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Česky

informace
Návod1k Obecné
montái
a obsluze
Informace o tomto dokumentu
Jazykem originálního návodu k obsluze je němčina. Všechny
ostatní jazyky tohoto návodu jsou překladem originálního
návodu k obsluze.
Návod k montái a obsluze je součástí výrobku. Musí být vdy
k dispozici v blízkosti výrobku. Přesné dodrování tohoto
návodu je předpokladem řádného pouívání a správného ovládání výrobku.
Návod k montái a obsluze odpovídá provedení výrobku a stavu
pouitých bezpečnostně technických předpisů a norem v době
tiskového zpracování.
ES prohlášení o shodě:
Kopie ES prohlášení o shodě je součástí tohoto návodu
k obsluze.
V případě námi neschválené technické změny konstrukčních
provedení uvedených v návodu nebo při nerespektování
pokynů k bezpečnosti výrobku/personálu uvedených v návodu
pozbývá toto prohlášení platnosti.

2 Bezpečnost
Tento návod k obsluze obsahuje základní informace, které je
nutno dodrovat při montái, provozu a údrbě. Proto si musí
tento návod k obsluze montér, jako i kompetentní odborný
personál/provozovatel, před montáí a uvedením do provozu
bezpodmínečně přečíst.
Je třeba dodrovat nejen všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v hlavním bodu „Bezpečnost“, ale také zvláštní bezpečnostní pokyny se symbolem nebezpečí zahrnuté v dalších
hlavních bodech.
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2.1

Označování výstrah v návodu k obsluze
Symboly:
Obecný symbol nebezpečí
Nebezpečí v důsledku elektrického napětí
UPOZORNĚNÍ:
Signální slova:
NEBEZPEČÍ!
Bezprostředně hrozící nebezpečí.
Při nedodrení můe dojít k usmrcení nebo velmi váným
úrazům.
VÝSTRAHA!
Uivatel můe být (váně) zraněn. „Výstraha“ znamená,
e jsou pravděpodobné (těké) úrazy, pokud nebude upozornění respektováno.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození výrobku/zařízení. Pokyn
„Varování“ se vztahuje na moné poškození výrobku,
způsobené nerespektováním upozornění.
UPOZORNĚNÍ:
Uitečný pokyn k zacházení s výrobkem.
Upozorňuje také na moné obtíe.
•
•
•
•

Přímo na výrobku umístěná upozornění, jako např.
šipka směru otáčení,
označení přípojek,
typový štítek,
výstrané nálepky,
musí být bezpodmínečně respektována a udrována v čitelném
stavu.

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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2.2

Kvalifikace personálu
Personál provádějící montá, obsluhu a údrbu musí mít pro tyto
práce odpovídající kvalifikaci. Stanovení rozsahu zodpovědnosti,
kompetence a kontrola personálu jsou povinností provozovatele.
Nemá-li personál potřebné znalosti, pak musí být vyškolen a
zaučen. V případě potřeby to můe na zakázku provozovatele
provést výrobce produktu.

2.3

Rizika při nerespektování bezpečnostních pokynů
Nerespektování bezpečnostních pokynů můe mít za následek
ohroení osob, ivotního prostředí a výrobku/zařízení. Nedodrování bezpečnostních pokynů by vedlo k zániku jakýchkoliv
nároků na náhradu škody.
Konkrétně můe při nedodrování pokynů dojít k následujícím
ohroením:
nebezpečí pro osoby v důsledku vlivu elektrického proudu nebo
mechanických a bakteriologických vlivů,
ohroení ivotního prostředí průsakem nebezpečných látek,
věcné škody,
porucha důleitých funkcí výrobku nebo zařízení,
selhání předepsaných metod údrby a oprav.

•
•
•
•
•
2.4

5

Práce s vědomím bezpečnosti
Je nutné dbát na bezpečnostní pokyny uvedené v tomto
návodu k montái a k obsluze, stávající národní předpisy
úrazové prevence, jako i případné interní pracovní, provozní
a bezpečnostní předpisy provozovatele.
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2.5

•

•

•

•

•

•

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej pouívaly osoby
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud tyto osoby nejsou pod dozorem příslušné
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní neobdrí
instrukce, jak se s přístrojem zachází.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zaručeno, e si nehrají
s přístrojem.
Představují-li horké nebo studené komponenty výrobku/zařízení nebezpečí, jsou nutná místní opatření na ochranu proti
dotyku.
Kryty chránící před kontaktem s pohyblivými komponenty
(např. spojkou) nesmí být odstraňovány, pokud je výrobek
v provozu.
Úniky (např. z těsnění hřídele) nebezpečných médií (která jsou
výbušná, jedovatá nebo horká) musí být odváděny tak, aby
nevznikalo nebezpečí pro osoby a ivotní prostředí. Je nutné
dodrovat národní zákonná ustanovení.
Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým proudem.
Dodrujte místní a obecné předpisy [např. normy ČSN, vyhlášky]
a předpisy dodavatelů elektrické energie.
Rušení elektronických zařízení vlivem elektromagnetických
polí. Elektromagnetická pole vznikají při provozu čerpadel
s frekvenčními měniči. Jejich působením mohou být elektronická zařízení rušena. Následkem můe být chybná funkce zařízení, která můe vést k poškození zdraví osob vedoucímu a ke
smrti, např. u nositelů implantovaných aktivních nebo pasivních
lékařských přístrojů.
Proto by se mělo osobám např. s kardiostimulátory zakázat, aby
se během provozu zdrovaly v blízkosti zařízení/čerpadla.
V případě magnetických nebo elektronických datových nosičů
můe dojít ke ztrátě dat.

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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•
•
•

•
•

VÝSTRAHA! Ohroení působením silného magnetického pole!
Uvnitř stroje vdy existuje silné magnetické pole, které můe při
neodborné demontái vést k poškození zdraví osob a věcným
škodám.
Vyjmutí rotoru ze skříně motoru je přípustné zásadně jen ze
strany autorizovaného odborného personálu!
Hrozí nebezpečí pohmodění! Při vytahování rotoru z motoru
můe být vlivem silného magnetického pole rotor prudce
zataen zpět do své výchozí polohy.
Jestlie se z motoru vytahuje jednotka sestávající z oběného
kola, loiskového štítu a rotoru, jsou ohroeny zejména osoby,
které pouívají lékařské pomocné prostředky jako kardiostimulátory, inzulínová čerpadla, naslouchací zařízení, implantáty
apod. Následkem můe být smrt, těká tělesná zranění a vznik
věcných škod. V kadém případě je u těchto osob nezbytné provést pracovně lékařské posouzení.
Elektronická zařízení mohou být působením silného magnetického pole rotoru poškozena nebo negativně ovlivněna ve své
funkci.
Nachází-li se rotor mimo motor, mohou být magnetické
předměty prudce přitahovány. To můe mít za následek
tělesná zranění nebo vznik věcných škod.
Ve smontovaném stavu je magnetické pole rotoru vedeno ve
feromagnetickém obvodu motoru. Díky tomu není mimo stroj
prokazatelné ádné magnetické pole škodlivé pro zdraví.

2.6

7

Bezpečnostní pokyny pro montání a údrbářské práce
Provozovatel musí zajistit, aby všechny montání a údrbářské
práce prováděli autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci,
kteří podrobným prostudováním návodu k montái a obsluze získali dostatek potřebných informací.
Práce na výrobku/zařízení se smí provádět pouze v zastaveném
stavu. Musí být bezpodmínečně dodren postup k odstavení stroje/
zařízení popsaný v návodu k montái a provozu.
Bezprostředně po ukončení prací musí být opět namontována resp.
spuštěna funkce všech bezpečnostních a ochranných zařízení.
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2.7

Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů ohroují bezpečnost výrobku/personálu a ruší platnost výrobcem předaných
prohlášení o bezpečnosti.
Úpravy výrobku jsou přípustné pouze po konzultaci s výrobcem.
Originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem
zajišťují bezpečnost. Pouívání jiných dílů ruší záruku za touto
cestou vzniklé následky.

2.8

Nepřípustné způsoby provozování
Provozní bezpečnost dodaného výrobku je zaručena pouze pro
běné uívání v souladu s částí 4 návodu k obsluze. Mezní hodnoty, uvedené v katalogu nebo přehledu technických údajů
nesmí být v ádném případě překročeny směrem nahoru ani
dolů.

3 Přeprava a skladování
Okamitě po obdrení zkontrolujte, zda nebyl výrobek poškozen
při přepravě.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborná přeprava a nesprávné skladování můe vést
k poškození výrobku.
Čerpadlo je třeba chránit před vlhkostí, mrazem a mechanickým poškozením během přepravy a uskladnění.
Přepravní podmínky
Produkt nesmí být vystavován teplotám mimo rozsah od -40 °C
do +85°C.
Podmínky skladování
Produkt nesmí být vystavován teplotám mimo rozsah od 0 °C
do +40°C. Doba skladování můe činit a 2 roky.

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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4 Účel pouití
Čerpadla konstrukční řady Wilo-Yonos PICO-STG se smí pouívat výhradně k čerpání kapalin v primárních okruzích solárních
a geotermálních zařízení.
Čerpat je dovoleno směs vody a glykolu ve směsném poměru
1:1. V případě příměsi glykolu je nutno parametry čerpadla
upravit způsobem odpovídajícím vyšší viskozitě, a to v závislosti
na procentuálním směsném poměru.
K pouívání v souladu s účelem patří i dodrování tohoto
návodu.
Jakékoli jiné pouití je v rozporu s účelem.

5 Údaje o výrobku
5.1

Typový klíč

Příklad:
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO
-STG
25/
1-7.5
180

5.2

Čerpadlo s vysokou účinností
pro solární a geotermické aplikace
Přípojka šroubení: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1 =minimální dopravní výška v m (nastavitelná a na 0,5 m)
7.5 = maximální dopravní výška v m při Q = 0 m3/h
Konstrukční délka: 130 mm nebo 180 mm

Technické údaje

Přípustná média
(jiná média na vyádání
Výkon
Max. dopravní výška (Hmax)
Max. čerpací výkon (Qmax)

9

směs vody a glykolu (max. 1:1;
od příměsi 20 % je nutno zkontrolovat parametry čerpání)
13,0 m
4,5 m3/h
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5.2

Technické údaje

Přípustná oblast pouití
Teplotní rozmezí při pouití v solárních a geotermálních zařízeních při
max. okolní teplotě. Viz údaj „TF”
na typovém štítku
Max. provozní tlak
Elektrické připojení
Síťová přípojka

Okolí 52 °C = TF 0 a 110 °C
od 57 °C = 0 do 95 °C
od 60 °C = 0 do 90 °C
od 67 °C = 0 do 70 °C
Viz typový štítek
1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz
(podle IEC 60038)

Motor/elektronika
Viz typový štítek
Druh krytí
F
Izolační třída
Viz typový štítek
Index energetické efektivity EEI *
Minimální výška nátoku na přípojce sání pro zabránění kavitace při čerpací
teplotě vody
Minimální výška nátoku
0,5 / 4,5 / 11 m
při 50/95/110°C
* Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20

5.3

Obsah dodávky
• Kompletní oběhové čerpadlo
• Konektor Wilo
• 2 těsnění
• Návod k montái a obsluze

5.4

Příslušenství
Příslušenství je nutno objednat zvlášť, podrobný přehled a popis
viz katalog/ceník.
K dostání je následující příslušenství:
• Signální kabel PWM, délka 2 m s připojovacím konektorem
• Tepelná izolace

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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6 Popis a funkce
6.1

Popis čerpadla
Čerpadlo (obr. 1) je sloeno z hydrauliky, mokroběného
motoru s rotorem s trvalými magnety a z elektronického
regulačního modulu s integrovaným frekvenčním měničem.
Regulační modul obsahuje jak ovládací knoflík pro nastavení
regulačního modulu a poadované hodnoty, tak i regulaci
otáček, kterou je mono provádět prostřednictvím externího
signálu PWM regulátoru. Čerpadlo je vybaveno kroukem LED
diod pro indikaci provozního stavu čerpadla (viz kapitola 10).

6.2

Funkce
Všechny funkce lze nastavovat, aktivovat nebo deaktivovat
pomocí ovládacího knoflíku nebo pomocí externího signálu
PWM.
Nastavení:
Diferenční tlak variabilní (Δp-v)
Poadovaná hodnota diferenčního tlaku H je v rámci přípustného pásma průtoku lineárně zvyšována mezi ½H a H (obr. 3a).
Diferenční tlak vytvářený čerpadlem je regulován na příslušnou
poadovanou hodnotu diferenčního tlaku.
Konstantní otáčky
Čerpadlo běí s konstantními přednastavenými pevnými
otáčkami (obr. 3b).
Reim PWM 1 – geotermální energie
V případě reimu PWM 1 – geotermální energie jsou otáčky
čerpadla regulovány v závislosti na vstupním signálu PWM
(obr. 3c).
Chování při přerušení kabelu:
Pokud je signální kabel odpojen od čerpadla, např. v důsledku
přerušení kabelu, zrychlí čerpadlo na maximální otáčky.

11
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Reim PWM 2 – solární energie
V případě reimu PWM 2 – solární energie jsou otáčky čerpadla
regulovány v závislosti na vstupním signálu PWM (obr. 3d).
Chování při přerušení kabelu:
Pokud je signální kabel odpojen od čerpadla, např. v důsledku
přerušení kabelu, zůstane čerpadlo stát.
Externí regulace prostřednictvím signálu PWM
Potřebné srovnání poadované a skutečné hodnoty je pro regulaci přebíráno z externího regulátoru. Jako akční veličina je čerpadlu z externího regulátoru přiváděn signál PWM.
Generátor signálu PWM předává čerpadlu periodickou posloupnost impulsů (činitel vyuití) podle DIN IEC 60469-1. Akční veličina se určuje podle poměru doby trvání impulsu k době trvání
periody impulzů. Činitel vyuití je uváděn jako bezrozměrné
poměrné číslo s hodnotou od 0 … 1 nebo 0 … 100 %. Logika signálu PWM 1 (geotermální energie) obr. 3c a logika signálu PWM
2 (solární energie) obr. 3d.

7 Instalace a elektrické připojení
NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!
Neodborná instalace a neodborné elektrické připojení mohou
být ivotu nebezpečné.
• Instalace a elektrické připojení smí být provedeno pouze
odborným personálem a v souladu s platnými předpisy!
• Dodrujte předpisy úrazové prevence!
7.1

Instalace
• Montá čerpadla provádějte teprve po dokončení všech svářečských a letovacích prací a příp. nutném propláchnutí potrubního
systému.
• Pro montá zvolte dobře přístupné místo zajišťující snadnou revizi
a případnou demontá čerpadla.

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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• Pro usnadnění případné výměny čerpadla by měly být před a za
čerpadlem namontovány uzavírací armatury.
• Proveďte montá takovým způsobem, aby případnými
netěsnostmi unikající voda nemohla kapat na regulační modul.
• Tomu zamezíte správným bočním otočením horního uzavíracího šoupěte.
• Při tepelně izolačních pracích pamatujte na to, e se motor čerpadla ani modul neizolují. Dbejte na to, aby odváděcí labyrint zůstal
volně průchozí.
• Montá proveďte bez pnutí a s motorem ve vodorovné poloze.
Montání polohy čerpadla viz obr. 4.
• Směr proudění je naznačen šipkami na tělese čerpadla.
7.2

Elektrické připojení
NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!
Při neodborném elektrickém připojení hrozí nebezpečí usmrcení elektrickým proudem.
• Elektrické připojení nechte provést pouze elektrikářem
schváleným místním energetickým podnikem a v souladu
s místně platnými předpisy.
• Před zahájením prací vypněte napájecí napětí.
• Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům
na typovém štítku.
• Maximální vstupní ochrana: 10 A, pomalá.
• Čerpadlo uzemněte dle předpisů.
• Vytvořte připojení konektorem Wilo (obr. 5a a 5e).
Demontá konektoru Wilo provádějte dle obr. 5f, k tomu je
potřebný šroubovák.
• Proveďte připojení signálního kabelu PWM (příslušenství):
Sejměte uzávěry na zástrčce PWM na pouzdru.
Pro zajištění zástrčky PWM v pouzdru zasuňte zástrčku PWM
do pouzdra a nadoraz a zatlačte bílé aretační tlačítko. Před
odstraněním zástrčky PWM nejprve opět vytáhněte bílé tlačítko
nahoru.

13
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Uspořádání kabelů (obr. 6):
• Hnědý, PWM + (vlastnosti signálu)
• Modrý, PWM – (kostra)
VAROVÁNÍ! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Na vstupu PWM činí maximální výše napětí 24V taktovaného
vstupního napětí. Připojení síťového napětí (střídavý proud) zničí
vstup PWM a vede k vánému poškození výrobku. Pokud bylo na
vstup PWM připojeno síťové napětí (střídavý proud), je nutno
výrobek uvést mimo provoz a vyměnit za nový!

8 Uvedení do provozu
VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění osob a vzniku věcných škod!
Neodborné uvedení do provozu můe způsobit zranění osob
a věcné škody.
• Uvedení do provozu pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky!
• V závislosti na provozním stavu čerpadla resp. zařízení (teplota
čerpaného média) mohou být veškeré části čerpadla velmi
horké. Při kontaktu s čerpadlem hrozí nebezpečí popálení!
8.1

Ovládání
Obsluha čerpadla probíhá pomocí ovládacího knoflíku. Otočením knoflíku je mono zvolit různé způsoby regulace a provést
nastavení dopravní výšky a konstantních otáček (obr. 2).
Nastavení z výroby: konstantní otáčky, ½ max. otáček

8.1.1 Plnění a odvzdušnění
Zařízení odborně naplňte a odvzdušněte.
8.1.2 Nastavení regulačního a provozního reimu
Otáčením ovládacího knoflíku dochází k volbě druhu regulace
a k nastavení poadované dopravní výšky.

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG
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Variabilní diferenční tlak (Δp-v): Obr. 2, obr. 3a
Vlevo od střední polohy se nastavuje druh regulace čerpadla
Δp-v.
Konstantní otáčky: Obr. 2, obr. 3b
Vpravo od střední polohy se nastavuje druh regulace s konstantními otáčkami. Při tomto způsobu regulace nepracuje
čerpadlo samoregulujícím způsobem, běí konstantně s přednastavenými pevnými otáčkami.
Reim PWM 1 – geotermální energie:
Pokud otočíte ovládací tlačítko úplně doleva na oranově označenou oblast stupnice, je aktivován reim PWM 1 – geotermální
energie. Barva LED krouku změní barvu na oranovou.
UPOZORNĚNÍ: Není k dispozici u modelu Yonos PICO STG**/
1-13, protoe toto čerpadlo je určeno pouze pro solární systémy Drain-Back.
Reim PWM 2 – solární energie:
Pokud otočíte ovládací tlačítko úplně doprava na oranově
označenou oblast stupnice, je aktivován reim PWM 2 – solární
energie. Barva LED krouku změní barvu na oranovou
UPOZORNĚNÍ: V případě přerušení síťové přípojky zůstávají
všechna nastavení a indikace zachovány.

15

WILO SE 09/2014

Česky

9 Údrba
NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!
Při pracích na elektrických přístrojích hrozí nebezpečí usmrcení elektrickým proudem.
• Při všech údrbářských a opravářských pracích je třeba čerpadlo odpojit od napětí a zajistit proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
• Poškození přívodního kabelu smí zásadně odstranit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Po provedených údrbářských a opravářských pracích čerpadlo
nainstalujte resp. připojte způsobem, odpovídajícím popisu v
kapitole „Instalace a elektrické připojení“. Zapnutí čerpadla
probíhá podle kapitoly „Uvedení do provozu".

10 Poruchy, příčiny a jejich odstraňování
LED

Význam

Provozní stav

Příčina

svítí
zeleně

Čerpadlo v
provozu

Normální provoz

svítí
oranově
bliká
červeně/
zeleně

Čerpadlo je
v reimu
PWM
Čerpadlo je
připraveno
k provozu,
ale neběí

Čerpadlo běí
podle svého
nastavení
Otáčky čerpadla
jsou regulovány
signálem PWM
Čerpadlo samostatně opět
naběhne, jakmile
přestane trvat
závada

bliká
Čerpadlo je
červeně nefunkční

Čerpadlo stojí
(zablokované)

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG

Odstranění

Normální provoz

1. Podpětí
U <160 V
nebo
Přepětí U>253 V
2. Nadměrná teplota modulu:
Příliš vysoká teplota motoru
Čerpadlo automaticky znovu nenaběhne

1. Zkontrolujte
napájení
195V < U < 253V
2. Zkontrolujte
teplotu média
a okolní
teplotu
Vyměňte
čerpadlo
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LED

Význam

bliká
Čerpadlo je
orannefunkční
ově
LED vyp. ádné
napájení

Provozní stav

Příčina

Čerpadlo stojí

Čerpadlo nenabíhá Vyměňte
čerpadlo

Elektronika není
pod napětím

1. Čerpadlo není
připojeno na
elektrické
napájení
2. LED dioda je
vadná
3. Je vadná
elektronika

Odstranění

1. Zkontrolujte
kabelovou
přípojku
2. Zkontrolujte,
zda je čerpadlo
v chodu
3. Vyměňte
čerpadlo

Nepodaří-li se Vám provozní poruchu odstranit, obraťte se,
prosím, na specializované řemeslníky anebo na zákaznický
servis společnosti Wilo.

11 Náhradní díly
Objednávka náhradních dílů probíhá přes místní odborné dílny
anebo zákaznický servis.
Aby se předešlo zpětným dotazům a chybným objednávkám,
je nutné při kadé objednávce uvést všechny údaje z typového
štítku.
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12 Likvidace
Řádnou likvidací tohoto výrobku a odbornou recyklací zabráníte
poškození ivotního prostředí a zdraví osob.
1. Likvidací tohoto výrobku i jeho částí pověřte veřejnou nebo
soukromou společnost zabývající se likvidací odpadu.
2. Další informace k odborné likvidaci obdríte na městském
úřadu, na odboru odpadového hospodářství nebo tam, kde
jste výrobek zakoupili
UPOZORNĚNÍ: Čerpadlo nepatří do domovního odpadu!
Další informace týkající se recyklace naleznete na stránce
www.wilo-recycling.com

Technické změny vyhrazeny!

Návod k montái a obsluze Wilo-Yonos PICO STG

18

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE
Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

Yonos PICO-STG

(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 entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE
_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE
_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN
EN
EN
EN

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

61000-6-1:2007
61000-6-2:2005
61000-6-3+A1:2011
61000-6-4+A1:2011

EN 16297-1
EN 16297-3

Digital
unterschrieben von
holger.herchenhein
@wilo.com
Datum: 2014.10.01
13:14:56 +02'00'

WILO SE
Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund - Germany

F_GQ_013-05

EN 60335-2-51
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
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(DA) - Dansk

(/ ƪǊǊǆǌǈǉƾ

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ƩƬƯƻƶƬƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ(.

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

´µ¶·}P|ÞYKJqTJTILZ[`qYTIL[][ZMß[YTIJOTPYLIZ[{OIK]Z^LI`Ej
}X|^OPKMYIJO{Sx^YISKTJR}JITjWKJRT^YLIZIEjT^[}PyJÞYEIJTJR
KâYJE\RY[S[âKOMKROTJR[L[MKR\ãKJSKTIxKZâKM¼

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XRÌjOPRÍÎÏ|KETZ[SIyYPTJEXRO]SÐITqTPTIR
¤¥¦ÍÎÑ]Y}KqSKYISKTPYKY\ZyKJILZ[`qYTI¥¢

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske
standarder, der er anført på forrige side.

EIJKLMOPRSKTIKWXRKYIZS[YJOS\YIK]Z^LI`EjLZqT]LIL[]IYIx\Z[YTIJ
OTPYLZ[Py[{SKYPOK|M}I

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

(HR) - Hrvatski

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:
Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
"%>'>»8+!8*»>8+>$!(8+'8>(C8+8=8"8+;(8+¼
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ
8$(">8+>$!(8+++>'>8+!>C*'%C8=8

(HU) - Magyar

(IT) - Italiano

(.0(*)(/(/ė6e*,1<,/$7.2=$7

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
´µ¶·(8%>">C8*)%>">+>>">" «8)8"C(;C+>%>""C
C>+«(>(+>>">">((>C(>; >$!88@)>">(>" &@8("+8C conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:
legislazioni nazionali che le traspongono :
¨"=)©>;ª"C«¬¢">(C+@>>;>«*>C «>
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

"+8C;>" ; "'";>>!" *+8;@"C>$!8;@)((

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

/7 /LHWXYLžNDOED

(LV) - Latviešu valoda

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(.$7%,/67Ŝ%$6'(./$5ń&,-8
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likumiem, kuros tie ir ietverti:

>+C+!">(C+>C88$'>8+$+
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+!8>$+¢">(C+C8('>£¤¥¦¢
>§8%$8C£C8>+%$+8>+¥¢

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

$(C%8>+8!C'C8>+(+8C88>!8>(%"!!$

(MT) - Malti

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe88(C8ç'88''8(%;;%8*$+
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le8";;%8%8>C;;%"8"8
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vultaèè¢¢+!C88"Cê">CC+%>C8(¤¥¦¢
Prodotti relatati mal-ener8%¥¢

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

(8$(""++8!>%+8C8"8%>$8+>++8%8"!
pre>'>C8

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.
F GQ 013-05

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

'(./$5$&-$=*2'12ĝ&,:(

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter
2009/125/EF
og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

´µ¶· 8'=;>!'$(C))+8>8>88>%;>%'>("=%8ë
;'>;!C8>8+8C !$%ë=)=*')>(C)>$!>%(8=*8
C!$%ë=)+8%>!;>!8+8!(%>¼
Ú8(8=*Ú!8 »´¢+!C)8" =8">(C+>C)=;>%
¤¥¦´ '$(C;8ë;)=*;>>8ë¥´
;;C>!$%ë=)+8++8>$!>%(8=*;*+8;)+8!')+8
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

52 5RPkQă

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

'(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(&(

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais
que as transcrevem :

´µ¶·'>="ï=ï!'$>">=8CC>î!>;>C'>=" 8>$C=+>=$
'8!;8 88">'8>=C8>">$!>>$+ïC>ì8=$">8" 88"> 8">=>">
transpun :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE

þïÌ>8$>ÿÿ+!C88"8CC>">=C+>C8=ï
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.

ì8'>>+>>$C=+>=$+>">>$!>>+8;C>=8CC>î
!8!>=>'>Cï
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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´µ¶·¾>C>!>*"$%>><()(C«!>'+>C+C>%C
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

 Ô À Å ¤Ô 
Ú&;(! «;8'>8">(C+>C8=(¢+!C88"8C$
ÔÀ   Æ  ¤¥¦Ô 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
 Â  Æ ÅÀ  ¥Ô
Æ   ð        Âð 
 ðÃ   

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.
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(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

´µ¶·8;%"%'8;'>"(8>'>8C>%8;%8("'$;'"¾8"8
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som inför dem:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

´µ¶·$>">'>>"8C8">ªª">8ìùñ'(8¨$!)>C+>"8(">8>>
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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
   
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
   
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
      
Austria
WILO Pumpen
 
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
   

Croatia
$&'*? @   
10430 Samobor
T +38 51 3430914
 <? @   
Cuba
WILO SE
*   . 
F     :!=
 '    .
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
    <
 
Czech Republic
$&'*. G  
;=!. 
T +420 234 098711
  

India
c  w w:'
Pune 411019
T +91 20 27442100
?  :  

The Netherlands
$&'*~ z 
==~$ 
T +31 88 9456 000
  

Indonesia
wq $&'*w:&
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
     

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
   

Ireland
WILO Ireland
'  @
T +353 61 227566
   

Poland
$&'*w@  :   
!=<=!_'
T +48 22 7026161
   :

Italy
$&'*&    
;!!_"w  z
(Milano)
T +39 25538351
      

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
<     '
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
   :

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
  @

Romania
$&'*}    
!!^!. . > 
| &?
T +40 21 3170164
   

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
  

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

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
   

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
  

Belgium
WILO NV/SA
!"# 
T +32 2 4823333
  

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
   

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
  

France
$  R  
=#!!=' ? .U
T +33 2435 95400
  

Latvia
$&'*z   &
1019 Riga
T +371 6714-5229
  ?

Brazil
$&'*. 
&:  '
Jundiaí – São Paulo – Brasil
# ;#<!=
T +55 11 2923 9456
  <    

Great Britain
$&'*XZ [ \'
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
    @

Canada
$&'*.   & 
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
 <   
China
$&'*.  '
101300 Beijing
T +86 10 58041888
 >   

Greece
$&'*  
^=_` U X @ \
T +302 10 6248300
    
Hungary
$&'*c  h[
;!^=qvv@h 
(Budapest)
T +36 23 889500
   

South Africa
  
2065 Sandton
T +27 11 6082780
:  @ 
   
Spain
$&'*&   
;""!_ h 
(Madrid)
T +34 91 8797100
      
Sweden
WILO NORDIC AB
#=!##U>v
T +46 470 727600
   
Switzerland
Fczw:
^#!} 
T +41 61 83680-20
<:: 
Taiwan
$&'*q  .* G'
;^=`~q : . 
T +886 2 2999 8676
    

Russia
WILO Rus ooo
;#=`;c
T +7 495 7810690
   

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
 ?q   
#^`=_ 
T +90 216 2509400
    

Saudi Arabia
$&'*cF<}  
}  ^_=
T +966 1 4624430
     

Ukraina
$&'*Z@    
!"#![ 
T +38 044 3937384
   

Lebanon
WILO LEBANON SARL
| ;!;;!#!
Lebanon
T +961 1 888910
   

Serbia and Montenegro
$&'*z   
11000 Beograd
T +381 11 2851278
   

United Arab Emirates
$&'*c F RF
| R 
w*zU;_;;! 
T +971 4 880 91 77
  

Lithuania
$&'*' ? Zz
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
   

Slovakia
$&'*.    G @
"#!_z   ?
T +421 2 33014511
  @

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

Morocco
$&'*c  }'
;!;=!.   
T +212 (0) 5 22 66 09 24
   

Slovenia
$&'*    
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
      

Vietnam
$&'*  .'
. c . G  
T +84 8 38109975
@   ?

Korea
$&'*w:' 
_"<;;! Gz 
T +82 51 950 8000
    @

R   G:        
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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

