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1 Algemeen

1.1 Betreffende dit document
De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle 
andere talen in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van 
de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het product. Zij die-
nen altijd in de buurt van het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze 
instructies is dan ook een vereiste voor een juist gebruik en de juiste bediening 
van het product.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstemming met de uit-
voering van het apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische normen 
op het ogenblik van het ter perse gaan.
EG-verklaring van overeenstemming:
Een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming maakt deel uit van deze 
inbouw- en bedieningsvoorschriften. In geval van een technische wijziging van 
de daarin genoemde bouwtypes, die niet met ons is overlegd, wordt deze ver-
klaring ongeldig.

2 Veiligheid
Deze gebruikshandleiding bevat basisrichtlijnen die bij de montage en bij de 
bediening dienen te worden nageleefd. De gebruikshandleiding dient dan ook 
vóór de montage en de ingebruikname door de monteur en de gebruiker te wor-
den gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in de paragraaf ”Veiligheid” moe-
ten in acht worden genomen, ook de specifieke veiligheidsinstructies in vol-
gende paragrafen, aangeduid met een gevarensymbool.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de gebruikshandleiding

Symbool:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

AANWIJZING    

Signaalwoorden:

GEVAAR!
Acuut gevaarlijke situatie.
Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwondingen.

WAARSCHUWING!
De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. ”Waarschuwing” betekent 
dat (ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing 
niet wordt opgevolgd.

Inbouw- en bedienings-voorschriften
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VOORZICHTIG!
Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de installatie. ”Voor-
zichtig” verwijst naar mogelijke productschade door het niet-naleven van de 
aanwijzing.

AANWIJZING: Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van 
het product. De aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke problemen.

2.2 Personeelskwalificatie
Het personeel voor de montage en de inbedrijfstelling moet over de juiste kwa-
lificatie voor deze werkzaamheden beschikken. 

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingene
De veronachtzaming van de veiligheidsvoorschriften kan een risico voor perso-
nen en product/installatie tot gevolg hebben. Het niet opvolgen van de veilig-
heidsrichtlijnen kan leiden tot het verlies van elke aanspraak op schadevergoe-
ding.
Meer specifiek kan het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld 
de volgende gevaren inhouden:

• verlies van belangrijke functies van de pomp/installatie,
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocédés die niet uitgevoerd worden,
• gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische wer-

king,
• materiële schade.

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker
De bestaande voorschriften betreffende het voorkomen van ongevallen dienen 
te worden nageleefd.
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden 
vermeden. Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften [bijv. IEC en 
dergelijke], alsook van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden nage-
leefd.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor inspectie- en montagewerkzaamheden
De gebruiker dient er voor te zorgen dat alle inspectie- en montagewerkzaam-
heden worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakpersoneel, dat door 
het bestuderen van de gebruikshandleiding voldoende geïnformeerd is. 
De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uitsluitend bij stil-
stand worden uitgevoerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschriften 
beschreven procedure voor het buiten bedrijf stellen van het product/de instal-
latie moet absoluut in acht worden genomen.
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2.6 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen
Wijzigingen in het product/de installatie zijn alleen toegestaan na overleg met 
de fabrikant. Originele onderdelen en door de fabrikant toegestane hulpstukken 
komen de veiligheid ten goede. Bij gebruik van andere onderdelen kan de aan-
sprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.7 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfszekerheid van het geleverde product/de installatie kan alleen bij 
gebruik volgens de voorschriften conform paragraaf 4 van de inbouw- en 
bedieningsvoorschriften worden gegarandeerd. De in de catalogus/het gege-
vensblad aangegeven boven- en ondergrenswaarden mogen in geen geval wor-
den overschreden.

3 Transport en opslag
Controleer het product bij ontvangst direct op transportschade. Bij transport-
schade dient u binnen de geldende termijnen de vereiste stappen bij het ver-
voersbedrijf te ondernemen.
VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Ondeskundig transport en ondeskundige opslag kunnen materiële schade 
aan het product veroorzaken.
De installatie dient bij het transport en de opslag te worden beschermd tegen 
vocht, vorst en mechanische beschadiging.

4 Toepassing
De condensaatopvoerinstallatie dient als component in installaties voor het 
transport van condensaat. De automatisch werkende, stekkerklare conden-
saatopvoerinstallatie is ontworpen voor inbouw in gasverbrandingsketels, 
waarvan het condensaat een pH-waarde boven 2,4 heeft.
VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade! 
Bij toepassing van de condensaatopvoerinstallatie in gasgestookte ketels 
met een vermogen > 200 kW en in het algemeen bij de toepassing van olie-
gestookte ketels moet een neutralisatie-installatie worden voorgeschakeld.
Daarnaast wordt de condensaatopvoerinstallatie toegepast in:

• airconditionings, koelkasten en vrieskisten, koelvitrines en verdampers.

De condensaatopvoerinstallatie mag niet door personen (kinderen inbegrepen) 
met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan 
ervaring en/of kennis worden gebruikt. 
Elk ander gebruik geldt als niet correct.
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5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding 

5.3 Leveringsomvang
• Stekkerklare condensaatopvoerinstallatie
• Condensaatafvoer met geïntegreerde terugslagklep
• Netkabel met stekker (2 m)
• Alarmkabel met gestripte kabeluiteinden (1 m)
• Slang voor perszijde (5 m)
• Materiaal voor wandbevestiging (boorsjabloon, schroeven, pluggen)
• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Voorbeeld: Wilo-DrainLift Con

DrainLift = opvoerinstallatie
Con = condensaat

5.2 Technische gegevens

Algemene gegevens
Aansluitspanning 1 ~ 230 V
Frequentie 50 Hz
Voedingskabel Netkabel: 2 m

Alarmmelding: 1 m
Aansluitvermogen 60 W
Beschermingsklasse IP 20
Nominale stroom 0,6 A
Bedrijfssituatie S3 30 %

(intermitterend bedrijf, 3 min., bedrijf - 7 min., 
pauze)

Toelaatbare vloeistof condenswater
Toelaatbare vloeistoftemperatuur max. 50 °C
Opvoerhoogte max. 5,5 m
Geluidsniveau <�50 dBA op 1 m
Reservoirvolume 1,2 l
Gewicht, ca. 2,1 kg
Afmetingen Breedte: 210 mm

Hoogte: 120 mm
Diepte: 167 mm

Toevoeraansluitingen diameter 30 mm
diameter 19 mm

Afvoeraansluiting diameter 10 mm
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5.4 Toebehoren
Toebehoren moet apart worden besteld.

• Wilo-DrainAlarm 2 (schakeltoestel voor akoestische alarmfunctie)
• Toevoeradapter DN 40/30

6 Beschrijving en werking

6.1 Beschrijving
De condensaatopvoerinstallatie dient als component in installaties voor het 
transport van condensaat. De condensaatopvoerinstallatie wordt toegepast, als 
het condensaat niet door natuurlijk verval kan worden afgevoerd, of als de mon-
tageplaats van de installatie zich onder rioolniveau bevindt. 
Het aggregaat is stekkerklaar voorzien van een netstekker (1 ~ 230 V) voor een 
contactdoos met randaarde. De toevoeraansluiting en de afvoeraansluiting voor 
het condensaat bevinden zich in het deksel van het condensaatreservoir (fig. 1, 
pos. 6). In de afvoeraansluiting voor het condensaat (fig. 1, pos. 4) is een terug-
slagklep geïntegreerd. 

Buitenaanzicht van het product (fig. 1 ):
1: condensaattoevoer (30 mm) met toevoeradapter DN 40/30 (toebehoren)
2: aansluiting voor een extra condensaattoevoer (19 mm)
3: clips voor het openen van het condensaatreservoir
4: condensaatafvoer met terugslagklep
5: wandhouder
6: condensaatreservoir
7: alarmkabel
8: netaansluiting
9: transportbeveiliging
10:  borgschroef huisdeksel
11:  huisdeksel
 
Binnenaanzicht van het product (fig. 2 ):
1: condensaatreservoir
2: vlotter pompfunctie aan/uit
3: vlotter alarm
4: alarmschakelaar
5: motoreenheid
6: clips voor het openen van de motoreenheid
A: uitschakelniveau
B: inschakelniveau
C: alarmniveau 
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6.2 Werking
De condensaatopvoerinstallatie wordt via drie schakelpunten gestuurd. 

• Bij een condensaatniveau van ca. 43 mm (fig. 2, pos. B) in het condensaatreser-
voir is het inschakelniveau bereikt. De pomp wordt ingeschakeld.

• Bij een condensaatniveau van ca. 27 mm (fig. 2, pos. A) in het condensaatreser-
voir is het uitschakelniveau bereikt. De pomp wordt uitgeschakeld.

• Bij een condensaatniveau van ca. 67 mm (fig. 2, pos. C) in het condensaatreser-
voir is het alarmniveau bereikt. De alarmschakelaar activeert het alarm.
De alarmschakelaar is in de installatie geïntegreerd en dient als overloopbevei-
liging. Deze wordt via de 1 m lange alarmkabel op de installatie waar het con-
densaat is ontstaan, of op de Wilo-DrainAlarm 2 aangesloten.
De installatie is uitgerust met een monoblok-centrifugaalpomp. De motor van 
de installatie beschikt over een thermisch wikkelingsveiligheidscontact, dat de 
motor bij een temperatuur van 130 °C uitschakelt en na afkoeling automatisch 
weer in bedrijf stelt. 

7 Installatie en elektrische aansluiting 

GEVAAR! Levensgevaar!
Ondeskundige installatie en elektrische aansluiting kunnen levensgevaarlijk 
zijn.

• Installatie en elektrische aansluiting alleen door vakpersoneel en volgens de 
geldende voorschriften laten uitvoeren!

• Voorschriften voor ongevallenpreventie in acht nemen!
• Schakel vóór installatie en elektrische aansluiting het product/de installatie 

spanningsvrij en beveilig deze tegen onbevoegd herinschakelen!
• Trek de netstekker eruit!

7.1 Voorbereiding van de installatie
• Kies een opstellingsplaats die geschikt is voor de grootte van het toestel en de 

bereikbaarheid van de aansluitingen.
• Afmetingen van de installatie (H x B x D): 210 mm x 120 mm x 167 mm 
• Condensaatopvoerinstallaties moeten in een droge, goed geventileerde en 

vorstvrije ruimte worden geïnstalleerd.
AANWIJZING! De motoreenheid van de condensaatopvoerinstallatie kan afhan-
kelijk van de plaats van toepassing variabel, ofwel rechts- of linksom, op het 
condensaatreservoir worden geplaatst.

• Druk de clips van het huis in (fig. 1, pos. 3).
• Verwijder de motoreenheid.
• Draai indien nodig de motoreenheid, plaats deze en druk deze naar beneden, tot 

de clips van het huis hoorbaar vastklikken.
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7.2 Wandmontage
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Bij ondeskundige montage bestaat gevaar voor letsel en kan het toestel 
beschadigd raken. Montage alleen laten uitvoeren door gekwalificeerd vak-
personeel.
VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Plaats het product tegen de wand en zet het waterpas met behulp van een 
waterpas. Het product moet exact waterpas staan, om naar behoren te kun-
nen werken.

• Markeer de boorgaten op de wand met behulp van de boorsjabloon.
• Bevestig de installatie met 2 schroeven � 4 mm aan de wand.

De boorsjabloon vindt u op de eerste pagina's van deze inbouw- en bedienings-
voorschriften.

7.3 Installatie van de condensaatopvoerinstallatie
VOORZICHTIG! Gevaar door storing!
Ondeskundig gemonteerde toevoer- en afvoeraansluitingen veroorzaken 
storingen aan de installatie. De toevoer- en afvoerslangen mogen na de 
montage noch ingeklemd noch geknikt worden. De buigradius van de slan-
gen mag niet kleiner zijn dan 55 mm (fig. 4).
Om een optimaal transport van het condensaat te waarborgen, moet het 
condensaat ongehinderd via de toevoerslang in de installatie stromen, de 
afvoerslang moet met een constante stijging worden gelegd.
De toevoeropening voor het condensaat met een diameter van 30 mm (fig. 1, 
pos. 1) bevindt zich in het deksel van het condensaatreservoir. Indien nodig kan 
een tweede toevoeropening met een diameter van 19 mm (fig. 1, pos. 2) wor-
den gebruikt, door de geperforeerde afsluiting eruit te drukken. Voor het aan-
sluiten van de afvoerleiding van het condensaat (fig. 1, pos. 4) heeft u een slang 
met een diameter van 10 mm nodig. 

• Sluit de toevoerleiding voor het condensaat op de toevoeropening (fig. 1, 
pos. 1) aan. De toevoeradapter DN 40/30 is als toebehoren verkrijgbaar.

• Sluit de afvoerleiding voor het condensaat op de terugslagklep van de afvoer 
(fig. 1, pos. 4) aan.

7.4 Elektrische aansluiting
GEVAAR! Gevaar door elektrische schokken!
De elektrische aansluiting mag alleen conform de geldende plaatselijke 
voorschriften (bijv. VDE-voorschriften) worden uitgevoerd door een elek-
trotechnicus die erkend is door het plaatselijke energiebedrijf.

• De netstroom, de stroomsoort en de spanning van de netaansluiting moeten 
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.

• Zorg ervoor dat de alarmschakelkast (Wilo-DrainAlarm 2) afzonderlijk wordt 
aangesloten conform de gegevens op het typeplaatje.
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7.5 Netvoeding
• Aansluitspanning 1 ~ 230 V.
• Netzijdige zekering 10 A traag.
• Lekstroom-veiligheidsschakelaar conform IEC 345.

7.6 Elektrische aansluiting alarm
GEVAAR! Levensgevaar!
Bij een ondeskundige elektrische aansluiting bestaat levensgevaar door 
elektrische schokken. De elektrische aansluiting mag alleen conform de gel-
dende plaatselijke voorschriften (bijv. VDE-voorschriften) worden uitge-
voerd door een elektrotechnicus die erkend is door het plaatselijke 
energiebedrijf. Schakel de installatie vóór uitvoering van de elektrische aan-
sluiting spanningsvrij.
AANWIJZING! Neem bij het aansluiten van de alarmkabels op de verbrandings-
ketel of de alarmschakelkast de desbetreffende bedieningsvoorschriften van de 
apparaten in acht.

• Sluit de alarmkabel (fig. 1, pos. 7) met gestripte kabeluiteinden op de aanslui-
ting van de verbrandingsketel aan.

• Aard de installatie volgens de voorschriften.
• Maximale contactbelasting 250 V / 1 A

Het alarmcontact (fig. 5a, pos. b) is af fabriek als potentiaalvrij verbreekcontact 
(fig. 5b) uitgevoerd. Het contact gaat open als het alarmniveau bereikt wordt.
Om het alarmcontact als maakcontact (fig. 5a) te gebruiken, moeten de vol-
gende stappen worden uitgevoerd:

• Maak de borgschroef (fig. 1, pos. 10) van het huisdeksel los.
• Druk de clips van het huis in (fig. 2, pos. 6) en verwijder het huisdeksel.
• Trek de platte steker (fig. 5b, pos. 2) van het middelste contact van de alarm-

schakelaar af.
• Schuif de platte steker op het bovenste contact (fig. 5b, pos. 1).
• Plaats het huisdeksel en druk het naar beneden, tot de clips van het huis (fig. 2, 

pos. 6) hoorbaar vastklikken.
• Draai de bevestigingsschroef (fig. 1, pos. 10) vast.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Het alarmcontact moet worden aangesloten, om te zorgen dat de gehele 
installatie (verbrandingsketel of koeltoestel) in geval van overloop wordt 
uitgeschakeld. Als het alarmcontact niet aangesloten is, bestaat geen aan-
sprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.
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8 Inbedrijfname
AANWIJZING! De inbedrijfname mag alleen plaatsvinden, als aan de plaatselijke 
bepalingen en voorschriften (bijv. VDE-voorschriften) en alle aansluitvoorwaar-
den is voldaan.
VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
De transportbeveiliging blokkeert de werking van de vlotters. Er bestaat 
gevaar dat de installatie overloopt. Voor inbedrijfname van de conden-
saatopvoerinstallatie moet de transportbeveiliging (fig. 1, pos. 9) worden 
verwijderd, om te zorgen dat de werking van de installatie gewaarborgd is. 
Verwijder de twee kunststof flessen aan de linker- en rechterkant van het 
apparaat door ze eruit te trekken. Houd bij het eruittrekken van de trans-
portbeveiliging het apparaat met de andere hand vast. 

8.1 Functietest
• Steek de netstekker erin.
• Doe schoon water in de installatie en controleer of deze bij het bereiken van het 

inschakelniveau (fig.  2, pos. B) begint te pompen.
• Controleer of de installatie met pompen stopt, zodra het waterpeil het uitscha-

kelniveau (fig. 2, pos. A) bereikt.
Doe ter controle van de alarmfunctie zo lang schoon water in de installatie, tot 
het waterpeil het alarmniveau (fig. 2, pos. C) bereikt en de alarmschakelaar acti-
veert. 
AANWIJZING! Ter voorkoming van verhoogde pompgeluiden en ter bescher-
ming van de installatie mag er geen vuil in de condensaatopvoerinstallatie 
terechtkomen.

9 Onderhoud
Onderhoud en reparatie alleen door gekwalificeerd personeel!
GEVAAR! Levensgevaar!
Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat levensgevaar door 
elektrische schokken. Vóór alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
moet het apparaat/de installatie spanningsvrij worden geschakeld en tegen 
onbevoegde herinschakeling worden beveiligd. Beschadigingen van aan-
sluitkabels mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden 
verholpen.
AANWIJZING! Om veiligheidsredenen kan de motoreenheid van de conden-
saatopvoerinstallatie niet worden gedemonteerd. 
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9.1 Condensaatreservoir reinigen
De binnenkant van het condensaatreservoir moet regelmatige worden gerei-
nigd. 

• Demonteer het condensaatreservoir (fig. 1, pos. 6) door de clips (fig. 1, pos. 3) in 
te drukken en reinig het met een 5 %-bleekloogoplossing.

• Controleer de vlotters op vervuiling en reinig deze indien nodig met water of 
5 %-bleekloogoplossing.

• Monteer het condensaatreservoir weer.
• Voer een functietest uit (paragraaf 8.1).

9.2 Condensaatafvoer met terugslagklep controleren
AANWIJZING! Controleer de terugslagklep en de eronder liggende afdichting 
regelmatig op vervuiling en verstopping. 

• Draai de terugslagklep (fig. 3, pos. 1) naar links en trek deze er naar boven toe af. 
• Controleer de terugslagklep op vervuiling en reinig deze indien nodig. 
• Controleer de afdichting (fig. 3, pos. 2) op vervuiling en reinig deze indien nodig. 
• Plaats de afdichting in de aansluiting van de terugslagklep (fig. 3, pos. 3).
• Druk de terugslagklep naar beneden en draai deze tegelijk naar rechts vast.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherp gereedschap, aange-
zien deze de afdichting beschadigen. Reinig de afdichting van de terugslag-
klep met schoon water.

• Voer een functietest uit (paragraaf 8.1).
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10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Laat storingen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel verhelpen! Neem de 
veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 9 Onderhoud in acht! 
GEVAAR! Levensgevaar! 
Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat levensgevaar door 
elektrische schokken.
Vóór alle werkzaamheden voor het verhelpen van storingen het toestel 
spanningsvrij schakelen en beveiligen tegen onbevoegde herinschakeling.

AANWIJZING! Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan a.u.b. con-
tact op met een specialist of met de dichtstbijzijnde Wilo-klantendienst.

11 Reserveonderdelen
Reserveonderdelen kunt u bij de plaatselijke specialist en/of de Wilo-klanten-
dienst bestellen.
Vermeld bij vragen en bestellingen altijd alle gegevens van het typeplaatje.

Storing Oorzaak Oplossing

De pomp start niet. Onderbreking van de stroom-
toevoer.

Netstekker op juiste aanslui-
ting aan het stroomnet con-
troleren.
Netspanning controleren.

Zekering defect. Zekering laten vervangen.

Kabelonderbreking. Weerstand van de kabel laten 
controleren, indien defect of 
beschadigd, kabel laten ver-
vangen.

Vlotters zitten vast / niveau-
schakeling schakelt niet.

Condensaatreservoir reinigen.
Vlotters reinigen.

De pomp pompt niet. Toevoerleiding voor het 
condensaat verstopt.

Toevoerleiding reinigen.

Afvoerleiding voor het 
condensaat verstopt.

Afvoerleiding reinigen.



 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.


