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Fig. 1: IPL (flänsanslutning / laippaliitäntä / przy��cze ko�nierzowe / �����	
�	 ��	��	��	) 
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Fig. 2: IPL 25/30 (skruvförband / kierreliitäntä / przy��cze gwintowane / �	����
�	 ��	��	��	)
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Fig. 3: IPL... -N (flänsanslutning / laippaliitäntä / przy��cze ko�nierzowe / �����	
�	 ��	��	��	)
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Fig. 4: IPL... -N
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Monterings- och skötselanvisning1 Allmän information

Om detta dokument Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla andra språk i denna 
anvisning är översättningar av originalet.

Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska 
alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar 
följs noggrant är en förutsättning för korrekt användning och drift av 
produkten.

Monterings- och skötselanvisningen motsvarar produktens utfö-
rande och de säkerhetsstandarder och -föreskrifter som gäller vid tid-
punkten för tryckningen.

EG-försäkran om överensstämmelse:

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse medföljer monte-
rings- och skötselanvisningen.

Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska ändringar utförs på 
angivna konstruktioner utan godkännande från Wilo eller om anvis-
ningarna avseende produktens/personalens säkerhet som anges i 
monterings- och skötselanvisningen inte följs.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation, drift och 
underhåll av produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/drift-
ansvarig person måste därför läsa igenom anvisningarna före installa-
tion och idrifttagning.

Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet 
måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten 
märkta med varningssymboler följas.

2.1 Märkning av anvisningar 
i skötselanvisningen

Symboler Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning

NOTERA

Varningstext FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.

VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att (svåra) personskador 
kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.

OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/installationen. ”Observera” innebär 
att produktskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte 
följs.

NOTERA
Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren 
uppmärksam på eventuella svårigheter.
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Anvisningar direkt på produkten som
• rotations-/flödesriktningspil,
• märkning för anslutningar,
• typskylt,
• varningsdekaler

måste följas och bevaras i fullt läsbart skick.

2.2 Personalkompetens Personal som sköter installation, manövrering och underhåll ska vara 
kvalificerade att utföra detta arbete. Den driftansvarige måste säker-
ställa personalens ansvarsområden, behörighet och övervakning. Per-
sonal som inte har de erforderliga kunskaperna måste utbildas. Detta 
kan vid behov göras genom produkttillverkaren på uppdrag av drift-
ansvarige.

2.3 Risker med att inte följa 
säkerhetsföreskrifterna

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till skador på per-
son, miljön eller produkten/installationen. Vid försummelse av säker-
hetsanvisningarna ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.

Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis föl-
jande problem:

• personskador av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker,
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen,
• maskinskador,
• fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner,
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsprocedurer.

2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet Säkerhetsföreskrifterna i denna monterings- och skötselanvisning 
gällande nationella föreskrifter om förebyggande av olyckor samt den 
driftansvariges eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsföre-
skrifter måste beaktas.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för 
driftansvarig

Utrustningen får inte användas av personer (inklusive barn) med 
begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Detta gäller även 
personer som saknar erfarenhet av denna utrustning eller inte vet hur 
den fungerar. I sådana fall ska handhavandet ske under överinseende 
av en person som ansvarar för säkerheten och som kan ge instruktio-
ner om hur utrustningen fungerar. 

Se till att inga barn leker med utrustningen.
• Om varma eller kalla komponenter på produkten/anläggningen leder 

till risker måste dessa på plats skyddas mot beröring.
• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex. koppling) får inte tas 

bort medan produkten är i drift. 
• Läckage (t.ex. axeltätning) av farliga media (t.ex. explosiva, giftiga, 

varma) måste avledas så att inga faror uppstår för personer eller mil-
jön. Nationella lagar måste följas.

• Lättantändliga material får inte förvaras i närheten av produkten.
• Risker till följd av elektricitet måste elimineras. Elektriska anslutningar 

måste utföras av behörig elektriker med iakttagande av gällande 
lokala och nationella bestämmelser.

2.6 Säkerhetsinformation för 
monterings- och underhållsarbeten

Driftansvarig person ska se till att installation och underhåll utförs av 
auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat 
monterings- och skötselanvisningen.

Arbeten på produkten/anläggningen får endast utföras under drift-
stopp. De tillvägagångssätt för urdrifttagning av produkten/anlägg-
ningen som beskrivs i monterings- och skötselanvisningen måste 
följas.

Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla säkerhets- och 
skyddsanordningar monteras eller tas i funktion igen.
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2.7 Egenmäktig förändring av produkt 
och reservdelstillverkning

Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till 
att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens 
säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.

Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgi-
vande. För säkerhetens skull ska endast originaldelar och tillbehör 
som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används tar 
tillverkaren inte något ansvar för följderna.

2.8 Otillåtna driftsätt/användningssätt Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används 
enligt avsnitt 4 i monterings- och skötselanvisningen. De gränsvär-
den som anges i katalogen eller databladet får aldrig vare sig över- 
eller underskridas.

3 Transport och tillfällig lagring
VARNING! Risk för personskador!
Felaktig transport eller lagring kan leda till personskador.

• Se till att pumpen står säkert vid förvaring och transport samt före 
alla installationsarbeten och övriga monteringsarbeten.

3.1 Avsändande Pumpen levereras från fabrik i kartong eller på lastpall i emballage som 
skyddar mot fukt och damm.

Inspektion av leverans Vid leverans ska pumpen omgående undersökas med avseende på 
transportskador. Om transportskador konstateras ska nödvändiga 
åtgärder vidtas gentemot speditören inom den angivna fristen.

Förvaring Fram till installationen samt under mellanlagring ska pumpen förvaras 
på en torr och frostskyddad plats och skyddas mot mekaniska skador.

OBSERVERA! Risk för skador p.g.a. fel emballage!
Om pumpen måste transporteras igen ska den emballeras på ett 
transportsäkert sätt. 

• Använd originalemballage eller likvärdigt emballage.

3.2 Transport för installations-/
avinstallationsändamål

VARNING! Risk för personskador!
Felaktig transport kan leda till personskador.

• Pumpen ska transporteras med godkända lyftanordningar. Dessa 
ska fästas på pumpflänsarna och eventuellt på motorns utsida (se 
till att pumpen inte kan kana!).

• Lyftöglorna på motorn är endast till för att rikta lasten (fig. 5).
• Om pumpen ska lyftas med kran, måste pumpen hängas upp i lyft-

remmar enligt illustrationen. Placera pumpen i en slinga som dras åt 
av pumpens egen vikt.

• Transportöglorna på motorn får endast användas för att lyfta 
motorn, inte hela pumpen (fig. 6).

Fig. 5: Fastsättning av transportlinor
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VARNING! Risk för personskador p.g.a. hög egenvikt!
Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Ned-
fallande delar medför risk för skärsår, klämskador, blåmärken eller 
slag som kan vara dödliga.

• Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan 
falla ned.

• Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.
• Skyddskläder, skyddsskor, hjälm, skyddshandskar och skyddsglas-

ögon ska användas vid alla arbeten.

4 Användning

Ändamål Pumpar med torr motor ur serierna IPL/IPL... N (inline-pumpar), 
DPL/DPL... N (tvillingpumpar) används som cirkulationspumpar i 
nedan nämnda användningsområden.

Användningsområden De får används i:
• uppvärmningssystem med varmvatten,
• kyl- och kallvattenkretsar,
• industriella cirkulationssystem,
• värmebärande kretsar.

Ej avsedd användning Typiska platser för installationen är teknikutrymmen i byggnaden 
med andra hustekniska installationer. Pumpen är inte avsedd att 
installeras direkt i andra utrymmen (bostads- och arbetsrum).

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Otillåtna ämnen i mediet kan förstöra pumpen. Slipande ämnen 
(t.ex. sand) ökar slitaget på pumpen. 
Pumpar utan Ex-godkännande får inte användas i explosionsfarliga 
områden.

• Avsedd användning innebär också att följa alla instruktioner 
i denna anvisning.

• All användning som avviker från detta räknas som felaktig använd-
ning.

5 Produktdata

5.1 Typnyckel Typnyckeln innehåller följande uppgifter:

Fig. 6: Transport av motorn

Exempel: IPL/DPL 50/115-0,75/2 (N) (P2)

IPL
DPL

Flänspump som Inline-pump
Flänspump som Dubbelpump

50 Nominell anslutning DN för röranslutningen [mm]
115 Pumphjulets nominella diameter [mm]
0,75 Motormärkeffekt P2 [kW]
2 Motorns poltal
N Med normmotor/stickaxel
P2 Variant av standardutförandet: Tappvattengodkän-

nande enl. ACS (se www.wilo.com)
K1 Variant av standardutförandet: Uppställning utomhus 

”västeuropeiskt klimat” (motor med skyddstak för 
fläktkåpan)

K4 Variant av standardutförandet: Uppställning utomhus 
”västeuropeiskt klimat” (motor med skyddstak för 
fläktkåpan samt värmare 1~230 V)

K3 Variant av standardutförandet: 3 PTC-termistorer
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5.2 Tekniska data

Uppge samtliga uppgifter på pump- och motortypskylten vid beställ-
ning av reservdelar.

Media Om vatten-/glykol-blandningar med ett blandningsförhållande upp 
till 40 % glykolandel (eller vätskor med annan viskositet än rent vat-
ten) används, ska pumpens pumpdata korrigeras motsvarande den 
högre viskositeten, beroende av det procentuella blandningsförhål-
landet samt mediets temperatur. Dessutom ska motoreffekten 
anpassas vid behov.

• Använd endast blandningar med korrosionsskydd. Följ tillverkarens 
anvisningar!

• Mediet måste vara fritt från avlagringar.
• Andra media måste godkännas av Wilo.

NOTERA
Följ alltid säkerhetsdatabladet för mediet!

NOTERA
Pumpar ur serien IPL/DPL utan komplettering P2 i typnyckeln (jfr kapi-
tel 5.1 ”Typnyckel” på sidan 6) får inte användas i tappvattenområdet.

Egenskap Värde Anmärkningar

Märkvarvtal 2900 resp. 1450 r/min

För specialutföranden, 
t.ex. för andra spän-
ningar, driftstryck, 
media o.s.v., 
se typskylten eller 
www.wilo.com.

Nominella anslutningar DN IPL: 25 till 100
DPL: 32 till 100

Tillåten medietemperatur min./max. -20 °C till +120 °C
(beroende på medium och typ av mekanisk 
tätning)

Max. omgivningstemperatur + 40 °C
Max. tillåtet driftstryck 10 bar
Isolationsklass F
Kapslingsklass IP 55
Rör- och manometeranslutningar Fläns PN 16 enligt DIN EN 1092-2 

med manometeranslutningar Rp 1/8 
enligt DIN 3858

Tillåtna medier Värmeledningsvatten enl. VDI 2035
Kyl- och kallvatten
Vatten/glykolblandning upp till 40 vol.-%

Elektrisk anslutning 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz 
(till och med 3 kW)

Motorskydd Anskaffas på platsen
Varvtalsreglering Reglersystem 

(Wilo-VR-system, Wilo-CC-system)
Explosionsskydd Som specialutförande endast möjligt i utförande 

...-N i samband med Wilo kompletterande monte-
rings- och skötselanvisning ATEX för pump-
typerna:
Wilo-Crono... IL/DL/BL, 
Wilo-Vero... IPL-N/DPL-N, IPS, IPH-W/O

Lämplighet för tappvatten Kan erhållas som specialutförande P2.
Observera Wilo kompletterande monterings- och 
skötselanvisning ”Wilo-IPL & IP-E variant P2”.
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5.2.1 Anvisningar för installation av 
varianterna K1/K4 
(uppställning utomhus)

I specialutförandena K1, K4 och K10 är pumpen lämpad även för upp-
ställning utomhus (se även kapitel 5.1 ”Typnyckel” på sidan 6).

Användning av pumpar av typ IPL utomhus kräver extra åtgärder för 
att skydda pumparna från varje slag av väderpåverkan. Hit räknas 
regn, snö, is, solstrålning, främmande material och daggbildning.

• Vid vertikal installation ska motorn förses med ett skyddstak för 
fläktkåpan. För detta finns följande varianter:
• K1 – Motor med skyddstak för fläktkåpan

• Vid risk för daggbildning (t.ex. på grund av stora temperaturvariatio-
ner, fuktig luft) krävs en elektrisk värmare (anslutning till 1~230 V, 
se kapitel 7.2 ”Elektrisk anslutning” på sidan 12). Den får inte vara till-
kopplad under drift av motorn.
För detta finns följande varianter:
• K4 – Motor med skyddstak för fläktkåpan och värmare
• K10 – Motor med värmare

• För att förebygga direkt, långvarig och intensiv långtidspåverkan från 
solstrålning, regn, snö, is och damm måste pumparna skyddas på 
anläggningsplatsen från alla sidor med ett extra skyddshölje. Skydds-
höljet måste vara utformat så att god ventilation uppnås och värme-
ansamling undviks.

NOTERA
Användning av pumpvarianterna K1 och K4 är endast möjlig i området 
för ”moderat” eller ”västeuropeiskt” klimat. I områdena ”tropikskydd” 
och ”förstärkt tropikskydd” måste extra åtgärder vidtas för att skydda 
motorerna, även i slutna utrymmen.

5.3 Leveransomfattning • Pump IPL/IPL...N, DPL/DPL... N
• Monterings- och skötselanvisning

5.4 Tillbehör Tillbehör måste beställas separat:
• PTC-termistorutlösare för montering i kopplingsskåp
• IPL och DPL: 2 resp. 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbygg-

nad
• DPL: Blindfläns för reparationsinsats

Se katalogen eller prislistan för utförlig information.

6 Beskrivning och funktion

6.1 Produktbeskrivning

Enstegs centrifugalpump i blockkonstruktion. Pumpens motor leve-
reras i 2 utföranden: 

• Motor med odelad axel till pumpen (fig. 1/2).
• Normmotorn är stelt förbunden med pumpens stickaxel (fig. 3).

Bägge utförandena är vibrationsfria kompakta enheter.

IPL:
Pumphuset är av inline-konstruktion, d.v.s. flänsarna på sug- och 
trycksidan ligger i samma mittlinje. Axeln är tätad utåt med en meka-
nisk axeltätning. Pumpen monteras som rörmonteringspump direkt 
i en tillräckligt fastsittande rörledning (fig. 7).

Fig. 7: Vy IPL – rörmontering
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I utförandet IPL...-N är pumpen försedd med ett kopplingsskydd som 
inte kan avlägsnas utan verktyg.

Drift av IPL med Wilo-reglersystem:
I kombination med ett reglersystem (Wilo-VR-system eller Wilo-CC-
system) kan pumpkapaciteten regleras steglöst. Därigenom kan 
pumpkapaciteten anpassas optimalt till anläggningens behov, vilket 
ger en ekonomisk drift.

Drift av IPL med externa frekvensomvandlare (andra fabrikat):
De motorer som använda av Wilo är i princip lämpade för drift med 
externa frekvensomvandlare resp. andra fabrikat, förutsatt att dessa 
uppfyller villkoren i användningsriktlinjerna DIN IEC /TS 60034-17 
resp. IEC/TS 60034-25.
Frekvensomvandlarens impulsspänning (utan filter) måste ligga under 
den gränskurva som visas i fig. 8. Det handlar här om den spänning 
som ligger på motorplintarna. Denna bestäms inte bara av frekvens-
omvandlaren, utan t.ex. även av den använda motorkabeln 
(typ, tvärsnitt, skärmning, längd o.s.v.).

DPL:

Två pumpar är placerade i ett hus (tvillingpump). Pumphuset är av 
inline-konstruktion (fig. 9). I kombination med ett reglersystem körs 
bara grundbelastningspumpen i reglerdrift. För fullastdriften kan den 
andra pumpen användas som toppbelastningsaggregat. Dessutom 
kan den andra pumpen användas som reserv vid fel.

NOTERA
Det finns blindflänsar för alla pumptyper/husstorlekar i serien DPL 
(se kapitel 5.4 ”Tillbehör” på sidan 8), som gör det möjligt att byta ut 
en instickssats även vid dubbelpumphus (fig. 10). Därmed kan motorn 
fortsätta att gå när instickssatsen byts.

6.2 Förväntade bullervärden

Fig. 8: Gränskurva för tillåten impulsspänning Upk 
(inklusive spänningsreflektion och dämpning), 
mätt mellan plintarna för två ledare, beroende av 
ökningstiden tr

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

tr [μs]

Upk [kV]

400V (IEC 60034-17)

500V (IEC 60034-25, Level A)

690V (IEC 60034-25, Level B)

1,56 kV
1,35 kV

2,15 kV

Fig. 9: Vy DPL

Fig. 10: Vy DPL Blindfläns

Motoreffekt PN [kW] Ljudtrycksnivå Lp, A [dB (A)] 1)

1450 r/min 2900 r/min

IPL/IPL... N, 
DPL/DPL... N
(DPL/DPL... N
i enkelpumpsdrift)

DPL/DPL... N
(DPL/DPL... N 
i parallelldrift)

IPL/IPL... N, 
DPL/DPL... N
(DPL/DPL... N
i enkelpumpsdrift)

DPL/DPL... N
(DPL/DPL... N 
i parallelldrift)

0,55 51 54 54 57
0,75 51 54 60 63
1,1 53 56 60 63
1,5 55 58 67 70
2,2 59 62 67 70
3 59 62 67 70
4 59 62 67 70

1) Rumsmedelvärde av ljudtrycksnivåer över en kvadratisk mätyta på 1m avstånd från motorytan.
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7 Installation och elektrisk 
anslutning

Säkerhet FARA! Livsfara!
Felaktig installation och inkorrekt dragna elektriska anslutningar 
kan medföra livsfara.

• Elektrisk anslutning får endast utföras av kvalificerade elektriker 
och enligt gällande föreskrifter!

• Observera föreskrifterna för förebyggande av olyckor!

FARA! Livsfara!
Risk för livshotande personskador genom elektriska stötar eller 
kontakt med roterande delar på grund av att skyddsanordningar 
inte har monterats på motorn, kopplingsboxen eller kopplingen.

• Före idrifttagningen samt efter underhållsarbeten måste demon-
terade skyddsanordningar, som kopplingsboxens lock eller kopp-
lingskåpor, monteras igen.

• Iaktta avstånd under idrifttagningen.
• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas 

vid alla arbeten.

VARNING! Risk för personskador p.g.a. hög egenvikt!
Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Ned-
fallande delar medför risk för skärsår, klämskador, blåmärken eller 
slag som kan vara dödliga.

• Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan 
falla ned.

• Säkra pumpens komponenter så att de inte kan falla ned under 
installations- och underhållsarbeten.

• Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. 

• Pumpen får endast installeras av fackpersonal.

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen p.g.a. överhettning!
Pumpen får inte gå längre än 1 minut utan flöde. Energiackumule-
ringen leder till värme som kan skada axel, pumphjul och mekanisk 
tätning.

• Ett minsta flöde på ca 10 % av den maximala flödesvolymen måste 
alltid finnas.

7.1 Installation

Förberedelser VARNING! Risk för person- och materialskador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. 

• Ställ aldrig pumpaggregatet på ostadiga ytor eller icke bärande 
ytor.

• Installationen får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten 
och spolningar av rörsystemet är avslutade. Smuts kan göra pumpen 
funktionsoduglig.

• Standardpumparna måste installeras skyddade mot väderpåverkan i 
en frost- och dammfri, välventilerad och icke-explosiv omgivning. 

• I varianten K1 eller K4 är pumpen lämpad även för uppställning utom-
hus (se även kapitel 5.1 ”Typnyckel” på sidan 6).

• Som skydd mot inträngande smuts, främmande material o.d. är flö-
desöppningarna vid flänsarna på sug- och trycksidan förslutna med 
självhäftande skyddsetiketter vid leveransen. Dessa ska avlägsnas 
före installationen.

• Montera pumpen på en lättillgänglig plats, så att den är lätt att 
komma åt vid senare kontroller, underhåll (t.ex. mekanisk axeltätning) 
eller byte.
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Placering av pumpar på bottenplatta Genom att pumpen installeras på en elastiskt lagrad bottenplatta kan 
ljudisoleringen gentemot fastigheten förbättras. För att skydda pum-
pen från skador på lagren vid driftstopp p.g.a. vibration som uppstår 
från andra aggregat (t.ex. i en anläggning med flera redundanta pum-
par) bör varje pump vara installerad på en egen bottenplatta. Om 
pumpar ställs upp på ett bjälklag rekommenderas elastisk lagring. Var 
extra noggrann med pumpar med föränderligt varvtal. Vid dimensio-
nering och utformning rekommenderas att vid behov anlita kvalifice-
rad fastighetsljudtekniker – med hänsyn tagen till samtliga 
byggnadstekniska och akustiska kriterier.

De elastiska elementen ska väljas efter den lägsta excitationsfrek-
vensen. Denna är vanligtvis varvtalet. Vid föränderligt varvtal ska man 
utgå från det lägsta varvtalet. Den lägsta excitationsfrekvensen bör 
vara minst dubbelt så hög som den elastiska lagringens egenfrekvens, 
så att en isoleringsgrad på minst 60 % uppnås. Därför måste, ju lägre 
varvtalet är, fjäderstyvheten i de elastiska elementen vara desto lägre. 
Allmänt sett kan man vid ett varvtal på 3000 r/min och mer använda 
naturkorkplattor, vid varvtal mellan 1000 r/min och 3000 r/min 
gummi-metallelement och vid ett varvtal under 1000 r/min skruvfjä-
drar. Vid konstruktion av bottenplattan måste man se till att inga ljud-
mattor uppstår p.g.a. puts, stengolv eller hjälpanordningar, som gör 
att isoleringen förlorar sin verkan eller får reducerad effekt. Observera 
de elastiska elementens fjädring under pumpens och plattans vikt 
med hänsyn till rörledningsanslutningarna. Konsulten/installatören 
måste vara noga med att anslutningarna till pumpen utförs helt spän-
ningsfritt utan någon lednings- eller vibrationspåverkan på pump-
huset. Det kan vara nödvändigt att använda kompensatorer.

Placering/justering • En krok eller en ögla med tillräcklig bärkraft (se katalogen/databladet 
ang. pumpens totala vikt) ska monteras lodrätt ovanför pumpen, så 
att lyftdon eller liknande hjälpmedel kan fästas vid den vid underhåll 
eller reparation av pumpen.

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. 

• Använd motorns lyftöglor endast för att lyfta motorns vikt, inte för 
hela pumpen.

• Använd endast godkända lyftanordningar för att lyfta pumpen 
(se kapitel 3 ”Transport och tillfällig lagring” på sidan 5).

• Minsta avstånd mellan vägg och motorns fläktgaller: 15 cm.
• Sug- och tryckflänsarna har en inpräglad pil vardera som anger flö-

desriktningen. Flödesriktningen måste motsvara riktningspilarna på 
flänsarna.

• Avspärrningsanordningar ska monteras framför och bakom pumpen, 
för att undvika att hela anläggningen måste tömmas vid kontroll eller 
pumpbyte.
Vid risk för returflöde ska en backventil monteras.

NOTERA
Före och efter pumpen krävs en insaktningssträcka i form av en rak 
rörledning. Insaktningssträckans längd ska vara minst 5 x DN för 
pumpflänsen (fig. 11). Den här åtgärden motverkar flödeskavitation.

• Montera rörledningen och pumpen utan mekaniska spänningar. Rör-
ledningarna ska monteras så att pumpen inte bär upp rörens vikt.

• Avluftningsventilen (fig. 1/2/3, pos. 9) ska alltid peka uppåt.
• Lanternan har en öppning på undersidan där en ledning kan anslutas 

för att avleda kondensvatten.
• Alla monteringspositioner utom ”motorn nedåt” är tillåtna.

NOTERA
Motorns kopplingsbox får inte peka nedåt. Vid behov kan motorn eller 
instickssatsen vridas efter att man lossat sexkantskruvarna. Skada då 
inte husets O-ring.

Fig. 11: Insaktningssträcka före och efter 
pumpen

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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NOTERA
Om matning sker från en behållare är det viktigt att hålla tillräcklig 
vätskenivå över sugstutsen, så att pumpen inte körs torr. Minsta till-
låtna tilloppstryck måste iakttas.

NOTERA
I anläggningar som isoleras får bara pumphuset isoleras, inte lanter-
nan och motorn.

Motorerna är försedda med dräneringshål som (för att kapslingsklass 
IP 55 ska uppnås) förslutits med pluggar på fabriken.
Vid angrepp av kondensvatten, t.ex. vid användning i klimat-/kyltek-
niska applikationer måste dessa pluggar avlägsnas nedåt, så att kon-
densvatten kan komma ut.

Installation av pumpar med 
kombiflänsar

Vid installation av pumpar med kombifläns PN6/10 ska följande rikt-
linjer iakttas:

• Installation av kombifläns med kombifläns är inte tillåten.
• De medföljande brickorna (fig. 12, pos. 1) måste användas mellan 

skruv-/mutterhuvudet och kombiflänsen.

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande.

• Säkringselement (t.ex. fjäderringar) är inte tillåtna.

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande.

• Vid felaktig installation kan skruvmuttern haka fast i långhålet. 
Därigenom kan – på grund av otillräcklig förspänning av skruvarna 
– flänsanslutningens funktionsduglighet försämras.

• Det rekommenderas att använda skruvar för flänsanslutningar av 
hållfasthetsklass 4.6. Vid användning av skruvar av ett annat material 
än 4.6 (t.ex. skruvar av material 5.6 eller ännu mer höghållfast mate-
rial) ska vid installationen bara det tillåtna skruvåtdragmomentet 
motsvarande material 4.6 tillämpas.

Tillåtna skruvåtdragmoment:
• för M12: 40 Nm
• för M16: 95 Nm

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande.

• Skruvar med högre hållfasthet får bara dras åt med de tillåtna 
åtdragmomenten. Om skruvar med högre hållfasthet (� material 
4.6) dras åt i strid mot tillåtna åtdragmoment så kan kanturslag 
uppstå i långhålens kantområde p.g.a. högre skruvförspänning. 
Därigenom förlorar skruvarna sin förspänning och flänsanslut-
ningen kan bli otät.

• Tillräckligt långa skruvar måste användas:

7.2 Elektrisk anslutning

Säkerhet FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska utföras av behöriga elektriker samt 
i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

• Följ tillbehörens monterings- och skötselanvisningar!

Fig. 12: Installation med kombifläns

Flänsanslutning Gänga Min. skruvlängd

DN 40 DN 50 /DN 65

Flänsanslutning PN6 M12 55 mm 60 mm
Flänsanslutning PN10 M16 60 mm 65 mm
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VARNING! Risk för överbelastning av nätet!
Otillräckligt dimensionerat nät kan leda till systembortfall och 
kabelbränder på grund av överbelastat nät. 

• Vid dimensionering av nätet måste man beakta kabeldiameter och 
säkringar eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfäl-
ligt kan vara i drift samtidigt.

Förberedelser/anvisningar • Den elektriska anslutningen måste göras via en fast nätkabel, som har 
en stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap 
(i Tyskland enligt VDE 0730 del 1).

• Anslutningsledningen ska placeras så att den under inga omständig-
heter kan komma i kontakt med rörledningen och/eller pump- och 
motorhuset.

• För att säkerställa droppvattenskyddet och dragavlastningen på 
kabelförskruvningen ska kablar med tillräcklig ytterdiameter använ-
das och dras åt med tillräcklig kraft. För avledning av uppkommande 
droppvatten ska kablarna böjas till en evakueringsslinga i närheten av 
kabelförskruvningen.

• Med ett korrekt utfört kabelskruvförband eller motsvarande kabel-
dragning ska säkerställas att inget droppvatten kan komma in i kopp-
lingsboxen. 

• Oanvända kabelförskruvningar måste vara förslutna för att bibehålla 
motorns elektriska kapslingsklass.

• När pumparna används i anläggningar med vattentemperaturer på 
över 90 °C måste nätanslutningsledningen vara tillräckligt värmetålig.

• Kontrollera nätanslutningens strömtyp och spänning.
• Iaktta uppgifterna på motorns typskylt. Nätanslutningens strömtyp 

och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten.
• Nätsidig säkring: 16 A, trög.

Anslutning • Jorda pumpen/anläggningen enligt föreskrifterna.

NOTERA
Anslutningsschemat för elanslutningen finns på insidan av kopplings-
boxskyddet (se även fig. 13 – 15).

• För anslutningsspänning, se motortypskylten.
• Vid anslutning av automatiska elkopplare/frekvensomvandlare ska 

gällande monterings- och skötselanvisning följas. Observera bl.a. föl-
jande:
• Använd lämplig kabel med tillräckligt tvärsnitt (max. 5 % spän-

ningsförlust).
• Anslut rätt skärmning för frekvensomvandlaren enligt tillverkarens 

rekommendation.
• Dra dataledningar (t.ex. PTC-utvärdering) separat från nätkabeln.
• Använd ev. ett sinusfilter (LC) i samråd med frekvensomvandlarens 

tillverkare.

Fig. 13: Nätanslutning 3~

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
Lindningsskyddskontakt 
(tillval)

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Lindningsskyddskontakt 
(tillval)
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Installation/inställning av motor-
skyddsbrytaren

• Installation av en motorskyddsbrytare är nödvändig.
• Inställning av motorns märkström enligt motortypskyltens uppgifter, 

Y-�-start: Om motorskyddsbrytaren har kopplats till Y-�-kontaktor-
kombination i matarledningen, görs inställningen som vid direktstart. 
Om motorskyddsbrytaren har kopplats i en ledare ur motormatarled-
ningen (U1/V1/W1 eller U2/V2/W2), ska motorskyddsbrytaren ställas 
in på värdet 0,58 x motormärkström.

• I specialutförandet K3 (se även kapitel 5.1 ”Typnyckel” på sidan 6) är 
motorn utrustad med PTC-termistorer. Anslut PTC-termistorerna till 
PTC-termistorutlösaren.

Anslutning av värmare En värmare rekommenderas för motorer som utsätts för kondensrisk 
p.g.a. klimatet (t.ex. motorer som står stilla i fuktig miljö eller motorer 
som utsätts för stora temperaturskillnader). Motorvarianter med vär-
mare från fabrik kan beställas som specialutförande.

Värmaren skyddar motorlindningarna mot kondens inne i motorn.
• Värmaren ansluts till plintarna HE/HE i kopplingsboxen (anslutnings-

spänning: 1~230 V/50 Hz).

Fig. 14: Nätanslutning 1~ med driftskondensator

Fig. 15: Nätanslutning 1~ med start- och drifts-
kondensator
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8 Idrifttagning

Säkerhet FARA! Livsfara!
Risk för livshotande personskador genom elektriska stötar eller 
kontakt med roterande delar på grund av att skyddsanordningar 
inte har monterats på motorn, kopplingsboxen eller kopplingen.

• Före idrifttagningen samt efter underhållsarbeten måste demon-
terade skyddsanordningar, som kopplingsboxens lock eller kopp-
lingskåpor, monteras igen.

• De verktyg som används vid underhållsarbeten på motoraxeln 
(t.ex. skruvnycklar) kan slungas iväg vid kontakt med roterande 
delar och orsaka livshotande skador.

• De verktyg som används vid underhållsarbeten måste avlägsnas 
helt före idrifttagning av pumpen.

• Iaktta avstånd under idrifttagningen.
• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas 

vid alla arbeten.

VARNING! Risk för brännskador eller fastfrysning om pumpen vid-
rörs!
Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (medie-
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller kall. 

• Håll avstånd under drift! 
• Låt pumpen svalna innan arbeten påbörjas om vattentemperatu-

rerna och anläggningstrycken är höga.
• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas 

vid alla arbeten.
• Nära pumpaggregatet måste man hålla rent från föroreningar för 

att förebygga risken för att bränder eller explosioner inträffar till 
följd av att föroreningar kommer i kontakt med aggregatets heta 
ytor.

8.1 Fyllning och avluftning • Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna.

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen!
• Skydda kopplingsboxen mot utträngande vatten under avluft-

ningen.

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! 
Torrkörning förstör den mekaniska tätningen.

• Se till att pumpen inte körs torr.
• För att förhindra kavitationsbuller och skador måste ett lägsta til-

loppstryck på pumpens sugstuts upprätthållas. Detta lägsta til-
loppstryck beror på driftsituationen och pumpens driftspunkt och 
måste bestämmas utifrån detta. Viktiga parametrar för att bestämma 
det lägsta tilloppstrycket är pumpens NPSH-värde i driftspunkten och 
mediets ångtryck.

• Avlufta pumparna genom att lossa avluftningsluftskruven (fig. 1/2/3, 
pos. 9).

VARNING! Fara p.g.a. extremt het eller extremt kall vätska under 
tryck!
Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett 
medium i vätske- eller förångad form, eller under högt tryck, läcka 
ut om avluftningsskruven öppnas helt.

• Öppna avluftningsskruven försiktigt.

VARNING! Risk för personskador!
Om pumpen/anläggningen är felaktigt installerad kan medium 
skjuta ut vid idrifttagningen. Även enskilda komponenter kan 
lossna.

• Håll avstånd till pumpen under idrifttagningen.
• Bär skyddskläder och skyddshandskar.
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FARA! Livsfara!
Risk för livshotande personskador p.g.a. att pumpen eller enskilda 
komponenter faller ned.

• Säkra pumpens komponenter så att de inte kan falla ned under 
installationsarbetena.

8.2 Kontroll av rotationsriktning • Kontrollera, genom att snabbt koppla till och från, om pumparnas 
rotationsriktning överensstämmer med pilen på motorn (fläktkåpa 
resp. fläns). Gör följande vid felaktig rotationsriktning:
• Byt plats på två faser på motorns uttagsplint (t.ex. fas L1 mot fas 

L2).

9 Underhåll

Säkerhet Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av kvalifi-
cerad fackpersonal!
Vi rekommenderar att underhåll och kontroller av pumpen utförs av 
Wilo kundtjänst.

FARA! Livsfara!
Personer som utför arbeten på elektriska apparater kan drabbas av 
livsfarliga stötar.

• Låt endast auktoriserade elektriker utföra arbeten på elektriska 
apparater.

• Innan arbeten på elektriska apparater påbörjas måste apparaterna 
göras spänningsfria och säkras mot återinkoppling.

• Observera monterings- och skötselanvisningarna för pumpar, 
nivåreglering och andra tillbehör!

FARA! Livsfara!
Livsfarlig kontaktspänning.
Arbeten på kopplingsboxen får påbörjas först efter 5 minuter på 
grund av kvardröjande livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). 

• Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas och 
vänta 5 minuter. 

• Kontrollera att alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är 
spänningsfria.

• Peta aldrig med föremål i öppningarna i kopplingsboxen, stoppa 
inte in något heller!

FARA! Livsfara!
Risk för livshotande personskador genom elektriska stötar eller 
kontakt med roterande delar på grund av att skyddsanordningar 
inte har monterats på motorn, kopplingsboxen eller kopplingen.

• Före idrifttagningen samt efter underhållsarbeten måste demon-
terade skyddsanordningar, som kopplingsboxens lock eller kopp-
lingskåpor, monteras igen.

• De verktyg som används vid underhållsarbeten på motoraxeln 
(t.ex. skruvnycklar) kan slungas iväg vid kontakt med roterande 
delar och orsaka livshotande skador.

• De verktyg som används vid underhållsarbeten måste avlägsnas 
helt före idrifttagning av pumpen.

• Iaktta avstånd under idrifttagningen.
• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas 

vid alla arbeten.

VARNING! Risk för personskador p.g.a. hög egenvikt!
Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Ned-
fallande delar medför risk för skärsår, klämskador, blåmärken eller 
slag som kan vara dödliga.

• Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan 
falla ned.
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• Säkra pumpens komponenter så att de inte kan falla ned under 
installations- och underhållsarbeten.

• Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.

FARA! Risk för brännskador eller fastfrysning om pumpen vidrörs!
Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (medie-
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller kall. 

• Håll avstånd under drift! 
• Låt pumpen svalna innan arbeten påbörjas om vattentemperatu-

rerna och anläggningstrycken är höga.
• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas 

vid alla arbeten.

NOTERA
I utförandet IPL...-N är pumpen försedd med ett kopplingsskydd som 
inte kan avlägsnas utan verktyg.

9.1 Motor Ökat lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda på lagerslitage. 
Lagret resp. motorn måste då bytas ut.

9.1.1 Byte av motorn 
(pumputförande med odelad axel)

Demontering För byte/demontering av motorn vid pumputförande med odelad 
axel, se fig. 1/2, (pos. 41):

• Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återin-
koppling.

• Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen.
• Öppna avluftningsventilen (pos. 9) för att göra pumpen trycklös.

VARNING! Fara p.g.a. extremt het eller extremt kall vätska under 
tryck!
Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett 
medium i vätske- eller förångad form, eller under högt tryck, läcka 
ut om avluftningsskruven öppnas helt.

• Öppna avluftningsskruven försiktigt.
• Lossa motorn om kabeln är för kort.
• Ta av motorn samt pumphjul och axeltätning från pumphuset genom 

att lossa flänsskruvarna (pos. 11).

Installation För installation av motorn vid pumputförande med odelad axel, 
se fig. 1/2:

• För in (den nya) motorn samt pumphjul och axeltätning i pumphuset 
och fäst med flänsskruvarna (pos. 11). Iaktta då de åtdragmoment 
som anges i nedanstående tabell:

• Fäst motorn.
• Öppna armaturerna framför och bakom pumpen.
• Koppla in säkringen igen.
• Observera åtgärderna vid idrifttagning, se kapitel 8 ”Idrifttagning” på 

sidan 15

Skruvförband Åtdragmoment
Nm ± 10 % 

Monterings-
anvisning

Pumphus
—
Lanterna

M6
M10

10
35

• Dra åt jämnt och 
korsvis

Lanterna
—
Motor

M8
M10
M12

25
35
60

• Dra åt jämnt och 
korsvis
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9.1.2 Byte av motor 
(pumputförande med normmotor)

Demontering För byte/demontering av motorn vid pumputförande med normmo-
tor, se fig. 3, (pos. 41):

• Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återin-
koppling.

• Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen.
• Öppna avluftningsventilen (pos. 9) för att göra pumpen trycklös.

VARNING! Fara p.g.a. extremt het eller extremt kall vätska under 
tryck!
Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett 
medium i vätske- eller förångad form, eller under högt tryck, läcka 
ut om avluftningsskruven öppnas helt.

• Öppna avluftningsskruven försiktigt.
• Lossa klämmorna på motorn om kabeln är för kort för demonteringen 

av motorn.
• Lossa ställskruvarna (pos. 4) på stickaxeln.
• Ta av motorn genom att lossa flänsskruvarna (pos. 13/14/15).

Installation För installation av motorn vid pumputförande med normmotor, se 
fig. 3:

• Montera (den nya) motorn med flänsskruvarna (pos. 13/14/15). Iaktta 
då de åtdragmoment som anges i nedanstående tabell:

• Skjut in montagegaffeln (fig. 4, pos. A) mellan lanternan och stickax-
eln. Montagegaffeln ska passa in utan spel.

• Montera stickaxeln (pos. 12) med ställskruvarna (pos. 4). Iaktta då de 
åtdragmoment som anges i nedanstående tabell.

• Säkra ställskruven med lim (t.ex. LOCK AN 302 WEICON)
• Ta bort montagegaffeln igen.
• Fäst motorn.
• Öppna armaturerna framför och bakom pumpen.
• Koppla in säkringen igen.
• Observera åtgärderna vid idrifttagning, se kapitel 8 ”Idrifttagning” på 

sidan 15.

9.2 Mekanisk tätning Ett mindre droppläckage under inkörningstiden är normalt. Dock 
krävs regelbunden visuell kontroll varje vecka. Vid påtagligt märkbart 
läckage ska tätningen bytas. Wilo erbjuder en reparationssats som 
innehåller de delar som behövs för bytet.

Skruvförband Åtdragmoment
Nm ± 10 % 

Monterings-
anvisning

Pumphus
—
Lanterna

M6
M10

10
35

• Dra åt jämnt och 
korsvis

Lanterna
—
Motor

M8
M10
M12

25
35
60

• Dra åt jämnt och 
korsvis

Skruv Åtdragmoment

M6 8 Nm
M8 20 Nm

M10 30 Nm
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9.2.1 Byte av mekanisk tätning 
(pumputförande med odelad axel)

Demontering För byte/demontering av den mekaniska tätningen vid pumputfö-
rande med odelad axel, se fig. 1/2:

• Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återin-
koppling.

• Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen.
• Demontera motorn så som beskrivs i kapitel 9.1.1 ”Byte av motorn 

(pumputförande med odelad axel)” på sidan 17.
• Ta av spårringen (pos. 7) från axeln.
• Ta av pumphjulet (pos. 2) från axeln.
• Ta av distansringen (pos. 6) från axeln.
• Ta av den mekaniska tätningen (pos. 5) från axeln.
• Tryck ut den mekaniska tätningens motring från sitt säte i motorflän-

sen och rengör sätesytorna.
• Rengör axelns passningsytor noggrant.

Installation För installation av den mekaniska tätningen vid pumputförande med 
odelad axel, se fig. 1/2:

• Sätt in en ny motring.
• Skjut på en ny mekanisk tätning (pos. 5) på axeln.
• Skjut på distansringen (pos. 6) på axeln.
• Montera pumphjulet (pos. 2) på axeln.
• Skjut på en ny spårring (pos. 7) på pumpaxeln.
• Lägg i en ny O-ring (pos. 8).
• Montera motorn så som beskrivs i kapitel 9.1.1 ”Byte av motorn 

(pumputförande med odelad axel)” på sidan 17.
• Observera åtgärderna vid idrifttagning, se kapitel 8 ”Idrifttagning” på 

sidan 15.

9.2.2 Byte av mekanisk tätning 
(pumputförande med normmotor)

Demontering För byte/demontering av den mekaniska tätningen vid pumputfö-
rande med normmotor, se fig. 3:

• Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återin-
koppling.

• Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen.
• Öppna avluftningsventilen (pos. 9) för att göra pumpen trycklös.

VARNING! Fara p.g.a. extremt het eller extremt kall vätska under 
tryck!
Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett 
medium i vätske- eller förångad form, eller under högt tryck, läcka 
ut om avluftningsskruven öppnas helt.

• Öppna avluftningsskruven försiktigt.
• Demontera motorn så som beskrivs i kapitel 9.1.1 ”Byte av motorn 

(pumputförande med odelad axel)” på sidan 17.
• Lossa skruvarna (pos. 11) och ta av lanternan (pos. 3) med pumphjul 

och axeltätning från pumphuset.
• Ta av spårringen (pos. 7) från pumpaxeln.
• Dra av pumphjulet (pos. 2) från pumpaxeln.
• Dra av distansringen (pos. 6) från pumpaxeln.
• Dra av den mekaniska tätningen (pos. 5) från pumpaxeln.
• Dra ut pumpaxeln ur lanternan.
• Tryck ut den mekaniska tätningens motring från sitt säte i lanternan 

och rengör sätesytorna.
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• Rengör pumpaxelns passningsytor noggrant. Om axeln är skadad 
måste även den bytas ut.

Installation Installation av den mekaniska tätningen vid pumputförande med 
normmotor, se fig. 3:

• Sätt in en ny motring.
• Sätt in pumpaxeln i lanternan igen.
• Skjut på en ny mekanisk tätning (pos. 5) på axeln.
• Skjut på distansringen (pos. 6) på pumpaxeln.
• Montera pumphjulet (pos. 2) på pumpaxeln.
• Skjut på en ny spårring (pos. 7) på pumpaxeln.
• Lägg i en ny O-ring (pos. 8).
• Sätt in och skruva fast lanternan (pos. 3) med pumphjul och axeltät-

ning i pumphuset.
• Montera motorn så som beskrivs i kapitel 9.1.1 ”Byte av motorn 

(pumputförande med odelad axel)” på sidan 17.
• Observera åtgärderna vid idrifttagning, se kapitel 8 ”Idrifttagning” på 

sidan 15.

10 Problem, orsaker och åtgärder
Störningar får endast åtgärdas av kvalificerad fackpersonal! 
Observera säkerhetsanvisningarna i kapitel 9 ”Underhåll” på 
sidan 16.

• Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en 
auktoriserad fackman eller till närmaste Wilo kundtjänstkontor 
eller representant.

11 Reservdelar
Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller Wilo-
kundtjänst.

För en smidig orderhantering ber vi dig ange samtliga data på typ-
skylten vid varje beställning.

OBSERVERA! Risk för materiella skador!
En felfri drift av pumpen garanteras endast när originalreservdelar 
används.

• Använd endast originalreservdelar från Wilo.
• Nödvändiga uppgifter vid beställning av reservdelar:

• Reservdelsnummer 
• Reservdelsbeteckningar
• Samtliga data på pump- och motortypskylten

12 Hantering
När produkten hanteras korrekt undviks miljöskador och hälsorisker.

Föreskriftsenlig skrotning förutsätter tömning och rengöring.

Smörjmedel ska samlas upp. Pumpkomponenterna ska sorteras efter 
material (metall, plast, elektronik).

1. Ta hjälp av kommunens avfallshantering när produkten eller delar 
av produkten ska omhändertas.

2. Mer information om korrekt skrotning finns hos kommunen eller 
där produkten köpts.

Tekniska ändringar förbehålles!
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