 

încât să nu fie deteriorată în timpul transportului. 

• Utilizaţi ambalajul original pentru aceasta sau procuraţi un ambalaj 

similar.

Mânuirea Mânuiţi pompa cu grijă pentru a evita deteriorarea produsului înaintea 

instalării.

3.2 Transportul în vederea 

instalării/demontării

AVERTISMENT! Pericol de rănire a persoanelor!

Transportul incorect poate conduce la rănirea persoanelor.

• Pompa trebuie transportată cu ajutorul echipamentelor autorizate 

pentru transportul sarcinilor (de ex. palanc şi macara etc.). Aceasta 

trebuie prinsă de flanşele pompei şi, la nevoie, de partea externă 

a motorului (necesar protecţie împotriva alunecării!).

• Nu staţionaţi niciodată sub o sarcină suspendată.

• Asiguraţi-vă că pompa este într-o poziţie sigură şi stabilă în timpul 

depozitării şi al transportului precum şi înainte de instalare şi de 

alte operaţiuni de montaj.

4 Domeniul de utilizare

Scopul utilizării Pompele BAC sunt pompe centrifuge monoetajate, utilizate pentru 

recircularea fluidelor în clădiri, agricultură şi industrie.

Domenii de utilizare Ele pot fi utilizate pentru:

• Instalaţii de răcire

• Instalaţii de apă rece şi caldă

• Instalaţii de apă de proces

• Instalaţii industriale de recirculare
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Restricţii Pompele pot fi instalate şi utilizate exclusiv în spaţii închise. Locaţiile 

tipice de instalare sunt încăperile cu instalaţii tehnice din interiorul 

clădirii cu alte instalaţii casnice. Nu există dispoziţii pentru instalarea 

directă a aparatelor în încăperi utilizate în alte scopuri (rezidenţiale 

sau camere de lucru). 

Sunt interzise următoarele:

• Amplasarea exterioară şi funcţionarea în exterior

ATENŢIE! Pericol de distrugeri ale proprietăţii!

Eventuale substanţe interzise prezente în fluidul pompat pot dis-

truge pompa. Elementele abrazive (de ex. nisip) sporesc uzura 

pompei. 

Pompele fără certificat antiex nu sunt adecvate pentru utilizare în 

zone cu pericol de explozie.

• Utilizarea corectă a pompei/instalaţiei presupune şi respectarea 

instrucţiunilor prezentate în continuare.

• Orice altă utilizare reprezintă o utilizare incorectă.

5 Informaţii despre produs

5.1 Generalităţi Indice de randament minim IRM:

Valoarea de referinţă corespunzătoare celor mai eficiente pompe de 

apă este IRM ≥ 0,70.

NOTĂ:

Pentru informaţii detaliate despre parametrii MEI pentru tipurile de 

pompe vezi: Catalogul online Wilo, disponibil la adresa

www.wilo.com

Randamentul unei pompe cu disc micșorat este de obicei mai scăzut 

decât randamentul pompei cu disc întreg. Prin micșorarea discului, 

pompa este adaptată la un punct de sarcină fixat, ceea ce duce la 

reducerea consumului de energie. Indicele de randament minim (IRM) 

corespunde discului întreg.

Funcţionarea acestei pompe de apă la puncte de sarcină variabile 

poate fi mai eficientă și mai economică dacă este controlată, de 

exemplu, prin varierea vitezei de antrenare în funcţie de sarcina 

pompei în sistem.

Informacije o referentnim vrijednostima učina možete naći na web 

lokaciji www.europump.org/efficiencycharts

5.2 Codul tipului Codul tipului este format din următoarele elemente:

Exemplu: BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC Bloc Air Conditioning
Pompă orizontală monoetajată, tip constructiv 
monobloc

40 Diametru racord de refulare [mm]

-134 Diametru rotor [mm]

/2,2 Putere nominală motor P2 [kW] 

/2 Număr poli

-DM Trifazat

/R R = cuplaj Victaulic
S = fiting
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5.3 Date tehnice 

Pentru comanda pieselor de schimb, comunicaţi toate informaţiile de 

pe plăcuţa de identificare a pompei şi cea a motorului.

Fluide pompate La utilizarea amestecurilor apă-glicol (sau fluide cu altă viscozitate 

decât cea a apei pure), trebuie luată în consideraţie o creştere a puterii 

absorbite a pompei. Se vor utiliza numai amestecuri cu inhibitori anti-

coroziune. Trebuie respectate instrucţiunile producătorului respectiv.

• Fluidul pompat nu trebuie să prezinte sedimente.

• În cazul utilizării altor agenţi de lucru, este necesară aprobarea Wilo.

• Amestecurile cu un volum de glicol > 10 % influenţează curba carac-

teristică a pompei Δp-v şi calcularea debitului.

NOTĂ

Citiţi şi respectaţi întotdeauna regulile de securitate/foaia de date 

pentru fluidul pompat!

5.4 Conţinutul livrării • Pompă BAC

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

5.5 Accesorii Accesoriile trebuie comandate separat

• Kituri de aspiraţie

• Vane de izolare 

• Clapete de reţinere

Caracteristică Valoare Observaţii

Racorduri conductă BAC 40.../S: Diametrul nominal 
G2/G 1½ resp.
Racorduri Victaulic

BAC 40.../R: 60.3/48.3 mm
BAC 70.../R: 76.1/76.1 mm 

Temp. admisă fluid pompat min./max. -15 °C până la +60 °C

Temp. ambiantă max. +40 °C

Umiditate admisă < 95 %, non condens

Presiune de lucru max. admisă 6,5 bar

Presiune de aspiraţie max. admisă 4,0 bar

Înălţime de aspiraţie depinde de valoarea NPSH a pompei

Fluide aprobate Apă de răcire/apă caldă
Amestec apă/glicol până la 40 % vol.
Agent termic conform VDI 2035
Alte fluide, la cerere

Agent termic 
până la +60 °C

Cantitate de clorură admisă în fluidul pompat Cl <150 mg/l

Viscozitatea fluidului pompat 1 cSt până la 50 cSt

Valori pH ale fluidului pompat 6 până la 8

Dimensiune admisă a granulelor solide din 
agentul de lucru

Ø max. 0,5 mm

Eficienţa motorului IE2 pentru motor trifazat conform 
IEC 60034-30

Grad de protecţie IP 55

Clasă de izolaţie F

Racordarea electrică Pentru tensiunea electrică şi frecvenţă, 
vezi plăcuţa de identificare a motorului

Toleranţă tensiune ±10%

Secţiunea cablului de putere
(cablu cu 4 conductori)

0,75/1,1 kW: 1,5 mm2 - 2,5 mm2 
1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 - 4,0 mm2 

Nivel de presiune acustică 68 dB(A) Valoare la 50 Hz
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• Supapă de aspiraţie pentru sorb

• Băşică sau rezervoare galvanizate 

• Manşoane fără vibraţii

• Întrerupător de protecţie a motorului 

• Protecţie la funcţionarea fără apă 

• Dispozitive pentru control ON/OFF şi protecţie la funcţionarea 

fără apă 

• Cuplaj Victaulic

6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea produsului Pentru legendă, vezi (fig. 1/2):

1 Supapă de aspiraţie pentru sorb 

(secţiune transversală max. pasaj 1 mm)

2 Supapă aspiraţie pompă

3 Supapă refulare pompă

4 Clapetă de reţinere

5 Racord de umplere

6 Racord de scurgere

7 Suport conductă

8 Sorb

9 Rezervor

10 Alimentare cu apă de la reţeaua urbană

11 Releu de protecţie a motorului pentru motor trifazat

HA Înălţime de aspiraţie

HC Înălţime de refulare

6.2 Varianta de produs Pompele BAC sunt cu aspiraţie normală, centrifuge monoetajate, tip 

constructiv monobloc, amplasate pe orizontală. Ştuţul de aspiraţie 

este dispus axial, iar racordul de refulare este dispus radial. Ele dispun 

de un motor cu răcire cu aer. Carcasa pompei este din material com-

poit şi, în funcţie de putere, pompele sunt echipate cu racorduri 

Victaulic şi/sau îmbinări filetate. Arborele are o etanşare mecanică şi 

nu necesită întreţinere.

7 Instalarea şi racordarea electrică

Reguli de securitate PERICOL! Pericol de moarte!

Instalarea şi racordarea electrică incorecte se pot solda cu răni 

mortale.

• Racordarea electrică trebuie executată numai de către electricieni 

calificaţi, în conformitate cu reglementările în materie.

• Trebuie respectate reglementările pentru prevenirea accidentelor!

ATENŢIE! Pericol de distrugeri ale proprietăţii!

Pericol în caz de mânuire incorectă! 

• Pompa trebuie instalată numai de către personal calificat.

7.1 Punerea în funcţiune • Despachetaţi pompa şi eliminaţi ambalajul în conformitate cu normele 

ecologice.

7.2 Instalarea ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!

Murdăria poate provoca defectarea pompei.

• Pompa trebuie instalată numai după ce au fost încheiate toate ope-

raţiunile de sudare şi de lipire şi, la nevoie, după spălarea sistemului 

de conducte.
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AVERTISMENT! Pericol de arsuri la atingerea pompei!

În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare a instalaţiei 

(temperatura fluidului pompat), întregul corp al pompei se poate 

încinge.

• Pompa trebuie poziţionată astfel încât nimeni să nu intre în contact 

cu suprafeţele fierbinţi ale pompei în timpul exploatării. 

AVERTISMENT! Pericol de cădere!

• Pompa trebuie fixată foarte bine în pardoseală.

ATENŢIE! Pericol de formare de resturi în pompă!

• Îndepărtaţi toate capacele de la carcasa pompei înainte de insta-

lare.

• Pompa trebuie instalată într-un loc accesibil pentru a facilita lucrările 

de inspecţie sau de înlocuire.

• Pompele trebuie protejate de intemperii şi instalată într-un loc ferit 

de îngheţ/praf, bine aerisit, fără potenţial de explozie. Pompa nu tre-

buie instalată în exterior.

• Accesul aerului la ventilatorul motorului trebuie să fie liber. Distanţa 

dintre pompă şi perete trebuie să fie de minimum 0,3 m.

• Pompa trebuie amplasată, de preferinţă, pe o suprafaţă netedă de 

ciment.

• Pompa trebuie fixată cu cel puţin bolţuri de Ø M8 sau Ø M10, în funcţie 

de pompă.

• Motorul dispune de o evacuare a condensului (sub motor). Elementul 

de evacuare este montat din fabrică pentru a se asigura gradul de pro-

tecţie IP55. Pentru utilizare în aplicaţii de aer condiţionat sau de răcire, 

acest element de acoperire trebuie îndepărtat pentru a permite eva-

cuarea condensului.

NOTĂ

Dacă sunt îndepărtate capacele, nu mai este asigurat gradul de pro-

tecţie IP 55!

7.3 Racordarea conductei

Generalităţi

NOTĂ

Un element de decantare trebuie aşezat înainte şi după pompă sub 

formă de conductă dreaptă. Lungimea elementului de decantare tre-

buie să fie cel puţin 5 x DN al flanşei pompei (fig. 4). Această măsură 

serveşte la evitarea fenomenului de cavitaţie.

Variante de racordare Există două variante standard:

1 Pompă în regim de aspiraţie (fig. 1)

2 Pompă în regim de refulare (fig. 2), de la rezervor (fig. 2, item 9) sau 

sistemul public de alimentare cu apă (fig. 2, item 10) cu sistem de 

protecţie la funcţionarea fără apă.

ATENŢIE! Pericol posibil de deteriorare a pompei!

Cuplul de strângere al şuruburilor sau bolţurilor nu trebuie să depă-

şească 10 daNm. Este interzisă utilizarea sculelor prin lovire.

• Sensul de circulaţie al fluidului pompat este indicat pe carcasa pom-

pei.

• Conductele şi pompa nu trebuie supuse tensiunii mecanice în timpul 

instalării.

• Pompa trebuie instalată astfel încât conducta staţiei să nu suporte 

greutatea acesteia.

Fig. 4: Instalarea elementului de decan-
tare înainte şi după pompă 

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)



Română

10 WILO SE 11/2013

NOTĂ

Se recomandă ca vanele de izolare să fie instalate pe aspiraţia şi pe 

refularea pompei.

• Utilizaţi manşoane extensibile pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile 

pompei.

• Utilizaţi o conductă de aspiraţie cu secţiune nominală cel puţin la fel 

de mare ca şi racordul pompei.

• La conducta de refulare poate fi montată o clapetă de reţinere pentru 

a proteja pompa împotriva loviturilor de berbec.

• Pentru conectarea directă la sistemul public de apă potabilă, conducta 

de aspiraţie trebuie să dispună de o clapetă de reţinere şi de o vană de 

oprire.

• Pentru o conectare indirectă prin intermediul unui tanc, conducta de 

aspiraţie trebuie să dispună de un sorb pentru a împiedica intrarea 

impurităţilor precum şi de o clapetă de reţinere.

• Dacă pompa lucrează în regim de aspiraţie (fig. 1): 

scufundaţi sorbul în fluidul pompat (cel puţin 200 mm) şi, la nevoie, 

aşezaţi greutăţi pe furtunul flexibil. Limitaţi lungimea conductei de 

aspiraţie şi evitaţi orice poate provoca pierderea presiunii (înclinări, 

îndoiri etc.) Nu trebuie să intre aer în această conductă care este 

orientată în sus (până la 2%).

ATENŢIE - Pericol de scurgeri!

Aliniamentul conductelor şi a racordurilor pompei este important.

• La utilizarea unui cuplaj “Victaulic”, este permisă o deviaţie 

unghiulară de max. 3° la pompele 2’’ şi o deviaţie unghiulară de 

max. 2° la pompele 3’’.

• La utilizarea fitingurilor, aliniamentul racordurilor pompei nu tre-

buie să prezinte devieri, iar cuplul de strângere să nu depăşească 

4daNm.

• Izolaţi cu grijă conductele cu produse adecvate.

Diametru nominal de racordare (DN) al pompei:

7.4 Racordarea electrică

Reguli de securitate PERICOL! Pericol de moarte!

Electrocutarea se poate produce în cazul în care racordarea elec-

trică nu este efectuată corespunzător.

• Numai un electrician autorizat de către furnizorul local de energie 

electrică poate executa racordarea electrică, în conformitate cu 

reglementările locale în vigoare.

• Verificaţi ca toate conexiunile (inclusiv contactele fără potenţial) 

nu se află sub tensiune.

• Pentru o instalare şi o utilizare în siguranţă, este necesară împă-

mântarea corectă a pompei la terminalele de împământare ale ali-

mentării electrice.

• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru accesorii!

• Asiguraţi-vă că tensiunea, curentul de lucru şi frecvenţa sunt în con-

formitate cu datele de pe plăcuţa de identificare a motorului.

• Pompa trebuie conectată la alimentarea electrică prin intermediul 

unui cablu solid care este echipat cu conector legat la pămâţnt sau 

la întrerupătorul principal.

Tip de racord
Racord N (filetat)

Aspiraţie Refulare

Victaulic ≤ 2,2 kW 2” (Ø 60,3 mm) 11/2” (Ø 48,3 mm)

Victaulic > 2,2 kW 3” d.ext. (Ø 76,1 mm) 3” d.ext. (Ø 76,1 mm)

Filetat ≤ 2,2 kW 2” (50-60 mm) 11/2” (40-49 mm)
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• Motoarele trifazate trebuie conectate la un comutator de siguranţă 

certificat. Tensiunea nominală trebuie să fie în conformitate cu datele 

electrice de pe plăcuţa de identificare a motorului.

• Cablul de alimentare trebuie pozat astfel încât să nu intre niciodată în 

contact cu conductele staţiei şi/sau cu pompa sau cu carcasa pompei.

• Pompa/instalaţia trebuie să fie legată la pământ în conformitate cu 

reglementările locale. Un întrerupător de defecţiune legat la pământ 

poate fi utilizat ca protecţie suplimentară.

• Conectarea la reţea trebuie efectuată în conformitate cu schema de 

conectare.

7.5 Funcţionare cu panouri de comandă 

Wilo

Puterea pompelor poate fi controlată continuu în combinaţie cu un 

panou de comandă (sistem Wilo VR sau sistem Wilo CC). Aceasta per-

mite o putere optimizată a pompei la o instalaţie dată şi, prin aceasta, 

este eficientă din punct de vedere economic.

7.6 Funcţionare cu convertizor de 

frecvenţă (de la alţi producători)

Motoarele produse de Wilo/Salmson pot funcţiona în general cu con-

vertizoare de frecvenţă externe dacp acestea îndeplinesc cerinţele 

specificate în regulamentele de utilizare IEC /TS 60034-17 şi IEC/TS 

60034-25.

Tensiunea de impuls a convertizorului (fără filtru) trebuie să se situeze 

sub curba limită indicată în (fig. 5).

Aceasta priveşte tensiunea la bornele motorului. Acest lucru nu este 

determinat numai de convertizorul de frecvenţă, ci şi de ex. de cablul 

motorului (tip, secţiune, ecranare, lungime...).

• Urmaţi strict instrucţiunile puse la dispoziţie de către producătorul 

convertizorului de frecvenţă. Timpul de propagare şi vârfurile de ten-

siune pentru diferitele lungimi de cablu sunt specificate în instrucţiu-

nile de montaj şi exploatare respective.

• Se vor avea în vedere următoarele:

• Utilizaţi cabluri adecvate cu o secţiune suficient de mare (pierderi de 

tensiune max. 5 %)

• Conectaţi ecranarea corectă în conformitate cu recomandările pro-

ducătorului convertizorului de frecvenţă.

• Pozaţi cablurile de date (de ex. evaluarea PTC) separat de cablul 

principal.

• Utilizaţi pe cât posibil un filtru sinusoidal (LC) în conformitate cu 

indicaţiile producătorului convertizorului.

Funcţionarea este posibilă între 12,5 Hz şi 50 Hz. În caz de funcţionare 

cu joasă frecvenţă, se recomandă pornirea cu 50 Hz şi ulterior reduce-

rea la valoarea selectată.

8 Punerea în funcţiune

8.1 Umplerea şi dezaerisirea sistemului ATENŢIE! Pericol posibil de deteriorare a pompei!

Funcţionarea fără apă distruge etanşarea mecanică.

• Asiguraţi-vă că pompa nu funcţionează fără apă.

• Sistemul trebuie umplut înainte de pornirea pompei.

Dacă este necesară o operaţiune de aerisire (în conformitate cu cap. 

8.1.1 “Operaţiunea de dezaerisire – Pompă în regim de funcţionare cu 

presiune” la pag. 12 şi cap. 8.1.2 “Operaţiunea de dezaerisire – Pompă 

în regim de aspiraţie” la pag. 12), respectaţi instrucţiunile indicate în 

continuare.

PERICOL! Pericol de arsuri sau de degerături dacă părţile corpului 

intră în contact cu pompa!

În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare a instalaţiei 

(temperatura fluidului pompat), întregul corp al pompei se poate 

încinge sau răci extrem. 

Fig. 5: Curba caracteristică limită pentru tensiunea 
cu impulsuri permisă Upk (inclusiv factorul 
de reflexie şi amortizarea), măsurate între 
bornele celor două branşamente, în funcţie 
de timpul de propagare tr
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• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 

• În caz de temperaturi ridicate ale apei şi de presiuni înalte pe sis-

tem, lăsaţi pompa să se răcească înainte de funcţionare.

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protec-

ţie şi ochelari de protecţie în timpul lucrului.

AVERTISMENT! Pericol datorat fluidului sub presiune extrem de 

fierbinte sau extrem de rece!

În funcţie de temperatura fluidului şi de presiunea pe sistem, la 

deschiderea completă a şurubului de aerisire, se poate scurge fluid 

foarte fierbinte sau foarte rece, sub formă de lichid sau vapori sau 

poate ţâşni la presiune înaltă.

• Procedaţi întotdeauna cu atenţie la deschiderea capacului de aeri-

sire.

AVERTISMENT! Pericol de rănire!

Dacă pompa/sistemul este instalat necorespunzător, poate fi 

împroşcat lichid în timpul punerii în funcţiune. Componentele indi-

viduale se pot detaşa.

• Păstraţi o distanţă de siguranţă faţă de pompă în timpul punerii în 

funcţiune!

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protec-

ţie şi ochelari de protecţie.

8.1.1 Operaţiunea de dezaerisire – Pompă 

în regim de funcţionare cu presiune

Vezi (fig. 2):

• Închideţi supapa de refulare (fig. 2, item 3).

• Deşurubaţi capacul de umplere (fig. 2, item 5) (din partea superioară a 

sistemului hidraulic).

• Deschideţi încet supapa de aspiraţie (fig. 2, item 2) şi umpleţi complet 

pompa.

• Înşurubaţi la loc capacul de umplere numai după ce apa s-a scurs şi tot 

aerul a fost eliminat.

• Deschideţi complet supapa de aspiraţie (fig. 2, item 2).

• Verificaţi dacă sensul de rotaţie este corect în conformitate cu 

săgeata de pe carcasa pompei, pornind pompa pentru scurt timp. 

Dacă sensul de rotaţie nu este corect, inversaţi cele 2 faze de la tabloul 

de borne al motorului.

• Deschideţi supapa de refulare (fig. 2, item 3).

8.1.2 Operaţiunea de dezaerisire – Pompă 

în regim de aspiraţie

Sunt posibile două cazuri.

Pentru cazul 1, vezi (fig. 1):

• Deschideţi supapa de refulare (fig. 1, item 3).

• Deschideţi supapa de aspiraţie (fig. 1, item 2).

• Deşurubaţi capacul de umplere (fig. 1, item 5) (din partea superioară 

a sistemului hidraulic).

• Puneţi o pâlnie la racord şi umpleţi uşor complet pompa şi conducta de 

aspiraţie.

• Umplerea este completă când s-a scurs apă şi tot aerul a fost eliminat. 

Înşurubaţi la loc capacul.

• Verificaţi dacă sensul de rotaţie este corect în conformitate cu 

săgeata de pe carcasa pompei, pornind pompa pentru scurt timp. 

Dacă sensul de rotaţie nu este corect, inversaţi cele 2 faze de la tabloul 

de borne al motorului.

Pentru cazul 2, vezi (fig. 1/3):

• Pentru a uşura procedura de umplere, montaţi o conductă verticală 

(lungime min. 25 cm), echipată cu un robinet de închidere şi o pâlnie, 

la conducta de aspiraţie a pompei (vezi fig. 3)

• Deschideţi supapa de refulare (fig. 1, item 3). 

• Deschideţi supapa de aspiraţie (fig. 1, item 2).
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• Deşurubaţi capacul de umplere (fig. 1, item 5) (din partea superioară 

a sistemului hidraulic).

• Umpleţi complet pompa şi conducta de aspiraţie până ce iese apă.

• Închideţi robinetul de închidere (care poate fi lăsat acolo), scoateţi 

conducta şi înşurubaţi la loc capacul de umplere.

ATENŢIE! Pericol de evacuare greşită a aerului!

Este necesară întotdeauna o verificare în ambele cazuri menţionate 

mai sus. După ce a fost înşurubat la loc capacul de umplere, mai sunt 

necesare următoarele:

• Porniţi motorul cu un impuls scurt.

• Deşurubaţi din nou capacul de umplere şi completaţi umplerea 

până ce s-a atins nivelul final de apă la pompă.

• La nevoie, repetaţi operaţiunea.

• Verificaţi dacă sensul de rotaţie este corect în conformitate cu 

săgeata de pe carcasa pompei, pornind pompa pentru scurt timp. 

Dacă sensul de rotaţie nu este corect, inversaţi cele 2 faze de la tabloul 

de borne al motorului.

NOTĂ

Pentru a preveni amorsarea accidentală a pompei când nivelul de apă 

nu a fost încă atins, recomandăm protejarea ei cu un dispozitiv adec-

vat (protecţie la funcţionarea fără apă sau plutitor cu contacte elec-

trice).

8.2 Punerea în funcţiune AVERTISMENT! Pericol de rănire!

• Instalarea trebuie efectuată astfel încât nimeni să nu fie rănit în 

cazul scurgerii de fluide (defectarea etanşării mecanice etc.).

ATENŢIE! Pericol posibil de deteriorare a pompei!

Pompa nu trebuie să funcţioneze cu debit zero (supapă de refulare 

închisă) timp de mai mult de zece minute.

• Recomandăm stabilirea unui debit minim de peste 10% din capacita-

tea nominală a pompei pentru a evita formarea de bule de gaz.

• Utilizaţi un manometru pentru a verifica stabilitatea presiunii de refu-

lare; dacă este instabilă, aerisiţi din nou pompa sau efectuaţi operaţi-

unea de umplere.

ATENŢIE! Pericol de suprasarcină la motor!

• Verificaţi ca tensiunea de alimentare să nu depăşească valoarea 

marcată pe plăcuţa de identificare a motorului.

9 Întreţinere/Service Întreţinerea poate fi efectuată numai de către specialişti calificaţi!

Se recomandă ca operaţiunile de service şi de control să fie efectuate 

de către serviciul de asistenţă tehnică Wilo.

PERICOL! Pericol de moarte!

Pericol de moarte prin electrocutare în timpul lucrărilor la echipa-

mentul electric.

• Lucrările la echipamentele electrice pot fi efectuate numai de către 

electricieni autorizaţi de către furnizorul local de electricitate.

• Înainte de a lucra la echipamentul tehnic, acesta trebuie deconec-

tat şi asigurat împotriva repornirii.

• Orice deteriorare a cablului de conectare trebuie remediată de 

către un tehnician calificat.

• Urmaţi instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru pompă, 

pentru comanda de nivel şi pentru celelalte accesorii.

• La încheierea operaţiunilor de întreţinere, trebuie reinstalate toate 

dispozitivele de siguranţă ca de ex. capacul de la cutia de borne!
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PERICOL! Pericol de moarte!

Pompa şi părţile pompei pot fi extrem de grele. Căderea pieselor 

poate produce accidente prin tăiere, strivire sau lovituri provoca-

toare de moarte.

• Utilizaţi întotdeauna un echipament adecvat de ridicare şi asiguraţi 

piesele împotriva căderii.

• Nu staţionaţi niciodată sub o sarcină suspendată.

• Asiguraţi-vă că pompa este într-o poziţie sigură şi stabilă în timpul 

depozitării şi al transportului precum şi înainte de instalare şi de 

alte operaţiuni de montaj.

PERICOL! Pericol de arsuri sau de degerături dacă părţile corpului 

intră în contact cu pompa!

În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare a instalaţiei 

(temperatura fluidului pompat), întregul corp al pompei se poate 

încinge sau răci extrem. 

• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 

• În caz de temperaturi ridicate ale apei şi de presiuni înalte pe sis-

tem, lăsaţi pompa să se răcească înainte de funcţionare.

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protec-

ţie şi ochelari de protecţie în timpul lucrului.

• Nu se efectuează operaţiuni de întreţinere în timpul funcţionării pom-

pei.

• Păstraţi pompa întotdeauna curată.

• Pentru a evita blocarea arborelui şi a sistemului hidraulic în perioadele 

reci, goliţi pompa prin îndepărtarea capacului de golire (aflat în partea 

inferioară a sistemului hidraulic) şi a capacului de umplere. Înşurubaţi 

la loc cele 2 capace fără a le strânge.

• Dacă nu există pericol de îngheţ, nu goliţi pompa.

10 Defecţiune, cauze şi remedii Numai personalul calificat poate efectua lucrări de reparaţii. 

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă conform indicaţiilor din 

cap. 9 “Întreţinere/Service” la pag. 13.

• Dacă o defecţiune nu poate fi remediată, luaţi legătura cu un 

specialist, cu departamentul post-vânzări sau cu cel mai apropiat 

oficiu de desfacere.

Defecţiune Cauză Remediere

Pompa funcţionează dar nu alimen-
tează

Pompă obstrucţionată de compo-
nentele interne

Verificaţi şi curăţaţi pompa

Conducta de aspiraţie, obstrucţio-
nată

Verificaţi şi curăţaţi conducta

Nivelul de apă/Presiunea de aspiraţie 
este insuficientă

Umpleţi rezervorul, aerisiţi pompa

Presiunea de aspiraţie este prea 
redusă; acest lucru este însoţit în 
general de zgomote de cavitaţie

Pierderea de presiune la aspiraţie sau 
înălţime de aspiraţie prea mare (verificaţi 
PPSH la pompa instalată)

Sens de rotaţie greşit Inversaţi cei doi conductori de fază de la 
blocul de borne al motorului sau de la 
întrerupător

Tensiunea de alimentare a motorului 
este prea joasă

Verificaţi tensiunea şi conductorii cablului
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Pompa vibrează Pompa nu este montată fix pe funda-
ment

Verificaţi şi strângeţi piuliţele de la bolţuri

Corpi străini în interiorul pompei Demontaţi pompa şi curăţaţi-o

Pompa funcţionează cu dificultate, 
lagăr deteriorat

Trimiteţi pompa la reparat la departa-
mentul de post-vânzări

Racordarea electrică a pompei nu este 
corectă

Verificaţi şi corectaţi conectarea pompei

Pompa de supraîncălzeşte Tensiunea de alimentare este prea 
redusă

Verificaţi tensiunea de la bornele moto-
rului; ea trebuie să fie de ±10 % tensiunea 
nominală

Particule care obstrucţionează 
pompa

Demontaţi pompa şi curăţaţi-o

Temperatură de ambianţă peste 
40 °C

Motorul este conceput să funcţioneze la o 
temperatură ambiantă sub +40°C; la 
nevoie, montaţi o instalaţie de răcire

Pompa nu porneşte Lipsa alimentării cu tensiune Verificaţi alimentarea electrică, siguran-
ţele, cablurile

Turbina este blocată Curăţaţi pompa

Protecţia motorului a declanşat Verificaţi şi reglaţi protecţia motorului

Debit insuficient Viteza motorului este insuficientă 
(cauzat de particule sau de tensiune 
prea joasă)

Curăţaţi pompa, verificaţi alimentarea cu 
tensiune

Motorul este defect Luaţi legătura cu departamentul post-
vânzări, înlocuiţi motorul

Nivelul de apă/Presiunea de aspiraţie 
este insuficientă

Umpleţi rezervorul, aerisiţi pompa

Sens de rotaţie greşit Inversaţi cei doi conductori de fază de la 
blocul de borne al motorului sau de la 
întrerupător

Uzura componentelor interne Solicitaţi repararea pompei de către 
departamentul de post-vânzări

Protecţia motorului a declanşat Reglarea termistorului este la o 
valoare prea redusă

Verificaţi curentul cu un ampermetru sau 
setaţi valoarea curentului indicată pe plă-
cuţa de date a motorului.

Tensiunea este prea redusă Verificaţi ca secţiunile conductorilor de 
la cablul de putere să fie adecvate

O fază este în circuit deschis Verificaţi cablul de putere şi înlocuiţi-l 
dacă este nevoie

Releul de protecţie a motorului este 
defect

Înlocuiţi releul de protecţie a motorului

Motorul este defect Luaţi legătura cu departamentul post-
vânzări, înlocuiţi motorul

Debit prea ridicat din cauza rezisten-
ţei prea reduse a sistemului

Slăbiţi pompa pe partea de evacuare

Debitul este neregulat Înălţimea de aspiraţie (HA) a fost 
depăşită

Recitiţi condiţiile de instalare şi recoman-
dările din acest manual de instrucţiuni

Diametrul conductei de aspiraţie este 
mai mic decât cel al pompei

Conducta de aspiraţie trebuie să aibă 
acelaşi diametru ca şi racordul de aspiraţie 
a pompei

Sorbul şi conducta de aspiraţie sunt 
parţial obstrucţionate

Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l

Defecţiune Cauză Remediere
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11 Piese de schimb Piesele de schimb pot fi comandate de către tehnicianul local sau 

şi/sau prin intermediul departamentului pentru clienţi Wilo.

Pentru evitarea neînţelegerilor şi a comenzilor incorecte, comunicaţi 

pentru fiecare comandă toate detaliile de pe plăcuţa de identificare.

ATENŢIE! Pericol de distrugeri ale proprietăţii!

Funcţionarea corectă a pompei poate fi garantată numai la utiliza-

rea de piese de schimb originale.

• Utilizaţi numai piese de schimb originale Wilo.

• Fiecare componentă este identificată în tabelul de mai jos. 

Informaţii care trebuie comunicate la comanda pieselor de schimb:

• Numărul piesei de schimb 

• Numele/descrierea piesei de schimb

• Toate datele de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului

NOTĂ:

Pentru lista de piese de schimb originale: vezi Documentaţia de piese 

de schimb Wilo.

Catalogul de piese de schimb este disponibil la adresa www.wilo.com.

12 Eliminarea Eliminarea corectă şi reciclarea acestui produs previne deteriorarea 

mediului înconjurător şi riscurile pentru sănătatea persoanelor.

Eliminarea corectă presupune drenarea, curăţarea şi demontarea uni-

tăţii de pompare.

Lubrifianţii trebuie să fie colectaţi. Componentele pompei trebuie 

separate în funcţie de material (metal, plastic, electronice).

1. Utilizaţi firme publice sau private pentru eliminarea completă sau 

a unor părţi din produs.

2. Pentru informaţii suplimentare referitoare la eliminarea corectă 

a deşeurilor, luaţi legătura cu consiliul local sau cu departamentul de 

eliminare a deşeurilorsau cu firma de la care aţi achiziţionat produsul.

Sub rezerva oricăror modificări.
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 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 Pumpenbauarten der Baureihe: 

BAC Herewith, we declare that the pump types of the series: 
Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série : 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges 
I der Maschinenrichtlinie angegeben.  /  The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of 
§1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC.  /  Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique 
du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE) 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: 
in their delivered state comply with the following relevant provisions: 
sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery directive  
Directive CE relative aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG 
Maschinenrichtlinie 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 de sécurité de la directive basse-tension 
2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no1.5.1 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 für 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 

EN ISO 12100 
EN 60034-1 
EN 60204-1 

as well as following relevant harmonized standards: 
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes : 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  Division Pumps and Systems 

Quality Manager – PBU Multistage & Domestic 
Pompes Salmson 
80 Bd de l’Industrie - BP0527 
F-53005 Laval Cedex 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Personne autorisée à constituer le dossier technique est : 

 

 
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 

 

Holger HERCHENHEIN 
Group Quality Manager 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
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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 ��$�����! � ����J���� 
��J�� 2006/42/QG.

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, jednostupTové � vyhovují 
po�adavkUm 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�*��?����!� ����Z$���!� [����$����#����� 50 \] � �$�Z^����#� ����, 
��$�����������!� �������*�����!� �����������+� �$�&������� � [������"��po�adavkUm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������*�����!� � �����������+� �$�&������� � [������"�� 

Vyhovuje po�adavkUm 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 ��� �����!Z 
�������.

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�$�������� �� ��J��� 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 � jednostupTové, 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�*��������� �����]����� �����$����#����� 50 Hz � �$�^���� ���, �'$������ �� 
��#�$�, ������'*���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� ¶�#������ 
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. _'#����� ������������ �� �������"� �� ¶�#������ 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 sljede¹im 
va�e¹im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im 
va�e¹im 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 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.

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

Kori�¹eni 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¿ÀÁÂÃÁÄ�ÅÆ½Æ¼ 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
ÃÁÈÉÊËÄÌÍËÉÁÆÏÉÍÆÄ¾

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÏÑ¾ÃËÆÒÄÓÂÉÁÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÄÕ

Austria 
WILO Pumpen  
ÖËÂÀ¾¾ÀÃÏÑ�×ÍØÙ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆÄÂ

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

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆØÓ

Belgium 
WILO SA/NV 
ÛÝÞß¼×ÄÁËÑÉ¾ÀÁ 
T +32 2 4823333 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØÀ

Bulgaria 
àâèê¼ëÕÌ¿Ä¾ÃÄ¼èÂÒÆ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØ¿

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ðâò¼ôÉÒÀ÷¼ÛßÆùÛßûÛÝþ 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉûØ¾ÄËÃÌÆÏÉÍÆØ¾

Canada 
àâèê¼ôÄÁÄÒÄ¼âÁÏÆ¼ 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉûÁÄÆÏÉÍ

China 
àâèê¼ôÑÃÁÄ¼èÂÒÆ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÔÃÌÉØÿÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ

Croatia 
àÃÌÉ¼Ù¾�ÄÂË�Ä¼ÒÆÉÆÉÆ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÔÃÌÉûÑ¾�ÄÂË�ÄÊÔÃÌÉÆÑ¾

Czech Republic 
àâèê¼ôÅ�¼ËÆ¾ÆÉÆ 
ùþÛÝÛ¼ôÀËÂÌÃÏÀ 
T +420 234 098711 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÚ

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

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÀÀ

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÈÃ

France 
àâèê¼ÅÆ½ÆÅÆ 
�Þß�Ý¼ëÉÃË¼Ò�½¾ÏÓ 
T +33 1 30050930 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÈ¾

Great Britain 
àâèê¼�	Æ
Æ�¼èÂÒÆ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÏÉÆÕ�

Greece 
àâèê¼ÙÀÌÌÄË¼½× 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ÔÃÌÉÆÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ¿¾

Hungary 
àâèê¼�Ä¿ÓÄ¾É¾ËÚ¿¼
ÈÂ 
ùÝ�þ¼��¾��ØÌÃÁÂ¼ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÑÕ

India 
àâèê¼âÁÒÃÄ¼�ÄÂÑÀ¾¼ÄÁÒ¼
òÌÄÂÂ¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
ËÀ¾�ÃÏÀËÊÍÄÂÑÀ¾�ÌÄÂÂÆÏÉÍ

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ÏÃÂ¾ÄÔÃÌÉÊÏØÁÆÁÀÂÆÃÒ

Ireland 
WILO Ireland 
èÃÍÀ¾ÃÏ� 
T +353 61 227566 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÃÀ

Italy 
àâèê¼âÂÄÌÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
ùÝÝ�Þ¼òÀËÏÑÃÀ¾Ä¼ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÔÃÌÉÆÃÂÄÌÃÄÊÔÃÌÉÆÃÂ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ�Ú

Korea 
àâèê¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ¼ 
�ÛÞûùùÝ¼×ÄÁ¿ËÀÉ�¼ëÕËÄÁ 
T +82 51 950 8000 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÆ�¾

Latvia 
àâèê¼ëÄÌÂÃÏ¼Åâ½ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÌ�

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�ÒÀÃÒÀÑ¼ÛùÝù¼ùÝßÝ¼ 
Lebanon 
T +961 1 888910 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÌØ

Lithuania 
àâèê¼èÃÀÂÕ�Ä¼	½ë 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÍÄÃÌÊÔÃÌÉÆÌÂ¼

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

The Netherlands 
àâèê¼�ÀÒÀ¾ÌÄÁÒ¼ØÆ�Æ 
ÛþþÛ¼�½¼àÀËÂÚÄÄÁ 
T +31 88 9456 000 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÁÌ

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

Poland 
àâèê¼òÉÌË�Ä¼Å�Æ¼ÚÆÉÆÉÆ 
ÝþûþÝ�¼èÀËÚÁÉÔÉÌÄ 
T +48 22 7026161 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ�Ì

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
òÉ¾ÂÕ¿ÄÌ¼èÒÄÆ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
ØÉÍØÄËÊÔÃÌÉÆ�Â

Romania 
àâèê¼�ÉÍÄÁÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
Ý��Ý�Ý¼ôÉÍÆ¼ôÑÃÄÿÁÄ¼
�ÕÒÆ¼âÌÈÉ� 
T +40 21 3170164 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾É

Russia 
WILO Rus ooo 
Ûùßþ�ù¼�ÉËÏÉÔ 
T +7 495 7810690 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾Õ

Saudi Arabia 
àâèê¼��¼û¼�ÃÓÄÒÑ 
�ÃÓÄÒÑ¼ÛÛ��þ 
T +966 1 4624430 
ÔËÑÉÕÌÄÊÔÄÂÄÁÃÄÃÁÒÆÏÉÍ

Serbia and Montenegro 
àâèê¼ëÀÉ¿¾ÄÒ¼ÒÆÉÆÉÆ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆ¾Ë

Slovakia 
àâèê¼ôÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ�¼É¾¿Æ¼ðÌÉ��Ä 
ÞßÛÝ�¼ë¾ÄÂÃËÌÄ�Ä 
T +421 2 33014511 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆË�

Slovenia 
àâèê¼½Ò¾ÃÄÂÃÏ¼ÒÆÉÆÉÆ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÔÃÌÉÆÄÒ¾ÃÄÂÃÏÊÔÃÌÉÆËÃ

South Africa 
ÅÄÌÍËÉÁ¼ÅÉÕÂÑ¼½È¾ÃÏÄ 
Û�ÛÝ¼�ÒÀÁ�ÄÌÀ 
T +27 11 6082780 
À¾¾ÉÌÆÏÉ¾ÁÀÌÃÕËÊ 
ËÄÌÍËÉÁÆÏÉÆÚÄ

Spain 
àâèê¼âØ�¾ÃÏÄ¼ÅÆ½Æ 
ùÞÞÝ�¼½ÌÏÄÌ¼ÒÀ¼ÙÀÁÄ¾ÀË¼
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÔÃÌÉÆÃØÀ¾ÃÏÄÊÔÃÌÉÆÀË

Sweden 
àâèê¼Å�À¾Ã¿À¼½ë 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆËÀ

Switzerland 
��ë¼òÕÍ�ÀÁ¼½× 
�ßÛÝ¼�ÑÀÃÁÈÀÌÒÀÁ 
T +41 61 83680-20 
ÃÁÈÉÊÀÍØû�ÕÍ�ÀÁÆÏÑ

Taiwan 
àâèê¼�ÄÃÔÄÁ¼ôÉÍ�ÄÁÓ¼èÂÒÆ 
ÅÄÁÏÑÉÁ¿¼�ÃËÂÆ�¼�ÀÔ¼�ÄÃ�ÀÃ¼
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
ÁÀÌËÉÁÆÔÕÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂÔ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÅÄÁÆ¼�À¼�ÃÏÆ¼½ÆÅ�Æ 
ß��þ�¼�ËÂÄÁØÕÌ 
T +90 216 2509400 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂ¾

Ukraina 
àâèê¼	�¾ÄÃÁÄ¼ÂÆÉÆÔÆ 
ÝÛÝßß¼
ÃÀÔ 
T +38 044 2011870 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÕÄ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�ÀØÀÌ¼½ÌÃ¼�¾ÀÀ¼ðÉÁÀ�ÅÉÕÂÑ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÀ

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

Vietnam 
àâèê¼�ÃÀÂÁÄÍ¼ôÉ¼èÂÒÆ 
ÙÉ¼ôÑÃ¼�ÃÁÑ¼ôÃÂÓ�¼�ÃÀÂÁÄÍ 
T +84 8 38109975 
Á�ÍÃÁÑÊÔÃÌÉÆ�Á

May 2013�Õ¾ÂÑÀ¾¼ËÕØËÃÒÃÄ¾ÃÀË�¼¾À�¾ÀËÀÁÂÄÂÃÉÁ¼ÄÁÒ¼ËÄÌÀË¼ÉÈÈÃÏÀË¼ÉÁ¼ÔÔÔÆÔÃÌÉÆÏÉÍ



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




