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1 Generelt

1.1 Om dette dokument
Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er 
oversættelser af den originale driftsvejledning.
Monterings- og driftsvejledningen er en del af apparatet. Den skal altid opbe-
vares i nærheden af apparatet. Korrekt brug og betjening af produktet forud-
sætter, at vejledningen overholdes nøje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og 
opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejlednin-
gen blev trykt.
EF-konformitetserklæring:
En kopi af EF-konformitetserklæringen er indeholdt i denne driftsvejledning. 
Hvis der uden vores samtykke foretages en teknisk ændring af de heri nævnte 
konstruktioner, er denne erklæring ikke længere gældende.

2 Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, 
som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings- 
og driftsvejledningen skal derfor læses af montøren og den ansvarlige bygherre 
før montering og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal 
overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i føl-
gende afsnit om faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler:

Generelt faresymbol

Fare på grund af elektrisk spænding

BEMÆRK 

Monte-

rings-

og

driftsvejl

edning
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Signalord:

FARE!
Akut farlig situation.
Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!
Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. ”Advarsel” betyder, at det 
kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges.

FORSIGTIG!
Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive beskadiget. ”Forsigtig” 
advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis anvisningerne ikke over-
holdes.

BEMÆRK: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på 
mulige problemer.

2.2 Personalekvalifikationer
Det personale, der skal foretage monteringen og idrifttagningen, skal være 
i besiddelse af de relevante kvalifikationer til udførelse af dette arbejde.

2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer og 
produktet/anlægget for fare samt medføre bortfald af ethvert krav om skades-
erstatning.
I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medfø-
re følgende farlige situationer:

• svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget,
• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder,
• fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirk-

ninger, 
• skade på ejendom.

2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale 
eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber 
skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og montagearbejder
Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og monte-
ring udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- 
og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om 
produktet/anlægget.
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Arbejde med produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. Fremgangs-
måden for standsning af produktet/anlægget, som er beskrevet i monterings- 
og driftsvejledningen, skal altid overholdes.

2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling
Ændringer på produktet/anlægget er kun tilladte efter aftale med producenten. 
Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerhe-
den. Anvendelse af andre dele kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på 
den baggrund bortfalder.

2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser
Driftssikkerheden for det leverede produkt/anlæg er kun garanteret ved korrekt 
anvendelse iht. afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår 
af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller over-
skrides.

3 Transport og midlertidig opbevaring
Kontrollér straks produktet for transportskader ved modtagelsen. Hvis der kon-
stateres transportskader, skal de nødvendige skridt tages i forhold til speditøren 
inden for de pågældende frister.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Ukorrekt transport og ukorret midlertidig opbevaring kan medføre materi-
elle skader på produktet.
Anlægget skal ved transport og midlertidig opbevaring beskyttes mod fugt, 
frost og mekanisk beskadigelse.

4 Anvendelsesformål
Kondensatløfteanlægget indgår i anlæg til transport af opstået kondensat. Det 
automatisk arbejdende og tilslutningsklare kondensatløfteanlæg er konstrueret 
til montering i kondenserende gaskedler med kondensat med en pH-værdi på 
mindst 2,4.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader! 
Ved anvendelse af kondensatløfteanlægget i gasfyrede kedler med en ydelse 
> 200 kW og altid ved anvendelse af oliefyrede kedler skal der forkobles en 
neutraliseringsenhed.
Desuden anvendes kondensatløfteanlægget i:

• Klimaanlæg, køleskabe og frysere, kølevitriner og fordampere.

Kondensatløfteanlægget er ikke konstrueret til at blive anvendt af personer 
(inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mang-
lende erfaring og/eller viden. 
Enhver anvendelse, der går ud over dette, anses ikke for at være korrekt.
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5 Produktdata

5.1 Typekode 

5.3 Leveringsomfang
• Tilslutningsklart kondensatløfteanlæg
• Kondensatudløb med integreret tilbagestrømsventil
• Netkabel med stik (2 m)
• Alarmkabel med afisolerede kabelender (1 m)
• Slange til trykside (5 m)
• Vægfastgørelsesmateriale (boreskabelon, skruer, rawplugs)
• Monterings- og driftsvejledning

Eksempel: Wilo-DrainLift Con

DrainLift = løfteanlæg
Con = kondensat

5.2 Tekniske data

Generelle data
Tilslutningsspænding 1 ~ 230 V
Frekvens 50 Hz
Tilslutningskabel Netkabel: 2 m

Alarmmelding: 1 m
Tilslutningseffekt 60 W
Kapslingsklasse IP 20
Nominel strømstyrke 0,6 A
Driftstype S3 30 %

(intermitterende drift, 3 min., drift - 7 min., pause)
Tilladt medium Kondensat
Tilladt medietemperatur maks. 50 °C
Løftehøjde maks. 5,5 m
Lydtryksniveau <�50 dBA på 1 m
Beholdervolumen 1,2 l
Vægt, ca. 2,1 kg
Dimensioner Bredde: 210 mm

Højde: 120 mm
Dybde: 167 mm

Tilløbstilslutninger 30 mm diameter
19 mm diameter

Udløbstilslutning 10 mm diameter
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5.4 Tilbehør
Tilbehør skal bestilles separat.

• Wilo-DrainAlarm 2 (styreenhed til akustisk alarmfunktion)
• Tilløbsadapter DN 40/30

6 Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse
Kondensatløfteanlægget indgår i anlæg til transport af opstået kondensat. 
Kondensatløfteanlægget anvendes, hvis kondensatet ikke kan bortskaffes via 
et naturligt fald, eller hvis anlægget er monteret under tilbageløbsniveau. 
Aggregatet er tilslutningsklart  og udstyret med et stik (1 ~ 230 V) til en Schuko-
stikdåse. Kondensattilløbstilslutningen og kondensatudløbstilslutningen er 
placeret i kondensatsamlebeholderens dæksel (fig. 1, pos. 6). I kondensat-
udløbstilslutningen (fig. 1, pos. 4) er der integreret en tilbagestrømsventil. 

Produktet set fra ydersiden (fig. 1 ):
1: Kondensattilløb (30 mm) med tilløbsadapter DN 40/30 (tilbehør)
2: Tilslutning af yderligere kondensattilløb (19 mm)
3: Clips til åbning af kondensatsamlebeholderen
4: Kondensatudløb med tilbagestrømsventil
5: Vægophæng
6: Kondensatsamlebeholder
7: Alarmkabel
8: Nettilslutning
9: Transportsikring
10:  Sikringsskrue kabinetdæksel
11:  Dæksel til kabinet
 
Produktet set fra indersiden (fig. 2 ):
1: Kondensatsamlebeholder
2: Svømmer pumpefunktion Til/Fra
3: Svømmer alarm
4: Alarmkontakt
5: Motorenhed
6: Clips til åbning af motorenheden
A: Frakoblingsniveau
B: Tilkoblingsniveau
C: Alarmniveau 
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6.2 Funktion
Kondensatpumpeanlægget styres via tre koblingspunkter. 

• Ved en kondensathøjde på ca. 43 mm (fig. 2, pos. B) i kondensatsamlebeholde-
ren er tilkoblingsniveauet nået. Pumpeprocessen begynder.

• Ved en kondensathøjde på ca. 27 mm (fig. 2, pos. A) i kondensatsamlebeholde-
ren er frakoblingsniveauet nået. Pumpeprocessen standser.

• Ved en kondensathøjde på ca. 67 mm (fig. 2, pos. C) i kondensatsamlebeholde-
ren er alarmniveauet nået. Alarmkontakten udløser alarmen.
Alarmkontakten er integreret i anlægget og fungerer som overløbssikring. 
Kontakten tilsluttes til det anlæg, hvor kondensatet opstår, eller til Wilo-
DrainAlarm 2 ved hjælp af det 1 meter lange alarmkabel.
Anlægget er udstyret med en Monoblock-centrifugalpumpe. Anlæggets motor 
har en termisk termosikringskontakt (WSK), der frakobler ved en temperatur på 
130 °C, og automatisk starter igen efter afkøling. 

7 Installation og elektrisk tilslutning 

FARE! Livsfare!
Ukorrekt installation og ukorrekt elektrisk tilslutning kan være livsfarlig.

• Installation og elektrisk tilslutning må kun foretages af fagfolk og i henhold 
til gældende forskrifter!

• Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker!
• Før installation og elektrisk tilslutning, skal spændingen til produktet/

anlægget afbrydes og sikres mod at blive genindkoblet af uvedkommende!
• Træk stikket ud!

7.1 Installationsforberedelse
• Vælg et egnet opstillingssted iht, apparatets størrelse og tilslutningernes ræk-

kevidde.
• Anlæggets dimensioner (H x B x D): 210 mm x 120 mm x 167 mm 
• Opstil kondensatløfteanlægget i et tørt, gennemventileret og frostsikkert rum.

BEMÆRK! Kondensatløfteanlæggets motorenhed kan placeres på enten til højre 
eller til venstre på kondensatsamlebeholderen, afhængigt af anvendelsesste-
det.

• Tryk clipsene på kabinettet ind (fig. 1, pos. 3).
• Tag motorenheden af.
• Drej motorenheden efter behov, placér den og tryk den ned, indtil det kan høres, 

at clipsene på kabinettet går i indgreb.
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7.2 Vægmontage
ADVARSEL! Fare for kvæstelser!
Ved ukorrekt montage er der fare for kvæstelser, og apparatet kan blive 
beskadiget. Montagen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Positionér produktet på væggen, og justér det med et vaterpas, så det er 
vandret. Produktet skal være justeret nøjagtigt for at kunne fungere kor-
rekt.

• Markér borehuller på væggen ved hjælp af boreskabelonen.
• Skru anlægget fast på væggen med 2 skruer � 4 mm.

Boreskabelonen befinder sig på første side af denne vejledning.

7.3 Installation af kondensatløfteanlægget
FORSIGTIG! Fare på grund af fejlfunktion!
Ukorrekte tilløbs- og udløbstilslutninger fører til fejlfunktioner på anlægget. 
Tilløbs- og udløbstilslutningerne må efter monteringen hverken komme i 
klemme eller knækkes. Slangerne må ikke have en bøjningsradius på under 
55 mm (fig. 4).
For at sikre en optimal kondensatpumpning, skal kondensatet løbe uhindret 
gennem tilløbsslangen og ind i anlægget, og udløbsslangen skal føres, så den 
er konstant stigende.
Kondensattilløbsåbningen med en diameter på  30 mm (fig. 1, pos. 1) befinder 
sig i kondensatsamlebeholderens dæksel. Ved behov kan der anvendes et andet 
tilløb med en diameter på 19 mm (fig. 1, pos. 2) ved at trykke den perforerede 
lukning ud. Til tilslutning af kondensatudløbsledningen (fig. 1, pos. 4) skal der 
bruges en slange med en diameter på 10 mm. 

• Tilslut kondensattilløbsledningen til tilløbsåbningen (fig. 1, pos. 1). Tilløbsa-
dapteren DN 40/30 kan fås som tilbehør.

• Tilslut kondensatudløbsledningen på udløbets tilbagestrømsventil (fig. 1, 
pos. 4).

7.4 Elektrisk tilslutning
FARE! Fare på grund af elektrisk stød!
Den elektriske tilslutning må kun udføres af en el-installatør, der er god-
kendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i overensstemmelse med de 
gældende lokale regler [f.eks. VDE-direktiver].

• Nettilslutningens netstrøm, strømtype og spænding skal svare til angivelserne 
på typeskiltet.

• Sørg for forsyning til alarmafbryderen (Wilo-DrainAlarm 2) svarende til dennes 
typeskiltdata.
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7.5 Netspændingsforsyning
• Tilslutningsspænding 1 ~ 230 V.
• Sikring på netsiden 10 A træg.
• Fejlstrømsrelæ iht. IEC 345.

7.6 Elektrisk tilslutning alarm
FARE! Livsfare!
Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød. 
Den elektriske tilslutning må kun udføres af en el-installatør, der er god-
kendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i overensstemmelse med de 
gældende lokale regler [f.eks. VDE-direktiver]. Slå spændingen til anlægget 
fra, før den elektriske tilslutning udføres.
BEMÆRK! Læs om tilslutning i de pågældende betjeningsvejledninger, når 
alarmkablet skal tilsluttes til den kondenserende kedel eller til alarmafbryderen.

• Tilslut alarmkablet (fig. 1, pos. 7) til den kondenserende kedels tilslutning med 
de afisolerede kabelender.

• Forbind anlægget til jord i henhold til forskrifterne.
• Maks. kontaktbelastning 250 V / 1 A

Alarmkontakten (fig. 5a, pos. b) er fra fabrikken konstrueret som potentialfri 
åbnekontakt (fig. 5b). Kontakten åbner, når alarmniveauet nås.
For at anvende alarmkontakten som lukkekontakt (fig. 5a), skal der udføres føl-
gende arbejdstrin:

• Løsn sikringsskruen (fig. 1, pos. 10) på kabinettets dæksel.
• Tryk clipsene på kabinettet ind (fig. 2, pos. 6) og tag kabinetdækslet af.
• Træk fladstikhylsteret (fig. 5b, pos. 2) af den midterste kontakt på alarm-

kontakten.
• Sæt fladstikhylsteret på den øverste kontakt (fig. 5b, pos. 1).
• Sæt kabinetdækslet på og tryk det ned, indtil det kan høres, at clipsene på kabi-

nettet (fig. 2, pos. 6) går i indgreb.
• Spænd fastgørelsesskruen (fig. 1, pos. 10).

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Alarmkontakten skal tilsluttes, så der i tilfælde af et overløb sker en frakob-
ling af hele anlægget (kondenserende kedel eller kølesystem). Hvis alarm-
kontakten ikke er tilsluttet, kan der ikke gøres krav gældende for eventuelle 
følger heraf.
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8 Ibrugtagning
BEMÆRK! Ibrugtagning må kun ske, hvis de gældende lokale bestemmelser og 
forskrifter (f.eks. VDE-direktiver) og alle tilslutningsbetingelser er overholdt.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Transportsikringen blokerer svømmerens funktion. Der er fare for, at anlæg-
get løber over. Før kondensatløfteanlægget tages i brug skal transportsik-
ringen (fig. 1, pos. 9) fjernes, så anlæggets funktion sikres. Fjern de to 
kunststofflasker på venstre og højre side af anlægget ved at trække dem ud. 
Når transportsikringen trækkes ud, skal der holdes fast i anlægget med den 
anden hånd. 

8.1 Funktionskontrol
• Sæt stikket i.
• Fyld rent vand i anlægget og kontrollér, om det starter pumpeprocessen, når til-

koblingsniveauet (fig  2, pos. B) nås.
• Kontrollér, om anlægget stopper pumpeprocessen, så snart vandstanden når 

frakoblingsniveauet (fig. 2, pos. A).
For at kontrollere alarmfunktionen, skal anlægget fyldes med rent vand, indtil 
vandstanden når alarmniveauet (fig. 2, pos. C) og alarmkontakten udløses. 
BEMÆRK! For at undgå høj driftsstøj og for at beskytte anlægget må der ikke 
trænge snavs ind i kondensatløfteanlægget.

9 Vedligeholdelse
Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificerede 
fagfolk!
FARE! Livsfare!
Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Før 
alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal spændingen til udstyret/
anlægget afbrydes og der skal sikres mod genindkobling fra uvedkommende. 
Skader på tilslutningskabler må altid kun udbedres af en kvalificeret 
el-installatør.
BEMÆRK! Af sikkerhedsmæssige grunde kan motorenheden på kondensat-
løfteanlægget ikke skilles ad. 
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9.1 Rengøring af kondensatsamlebeholderen
Indersiden af kondensatsamlebeholderen skal rengøres regelmæssigt. 

• Afmontér kondensatsamlebeholderen (fig. 1, pos. 6) ved at trykke clipsene ind 
(fig. 1, pos. 3), og rengør med en blegende ludopløsning på 5 %.

• Kontrollér svømmerne for tilsmudsning, og rengør evt. med vand eller en ble-
gende ludopløsning på 5 %.

• Montér kondensatsamlebeholderen igen.
• Gennemfør funktionskontrollen (afsnit 8.1).

9.2 Kontrol af kondensatudløb med tilbagestrømsventil
BEMÆRK! Kontrollér regelmæssigt tilbagestrømsventilen og pakningen neden-
under for tilsmudsning og tilstopning. 

• Drej tilbagestrømsventilen (fig. 3, pos. 1) mod venstre og træk den opad og af. 
• Kontrollér tilbagestrømsventilen for tilsmudsning og rengør den evt. 
• Kontrollér pakningen (fig. 3, pos. 2) for tilsmudning og rengør den evt. 
• Placér pakningen i tilbagestrømsventilens tilslutning (fig. 3, pos. 3).
• Tryk tilbagestrømsventilen ned og spænd den ved samtidigt at dreje den mod 

højre.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler eller skarpt værktøj, da det vil 
skade pakningen. Tilbagestrømsventilens pakning må kun rengøres med rent 
vand.

• Gennemfør funktionskontrollen (afsnit 8.1).
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10 Fejl, årsager og afhjælpning
Afhjælpning af fejl må kun foretages af kvalificerede fagfolk! Overhold sik-
kerhedsforskrifterne i kapitel 9 Vedligeholdelse! 
FARE! Livsfare! 
Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød.
Før alle arbejder i forbindelse med fejlafhjælpning skal spændingen til udsty-
ret kobles fra, og det skal sikres mod genindkobling fra uvedkommende. 

BEMÆRK! Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal De kontakte en VVS-installatør 
eller den nærmeste Wilo-kundeservice.

11 Reservedele
Bestilling af reservedele skal foretages hos den lokale VVS-installatør og/eller 
Wilo-kundeservice.
For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på typeskiltet 
oplyses ved alle bestillinger.

Fejl Årsag Afhjælpning

Pumpen starter ikke. Strømtilførslen er afbrudt. Kontrollér, om netstikket er 
tilsluttet korrekt til strøm-
nettet.
Kontrollér netspændingen.

Sikringen er defekt. Skift sikringen.

Kabelafbrydelse. Kontrollér kablets modstand, 
og udskift kablet, hvis der 
konstateres en defekt eller 
skade.

Svømmeren sidder fast/ 
niveaustyringen kobler ikke.

Rengør kondensatsamle-
beholderen.
Rengør svømmeren.

Pumpen pumper ikke. Kondensattilløbsledningen 
stoppet.

Rengør tilløbsledningen.

Kondensatudløbsledningen 
stoppet.

Rengør udløbsledningen.



 D EG - Konformitätserklärung 

 

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  

 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : DrainLift Con  
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 50366  
Applied harmonized standards, in particular: EN 55014-1  
Normes harmonisées, notamment: EN 55014-2  
 EN 60335-1  
 EN 60335-2-41  
 EN 61000-3-2  
 EN 61000-3-3  
 
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, 19.12.2008   
 
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 
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NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
 
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG  
 
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 
 
 
Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 

bijzonder: 1) 

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti: 
 
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG 
 
Direttiva bassa tensione 2006/95/EG 
 
 
Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) 

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
2004/108/EG 
 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
2006/95/EG 
 
Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) 

P Declaração de Conformidade CE 
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
 
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG 
 
Directiva de baixa voltagem2006/95/EG 
 
 
Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) 

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
2004/108/EG 
 
EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG 
 
Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) 

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG 
 
EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG 
 
Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) 

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia 
asiaankuuluvia määräyksiä: 
 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG 
 
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG 
 
 
Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) 

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering 
overholder følgende relevante bestemmelser: 
 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG 

 

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG 

 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) 

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az 
alábbiaknak megfelel: 
 
Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/EG 
 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
2006/95/EG 
 
Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) 

CZ Prohlášení o shod� EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím p�íslušným 
ustanovením: 
 
Sm�rnicím EU–EMV 2004/108/EG 
 
Sm�rnicím EU–nízké nap�tí 2006/95/EG 
 
 
Použité harmoniza�ní normy, zejména: 1) 

PL Deklaracja Zgodno�ci CE 
Niniejszym deklarujemy z pe�n� 
odpowiedzialnosci� �e dostarczony wyrób jest 
zgdony z nast�puj�cymi dokumentami: 
 
Odpowiednio	
 elektromagnetyczna 
2004/108/EG 
 
Normie niskich napi�
 2006/95/EG 
 
Wyroby s� zgodne ze szczegó�owymi normami 

zharmonizowanymi: 1) 

RUS �����	
� � ��������

 
��������
� ������ 
�������� ���������� ��������, ��� ������ 
��!���� � ��� �"#��� $������ ����������� 
����%��� ��!�������� ����������: 
 
&����!���������� ���������' 2004/108/EG 
 
(�!������ $� ��������'����� ��$!�)���% 
2006/95/EG 
 
*$��'������ ����������� �����!�� � 

��!��, � ������� : 1) 

GR ������ ������!�"�# $�# %.%. 
+7;<=>?@J RXY X> Z[>\R= ]?XR ^’ ]?X_ X7= 
`]X{^X]^7 Z][{|>^7} Y`]=>Z>YJ~ XY} ]`R;>?�J} 
|Y]X{�JY} : 
 
�;J`X[>@]�=7XY`_ ^?@�]XRX7X] EG-
2004/108/EG 
 
�|7�~] �]@7;_} X{^7} EG–2006/95/EG 
 
 
�=][@>=Y^@�=] �[7^Y@>Z>Y>�@J=] Z[RX?Z], 

Y|Y]~XJ[]: 1) 

TR EC Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki 
standartlara uygun oldu�unu teyid ederiz: 
 
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG 
 
Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG 
 
 
K�smen kullan�lan standartlar: 1) 

1) EN 50366, 
EN 55014-1, 
EN 55014-2,  
EN 60335-1, 
EN 60335-2-41, 
EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3. 

  
 
 
 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

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

June 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@salmon.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 80493900
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

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 3405800
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

Vietnam
Pompes Salmson
Vietnam
Ho Chi Minh-Ville
Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

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

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



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–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feier-
tags 9–14 Uhr elektroni-
sche Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

– 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, Groß-
britannien, 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, Vereinigte
Arabische Emirate,
Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

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.


