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Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve francia. 
A jelen útmutatóban található további nyelvek 
az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.
A beépítési és üzemeltetési utasítás a termék tar-
tozéka. Tartsa azt mindig a termék közelében. 
A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetés-
szerű használatnak és a termék helyes kezelésé-
nek az előfeltétele.
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a 
termék kivitelének és a nyomás alá helyezésre 
vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak.
EK megfelelőségi nyilatkozat:
Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Beépítési és 
üzemeltetési utasítás része.
Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem 
egyeztetett műszaki változtatásai esetén a jelen 
nyilatkozat érvényét veszíti.

2 Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető elő-
írásokat tartalmaz, amelyeket a telepítésnél és az 
üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az üze-
meltetési utasítást éppen ezért a telepítés és az 
üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind a 
felelős üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt álta-
lános biztonsági utasításokat kell betartani, 
hanem a további fejezetekben a veszélyre utaló 
szimbólumokkal megjelölt biztonsági utasításo-
kat is.

2.1 Jelzések értelmezése az Üzemeltetési 
útmutatóban

Szimbólumok:
Általános veszélyre utaló szimbólum

Elektromos feszültség általi veszély

HASZNOS JAVASLAT 

Figyelmeztető jelzések:

VESZÉLY!
Akut veszélyes helyzet.
Az utasítás be nem tartása halált vagy nagyon 
súlyos sérüléseket okoz.

FIGYELEM!
A kezelő (súlyos) sérüléseket szenvedhet. 
A 'Figyelem' arra utal, hogy (súlyos) személyi 
sérülések veszélye áll fenn, ha a kezelő nem 
veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!
Fennáll a termék/rendszer károsodásának 
veszélye. A 'Vigyázat' a megjegyzés figyelmen 
kívül hagyásából eredő esetleges termék-
károkra vonatkozik.

JAVASLAT: Hasznos javaslat a termék kezelésére 
vonatkozólag. Lehetséges nehézségekre is fel-
hívja a figyelmet.

2.2 A személyzet szakképesítése
A telepítésben résztvevő dolgozóknak az adott 
munkához szükséges szakképzettséggel kell ren-
delkezniük.

2.3 Veszélyek a biztonsági elõírások be nem tartása 
esetén
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 
esetén személyi sérülések és a termék/rendszer 
károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági elő-
írások be nem tartása a kártérítési igényjogosult-
ság elvesztését okozhatja.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása pl. az alábbi 
veszélyes helyzetek kialakulását okozhatja:

• A termék/rendszer fontos funkcióinak leállása,
• Az előírt karbantartási és javítási folyamatok leál-

lása,
• Személyek épségének veszélyeztetése elektro-

mos, mechanikus vagy bakteriológiai behatások 
által,

• Anyagi károk.

2.4 Biztonsági elõírások az üzemeltetõ számára
Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírá-
sokat.
Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-
zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 
vagy általános előírásokat [pl. IEC, VDE stb.] és 
a helyi energiaellátó vállalat előírásait.
Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korláto-
zott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességű 
vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos 
tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is 
beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyeli őket 
vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-
sításokat kaptak. 
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak 
biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készü-
lékkel.

2.5 Biztonsági elõírások ellenõrzõ és szerelõ 
munkáknál
Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy 
az ellenőrzési és szerelési munkákat erre felhatal-
mazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, az 
üzemeltetési utasításból kellő tájékozottságot 
szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizá-
rólag üzemszünet alatt szabad elvégezni! Feltét-
lenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására 
vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasítás-
ban ismertetett eljárásmódot.



Magyar

56 WILO SE 10/2009

2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás
A terméken végzett változtatások kizárólag a 
gyártóval folytatott egyeztetés után engedélye-
zettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által 
jóváhagyott választható opciók a biztonságot 
szolgálják. Más alkatrészek használata érvényte-
lenítheti az ebből eredő következményekért 
fennálló felelősséget.

2.7 Meg nem engedett üzemmódok
A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az 
üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti felhasz-
nálási cél esetén biztosított. A katalógusban/az 
adatlapokon megadott határértékektől semmi-
lyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbensõ raktározás
A termék kézhezvétele utáni teendők:

• Ellenőrizze a termékben keletkezett szállítási 
károkat.

• Szállítási károk esetén a megfelelő határidőn belül 
tegye meg a szükséges lépéseket a szállítócégnél. 
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A szakszerűtlen szállítás és közbenső raktározás 
a termékben anyagi károkhoz vezethet.

• A szivattyú a szállítás során csak az arra szolgáló 
kengyel segítségével függeszthető/szállítható. 
Soha se a kábelnél fogva!

• Szállításkor és közbenső raktározáskor védje a 
szivattyút nedvesség, fagy és mechanikus káro-
sodások ellen.

4 Felhasználási cél
A Drain TM sorozatú merülőmotoros szivattyúk 
szennyezettvízhez és vízelvezetéshez a követ-
kező célokra alkalmazhatók: 

• gödrök és aknák automatikus leürítésére, 
• árvízveszélyes udvari és pincehelyiségek szárazon 

tartására, 
• felszíni vizek leszivattyúzására, 

azokban az esetekben, amikor a szennyezett víz 
nem képes természetes eséssel a csatorna rend-
szerbe lefolyni.
A szivattyúk enyhén szennyezett víz, esővíz, 
drénvíz és mosóvíz szállítására alkalmasak.
A TMR szivattyútípusok hordozható alkalmazásra 
és a talajon maradó 2 mm-es maradékszintig eny-
hén szennyezett víz leszivattyúzására alkalmasak.
A szivattyúk felállítása általában elárasztva 
(bemerítve) történik és csak függőlegesen, 
állandó vagy hordozható módon telepíthetők. 

A köpenyhűtésnek köszönhetően ezek a szivat-
tyúk vízszint felett is üzemeltethetők.
A 10 m-nél rövidebb hálózati csatlakozókábellel 
ellátott merülőmotoros szivattyúk (az MSZ-EN 
60335 szabvány szerint) csak épületen belül 
alkalmazhatók, tehát kültéri használatuk nem 
engedélyezett.
A kerti tavakban vagy hasonló helyeken való 
alkalmazásra tervezett szivattyúkat olyan hálózati 
csatlakozókábellel kell ellátni, amelyek nem 
lehetnek könnyebbek az MSZ-EN 60335 szab-
vány szerinti H07 RN-F (245 IEC 66) jelölésű 
gumitömlős vezetékeknél.
VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt!
A szivattyút tilos úszómedencék / kerti tavak 
vagy hasonló helyek leürítésére használni, ami-
kor személyek tartózkodnak a vízben.
FIGYELEM! Egészséget fenyegető veszély!
Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt nem 
alkalmas ivóvíz szállítására! A tisztítatlan szen-
nyezettvíz / szennyvíz miatt egészségkárosodás 
veszélye áll fenn.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A nem megengedett anyagok szállítása a ter-
mékben keletkező károkhoz vezethet. 
A szivattyúk nem alkalmasak durva szennyező-
déseket – pl. homokot, szálakat – tartalmazó 
víz vagy éghető, maró hatású folyadékok szállí-
tására, továbbá nem alkalmazhatók robbanás-
veszélyes területeken.
A felhasználási célhoz hozzátartozik az üzemelte-
tési utasítás betartása is.
Minden ettől eltérő használat nem rendeltetés-
szerű használatnak számít.

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata 

Példa: TM 32/8 -10M
TMW 32/11 HD 

TM Merülőmotoros szivattyú
W W = örvénykeltő berendezéssel 

         (TWISTER-funkció)
R = alacsony maradék vízszint

32 Nyomócsonk csatlakozás névleges átmérője 
[mm]: 32 = Rp 1¼

/8 Max. szállítómagasság [m] Q = 0m³/h mellett 
HD Agresszív közegekhez 

(szerkezeti anyag: 1.4435 (AISI316L))
10M Hálózati csatlakozókábel hossza [m]: 10

5.2 Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 1~230 V, ± 10 %
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Védelmi osztály: IP 68
Szigetelési osztály: 155
Névleges fordulatszám (50 Hz): 2900 ¹/min (50 Hz)
Max. áramfelvétel: lásd a típustáblán
Teljesítményfelvétel P1: lásd a típustáblán
Max. térfogatáram: lásd a típustáblán
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5.3 Szállítási terjedelem
Szivattyú a következőkkel:

• 3 m hosszú elektromos csatlakozókábel hálózati 
dugasszal (TM …10M típus: 10 m) 

• bekötött úszókapcsoló 
(TM32/8-10M esetén nincs)

• TMW esetén örvénykeltő berendezés (TWISTER-
funkció)

• Rp 1¼ méretű nyomócsonk csatlakozás
(TM32/7 és TM32/8-10M típus: ∅35 mm-es 
tömlő csatlakozás) 

• visszafolyás-gátló
(TM32/7 és TM32/8-10M esetén nincs) 

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

5.4 Választható opciók
A választható opciókat külön kell megrendelni 
(lásd a katalógusban):

• kapcsolókészülék 1- vagy 2-szivattyús üzemhez 
• AlarmControl riasztási kapcsolókészülék mini 

úszókapcsolóval és dugasszal
• külső felügyelő berendezések / kioldó készülékek
• szintvezérlés (pl. úszókapcsoló)
• választható opciók hordozható nedvesaknás tele-

pítéshez (pl. tömlőcsatlakozók, tömlők stb.)
• választható opciók állandó nedvesaknás telepí-

téshez (pl. elzárószerelvények, visszafolyás-gát-
lók stb.)

Új választható opciók használatát javasoljuk.

6 Leírás és működés

6.1 A szivattyú leírása (1. ábra) 

A szivattyú teljes egészében belemeríthető a szál-
lított közegbe. 
A merülőmotoros szivattyú háza nemesacélból 
készült. 
A villamos motor védelméről a szivattyútér felől a 
motor olajtér felőli tömítésére szolgáló tengelytö-
mítő gyűrű, a szállított közeg felől pedig az olajtér 
tömítésére szolgáló csúszógyűrűs tömítés gon-
doskodik. A csúszógyűrűs tömítés szárazon futás 
esetén biztosított kenése és hűtése céljából a 
csúszógyűrűs tömítőkamra orvosi fehérolajjal van 
feltöltve. A csúszógyűrűs tömítés közeg felőli 
oldalát egy további tengelytömítő gyűrű védi.
A motor hűtését az azt körülvevő szállított közeg 
végzi.
A szivattyút az akna fenekére kell telepíteni. 
Állandó telepítés esetén egy fix nyomócsőre kell 
rácsavarozni, hordozható telepítés esetén pedig 
egy tömlőcsatlakozásra kell rákötni.
A szivattyú a védőföldelt dugasz csatlakoztatásá-
val helyezhető üzembe.
A szivattyút az úszókapcsoló automatikusan 
működteti úgy, hogy egy meghatározott „h“ víz-
állásnál (2. ábra) bekapcsolja, a „h1“ minimális víz-
állásnál pedig kikapcsolja.

Max. szállítómagasság: lásd a típustáblán
S1 üzemmód: 200 üzemóra évente
S3 üzemmód (optimális): szakaszos üzem, 25 % (2,5 perc üzem, 7,5 perc szünet).
Ajánlott kapcsolási gyakoriság: 20/h
Max. kapcsolási gyakoriság: 50/h
A szabadon áthaladó golyó mérete: 10 mm (TMR típus: 2 mm)
Nyomócsonk névleges átmérője: ∅ 32 mm (Rp 1¼), 

∅ 35 mm-es tömlő csatlakozása TM32/7 és TM32/8-10M szállítási terjedelmében 
Szállított közeg megengedett hőmér-
séklete: Rövid ideig (3 perc):

+3 – 35 °C
90 °C

Max. bemerülési mélység: 3 m
Alacsony leszívás eddig: 14 mm (TMR típus: 2 mm)
A szállított közeg max. sűrűsége: 1060 kg/m3

5.2 Műszaki adatok

Poz. Alkatrész leírása Poz. Alkatrész leírása

1 kábel 13 csavar
2 csavar 14 diffúzor
3 O-gyűrű 15 beszívó szűrő
4 motorház 16 csúszógyűrűs tömítés
5 csavar 17 O-gyűrű
6 ház 18 tengelytömítő gyűrű
7 úszókapcsoló 19 O-gyűrű
8 csavar 20 visszafolyás-gátló
9 csavar 21 Rp 1¼ méretű nyomó-

csonk csatlakozás
10 anya 22 fogantyú
11 járókerék 23 tömlő csatlakozás
12 örvénykeltő 

berendezés 
(TWISTER-funkció)



Magyar

58 WILO SE 10/2009

A motor termikus motorvédelemmel van ellátva, 
amely túlzott felmelegedés esetén automatikusan 
lekapcsolja, majd a visszahűlés után újra vissza-
kapcsolja azt. A kondenzátor az 1~ motorba van 
beépítve.

Örvénykeltő berendezéssel felszerelt kivitel
(TWISTER-funkció)
Lebegő részeket tartalmazó szennyezett vízhez 
a merülőmotoros szivattyú a szívókosárra szerelt 
örvénykeltő berendezéssel van felszerelve. Ez 
folyamatosan felkavarja a szivattyú szívási tarto-
mányában található lerakódó szennyeződéseket 
és a vízzel együtt leszivattyúzza azokat. Ezáltal 
elkerülhető a szivattyúakna eliszaposodása, vala-
mint az olyan kedvezőtlen következmények, mint 
pl. a szivattyú eldugulása és a bűzképződés.

Ha a szennyvízelvezetésben az üzemszünet nem 
megengedett, úgy a szükséges kapcsolókészü-
lékkel (választható opció) együtt egy 2. szivattyú 
(automatikus tartalékszivattyú) növeli a működé-
sének biztonságát az 1. szivattyú üzemzavara 
esetén.

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás
VESZÉLY! Életveszély!
A szakszerűtlen telepítés és villamos bekötés 
életveszélyes lehet. 

• A telepítést és villamos csatlakoztatást kizáró-
lag szakszemélyzettel és az érvényes előírások-
nak megfelelően végeztesse el!

• Vegye figyelembe a balesetvédelmi előírásokat!

7.1 Telepítés
A szivattyút állandó vagy hordozható telepítésre 
tervezték.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód 
következtében.
A szivattyút kizárólag a kengyelnél fogva akas-
sza be lánc vagy kötél segítségével, soha ne az 
elektromos / úszó kábelnél vagy a cső- / tömlő-
csatlakozásnál fogva.
A szivattyút fagymentes helyen / aknában tele-
pítse.
A telepítés és üzembe helyezés előtt az aknában 
ne legyenek durva szilárd anyagok (pl. építkezési 
törmelék stb.).
Az aknában uralkodó viszonyoknak feltétlenül 
biztosítaniuk kell az úszókapcsoló akadálytalan 
mozgását. 
Beépítési méretek / aknaméretek (lásd még 
a 2. ábrát) 

A nyomócső (cső-/tömlőcsatlakozás) átmérője 
a megnövekedett dugulásveszély és a nagyobb 
nyomásveszteségek miatt nem lehet kisebb a szi-
vattyú nyomócsonk csatlakozásánál. A nyomás-
veszteségek elkerülése érdekében azt ajánljuk, 
hogy egy mérettel nagyobb átmérőjű csőcsatla-
kozást válasszon.

Nedvesaknás állandó telepítés 
Fix nyomócsővel szerelt, nedvesaknás állandó 
telepítés esetén a szivattyút úgy kell elhelyezni és 
rögzíteni, hogy

• a szivattyú tömegét ne a nyomócső csatlakozója 
tartsa. 

• a nyomócső irányából ható terhelés ne hasson 
a csatlakozócsonkra.

• a szivattyú feszültségmentesített állapotban 
kerüljön beszerelésre.
A közüzemi csatornahálózatból jelentkező esetle-
ges visszatorlódás elleni védelem érdekében 
a nyomócsövet egy csőkanyarral az adott helyen 
meghatározott visszatorlasztási szint (többnyire 
az utcaszint) felett kell kiépíteni. A visszafolyás-
gátló nem garantálja a visszatorlódás elleni véde-
kezést.

• A szivattyú fix telepítése esetén szerelje fel a mel-
lékelt visszafolyás-gátlót.

• A nyomócsonk csőcsatlakozásainak tömítését 
teflonszalaggal végezze el.
JAVASLAT: Az itt jelentkező állandó tömítetlen-
ség a visszafolyás-gátló és a csavarzat károsodá-
sához vezethet.

Nedvesaknás hordozható telepítés
Tömlőcsatlakozással szerelt, hordozható nedves-
aknás telepítés esetén biztosítsa a szivattyút az 
aknában elborulás és elmozdulás ellen. (pl. a lán-
cot / kötelet enyhe előfeszítéssel rögzítse).
JAVASLAT: Szilárd alap nélküli gödrökben való 
alkalmazás esetén a szivattyút megfelelően nagy 
lemezre kell állítani vagy megfelelő pozícióban fel 
kell akasztani kötélre vagy láncra.

7.2 Villamos bekötés
VESZÉLY! Életveszély!
Szakszerűtlen villamos bekötés esetén áram-
ütés általi életveszély áll fenn.
A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi 
energiaellátó engedélyével rendelkező villany-
szerelővel és az érvényes helyi előírásoknak 
megfelelően végeztesse el.

• A hálózati csatlakozás áramnemének és feszült-
ségének meg kell egyeznie a típustáblán szereplő 
adatokkal.

• Hálózatoldali biztosíték: 10 A, lomha.
• Földelje le előírásszerűen a rendszert.
• Ajánlott az építtető által biztosítandó, 30 mA kiol-

dóáramú hibaáram védőkapcsoló alkalmazása 
(kültéri telepítés esetén előírás!).

Szivattyú Hmin Bmin L D

[mm]
TM 32/7 280 350 x 350 294 165
TM 32/8 280 350 x 350 293 165
TM 32/11 330 350 x 350 323 165

Szivattyú hmax h1min h2min

[mm]
TM 32/7 237 50 14
TM 32/8 250 50 14
TM 32/11 280 50 14
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• A szivattyú csatlakoztatásra kész.
Ha a szivattyút kapcsolókészülékhez kívánja csat-
lakoztatni, húzza ki a földelt villásdugót és az 
alábbiak szerint csatlakoztassa a csatlakozókábelt 
(lásd a kapcsolókészülék beépítési és üzemelte-
tési utasítását):
3-erű csatlakozókábel: 3 x 1,0 mm²

A csatlakozóaljzatot, ill. a kapcsolókészüléket 
elárasztásbiztos, száraz helyiségben szerelje fel.

8 Üzembe helyezés 
VESZÉLY! Áramütés miatti veszély!
A szivattyút tilos úszómedencék / kerti tavak 
vagy hasonló helyek leürítésére használni, 
amikor személyek tartózkodnak a vízben.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A csúszógyűrűs tömítés nem működhet szára-
zon!
A szárazonfutás csökkenti a motor és a csúszó-
gyűrűs tömítés élettartamát. A csúszógyűrűs 
tömítés károsodása esetén kis mértékű olaj 
kerülhet a szállított közegbe és beszennyezheti 
azt.

• Az akna feltöltésekor, ill. a szivattyú gödörbe való 
leeresztésekor ügyeljen arra, hogy az úszókap-
csoló szabadon mozoghasson. A kapcsolónak 
azelőtt kell lekapcsolnia a szivattyút, mielőtt a 
szívónyílásokon keresztül levegő kerülne a szivat-
tyúba.

• Az akna feltöltése és (amennyiben létezik) a nyo-
móoldali elzáró szelep kinyitása után a szivattyú 
automatikusan működésbe lép, amikor a vízszint 
eléri a „h“ kapcsolási szintet, és lekapcsol, amint a 
vízszint eléri a „h1“ kikapcsolási szintet.

• Az akna feltöltéséhez használt vízsugarat soha ne 
irányítsa a szívókosárra. A bezáródott levegő hát-
rányosan befolyásolhatja a szivattyú működését, 
ha eldugul a ház légtelenítő nyílása.

• Az aknába jutó víz maximális mennyisége nem 
haladhatja meg a szivattyú szállítási teljesítmé-
nyét. Az üzembe helyezés alatt figyelje az aknát.
JAVASLAT: Az első üzembe helyezés során a 
közegbe való ferde bemerítéssel, ill. döntéssel 
javítható a szivattyú légtelenítése.

Az úszókapcsoló kapcsolási szintjének átállítása
A szintszabályozás kifogástalan működése a 7.1 
pontban található táblázatban és a 2. ábrán sze-
replő értékek betartása mellett biztosított.
A kapcsolási szint (be-, ill. kikapcsolási pont) a 
szabad úszókapcsoló kábel segítségével állítható. 
Ehhez csúsztassa el kábelt a szivattyúfogantyún 
lévő kábeltartóban. Közben figyelje a „h2 min“ 
szintet (lásd a 2. ábrát).
A TMR kivitel esetében a lehető legmélyebb szí-
vási szint eléréséhez kézzel kell megemelni az 
úszókapcsolót. 
A „h2“ szint elérésekor jelentkező csekély vízszi-

várgás (a szívókosár és a ház között lévő oldalsó 
nyílásból) normális és a szivattyú üzembiztonsága 
szempontjából szükséges jelenség.

• Az akna feltöltéséhez használt vízsugarat soha ne 
irányítsa a szívókosárra. A bezáródott levegő hát-
rányosan befolyásolhatja a szivattyú működését, 
ha eldugul a ház légtelenítő nyílása.

• Az aknában lévő maximális vízmennyiség soha 
nem haladhatja meg a szivattyúteljesítményt. Az 
üzembe helyezés alatt figyelni kell az aknát.

• A szükséges szivattyúteljesítmény növeléséhez 
(a szállítómagasság kb. 16%-ával) a TMW-szivat-
tyú örvénykeltő berendezése a következőképpen 
lekapcsolható (3. ábra):
• Húzza ki a hálózati dugaszt.
• Emelje ki a szivattyút az aknából.
• Lazítsa meg a szívókosár alatt található négy 

csavart (2. poz.).
• Vegye le az örvénykeltő berendezést (1. poz.), 

fordítsa el 180°-kal, majd húzza meg a négy 
csavart.

• Eressze le a szivattyút az aknába és helyezze 
újra üzembe.

9 Karbantartás
A karbantartási és javítási munkákat kizárólag 
szakképzett személyzettel végeztesse!
VESZÉLY! Életveszély!
Az elektromos készülékeken végzett munkák 
esetén áramütés általi életveszély áll fenn.

• A szivattyút valamennyi karbantartási és javí-
tási munka során feszültségmentesíteni kell és 
biztosítani kell az illetéktelenek általi vissza-
kapcsolás ellen.

• A csatlakozókábelen keletkezett károkat kizá-
rólag szakképzett villanyszerelő javíthatja ki.

• A szivattyú működésének hosszabb állásidő 
miatti ellenőrzése során kerülje a szállított 
közeggel való érintkezést.
A hosszabb állásidőből adódó beragadás elkerü-
lése érdekében az úszókapcsoló kézi megemelé-
sével, ill. a szivattyú közvetlen bekapcsolásával és 
rövid ideig történő működtetésével rendszeres 
időközönként (2 havonta) ellenőrizze a szivattyú 
működését.
A tengelytömítő gyűrű és a csúszógyűrűs tömítés 
kis mértékű kopása miatt az olajkamrából kilépő 
olaj elszennyezheti a szállított közeget.
Ezért kb. 2000 üzemóránként szakemberrel vagy a 
Wilo ügyfélszolgálatával végeztesse el a szivattyú 
karbantartását. A karbantartás alkalmával főként 
a tömítéseket kell ellenőrizni.
A tokozott motort csak szakcég vagy a Wilo Ügy-
félszolgálat nyithatja ki.

A szivattyú tisztítása
A szivattyú alkalmazásától függően szennyező-
dések rakódhatnak le a szívókosárban és a járóke-
réken. Használat után folyó vízzel öblítse le a 
szivattyút.
1 Szakítsa meg az áramellátást. Húzza ki a háló-

zati dugaszt!
2 Ürítse le a szivattyút

Ér Kapocs

barna L1
kék N
zöld/sárga PE
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TMW:
3 Az örvénykeltő berendezés rá van csavarozva 

a szívókosárra (3. ábra).
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅3.5 x 14).
• Vegye le az örvénykeltő berendezést. 

4 A szívókosár rá van csavarozva a szivattyú-
házra.
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅4 x 60).
• Vegye le a szívókosarat. Óvatosan bánjon a 

szívókosár és a szivattyúház közötti O-gyű-
rűvel (∅155 x 2), valamint a megkerülő 
lyukban (az örvénykeltő funkcióhoz szük-
séges) lévő O-gyűrűvel (∅14 x 2).

TM/TMR:
4 A szívókosár rá van csavarozva a szivattyú-

házra.
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅4 x 60).
• Vegye le a szívókosarat. Óvatosan bánjon a 

szívókosár és a szivattyúház közötti O-gyű-
rűvel (∅155 x 2).

5 Folyó víz alatt tisztítsa meg a járókereket és a 
szivattyúházat. A járókeréknek könnyű járá-
súnak kell lennie.

6 A sérült vagy kopott alkatrészeket eredeti 
pótalkatrészekre kell kicserélni.

7 Fordított sorrendben szerelje össze a szivat-
tyút.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett 
személyzettel végeztesse! Vegye figyelembe a 9. 
Karbantartás című fejezetben található biztonsági 
utasításokat.

Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon 
szakszervizhez vagy a legközelebbi Wilo ügyfél-
szolgálathoz, ill. képviselethez.

11 Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy 
a Wilo ügyfélszolgálatnál rendelhetők meg.
A visszakérdezések és hibás megrendelések 
elkerülése érdekében megrendeléskor adja meg 
a típustáblán szereplő összes adatot.

A műszaki változtatás joga fenntartva!

Üzemzavarok Okok Elhárítás

A szivattyú nem indul vagy üzem 
közben leáll

Az áramellátás megszakadt Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábelt és a 
villamos bekötést

A motorvédő kapcsoló kioldott Hagyja lehűlni a szivattyút, automatikusan 
indul 

A szállított közeg hőmérséklete túl magas Hagyja lehűlni
A szivattyú elhomokosodott vagy beszorult Válassza le a szivattyút a hálózatról és 

emelje ki az aknából. Szerelje le a szívókosa-
rat, folyó víz alatt öblítse le a szívókosarat/
járókereket.

A szivattyú nem kapcsol be/ki Az úszókapcsoló beszorult, ill. nem tud 
szabadon mozogni

Ellenőrizze az úszókapcsolót és biztosítsa 
szabad mozgathatóságát

A szivattyú nem szállít A berendezésbe került levegő nem tud 
eltávozni

Rövid időre döntse meg a szivattyút a 
vízben, amíg a levegő el nem távozik
Légtelenítse / adott esetben ürítse le 
a berendezést
Vegye le a szívókosarat / örvénykeltő 
berendezést, folyó víz alatt öblítse ki 
a szívókosarat / légtelenítő nyílást. 
Ellenőrizze a „h1“ kikapcsolási szintet

A vízszint a beszívónyílás alatt van Ha lehet, engedje lejjebb a szivattyút 
(ügyeljen a kikapcsolási szintre)

A nyomócső/-tömlő átmérője túl kicsi (túl 
nagy a veszteség)

Méretezze nagyobbra a nyomócső/-tömlő 
átmérőjét 

A nyomócsonkban lévő visszafolyás-gátló 
szorul

Ellenőrizze a működését

A tömlő meg van törve / az elzáró szelep el 
van zárva

Egyenesítse ki a megtört tömlőt / nyissa ki 
az elzáró szelepet

A szállítási teljesítmény üzem 
közben leesik

A szívókosár eldugult / a járókerék beszorult Válassza le a szivattyút a hálózatról és 
emelje ki az aknából. Szerelje le a szívókosa-
rat, folyó víz alatt öblítse le a szívókosarat/
járókereket.



 

 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  

 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TM/TMW/TMR  
Herewith, we declare that this product:  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :  
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state complies with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive  

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

Directive basse-tension 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.
 
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-41  
Applied harmonized standards, in particular:  
Normes harmonisées, notamment:  
  
  
 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 

 
 
Dortmund, 14.10.2009 
 
 
 
 

 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
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Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : TM/TMW  
Herewith, we declare that this product:  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :  
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state comply with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive  

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

Directive basse-tension 
 
Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.
 
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-41  
Applied harmonized standards, in particular: EN 12050-2  
Normes harmonisées, notamment:  
  
  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 

 
Dortmund, 14.10.2009 
 
 
 
 

 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
 
 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Document: 2105089.1 
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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:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG
Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti 

modifiche 93/68/CEE
Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada 
por 93/68/CEE

en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
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:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/EWG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 
93/68/EWG

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG

e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
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:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK
EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 
93/68/EWG

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Építési termékek irányelv 89/106/EGK és az azt kiváltó 93/68/EGK 
irányelv

ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno�ci�, �e dostarczony 
wyrób jest zgodny z nast	puj�cymi dokumentami:


������� ��������� ��������, �� ������ ������ � ��� 
�!"��� #������ ��������� �����$��� ���������� 
���������:

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������ 2004/108/EG 
Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ��
������ �� �������������� �	�
!���" 2006/95/EG
Sm�rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve zn%ní 93/68/EHS dyrektyw� w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w 

brzmieniu 93/68/EWG
��
�����	 � ��
��������# ��$���# 89/106/EWG � #�#������� 
93/68/EWG

�í l š ý á d í � d & d d d ka p�íslušným národním p�edpis&m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego � ��������� � ��'�����(��� ����������(����

použité harmoniza)ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: *�#��(������ ������������� ������� � �����, � ������� :

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. #��������$ �����'�

GR TR RO
%&'()* )+,,7;<()*= >*= ?? CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara@ie de conformitate
+7;<=>?@J RTU T> XY>ZR= [?TR \’ [?T] T7= ^[T_\T[\7 X[Y_`>\7x 
U^[=>X>UJ{ TUx [^R;>?|Jx `U[T_}JUx :

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:

A'JQ>;X,Y[\*>]Q& )+,^Y>7>*>Y E_-2004/108/E_ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic` – directiva 2004/108/EG
{|*[}Y ~Y,*'&= >�)*= E_–2006/95/E_ Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG Directiva privind tensiunea joas` 2006/95/EG
{|*[}Y QY>Y)QJ+&= 89/106/E{_ RX�x TY>X>X>U]|7^J 93/68/E�� Ürün imalat yönetmeli�i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construc@ii 89/106/EWG cu 

amendamentele ulterioare 93/68/EWG
^[|<x ^[U T7= [=T{\T>U�7 ^Y[TU^] =>@>|J\{[ ve söz konusu ulusal yasalara. �i legisla�ia na�ional� respectiv�

�=[Y@>=U\@�=[ �Y7\U@>X>U>�@J=[ XYRT?X[, U`U[{TJY[: k~smen kullan~lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

�;�XJ XY>7�>�@J=7 \J;{`[ bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar šo m�s apliecin�m, ka šis izstr�d�jums atbilst sekojošiem 
noteikumiem:

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK Žemos �tampos direktyv� 2006/95/EB
Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ Direkt�va par b�vizstr�d�jumiem 89/106/EK p�c labojumiem 

93/68/EES
Statybos produkt� direktyvos 89/106/EB patais� 93/68/EEB

ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilstošai nacion�lajai likumdošanai bei atitinkamamiems šalies �statymams

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:

vt eelmist lk skat�t iepriekš�jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E�-����	
	�� �	 ������������
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk)nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede)im 
zadevnim dolo)ilom:

�����������, �� #�����" ������� �� ������� ����������:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E����
��	�����	 ����������� – $�
�����	 2004/108/E�
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES ��
�����	 ����� �	�
�!���� 2006/95/E�
Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS ��
�����	 �	 ��
������� �	��
�	�� 89/106/��� �������� 

93/68/�*�
a zodpovedajúca vnútroštátna legislatíva in ustrezno nacionalnim zakonom � �"������ ��'������� �������������

používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ������������� �������:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran ��. #������ �����'�

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata 
bid Direttiva 93/68/KEE

WILO SE
Nortkirchenstraße 100

bid-Direttiva 93/68/KEE
kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le�i�lazzjoni nazzjonali

b'mod partikolari: 

ara l-pa�na ta' qabel

44263 Dortmund
Germany



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

November 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

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

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

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

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

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

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

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

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

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

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

Korea
WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali - Dubai
T +971 4 886 4771
info@wilo.com.sa

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

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

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



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

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

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

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

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

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

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

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

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

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

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

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

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

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

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

Erreichbar Mo–So von
7–18 Uhr.
In Notfällen täglich
auch von
18–7 Uhr.

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

Wilo-International

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

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

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

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

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

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

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.
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Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

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

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

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

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland




