
SK Návod na montáž a obsluhu
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Návod na montáž a obsluhu1 Všeobecne

O tomto dokumente
Originál návodu na obsluhu je vo francúzštine. 
Všetky ďalšie jazykové verzie sú prekladom origi-
nálu návodu na obsluhu.
Návod na montáž a obsluhu je súčasťou výrobku. 
Vždy sa musí nachádzať v blízkosti výrobku. 
Presné dodržiavanie tohto návodu je predpokla-
dom pre správnu obsluhu a také používanie 
výrobku, ktoré je v súlade s určením.
Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhotove-
niu výrobku a stavu bezpečnostno-technických 
noriem vzatých za základ v čase tlače.
Vyhlásenie o zhode ES:
Kópia vyhlásenia o zhode ES je súčasťou tohto 
návodu na obsluhu.
Pri vykonaní vopred neodsúhlasených technic-
kých zmien na konštrukčných typoch uvedených 
v danom vyhlásení stráca toto vyhlásenie svoju 
platnosť.

2 Bezpečnost’
Tento návod na obsluhu obsahuje základné 
pokyny, ktoré treba dodržiavať pri inštalácii a pre-
vádzke. Z tohto dôvodu si pred montážou a uve-
dením do prevádzky musí montér, ako aj príslušný 
prevádzkovateľ, bezpodmienečne prečítať tento 
návod na obsluhu.
Okrem všeobecných bezpečnostných pokynov 
uvedených v tomto hlavnom bode Bezpečnosť je 
nevyhnutné dodržiavať aj špeciálne bezpečnostné 
pokyny so symbolmi nebezpečenstva, ktoré sú 
uvedené v nasledujúcich hlavných bodoch.

2.1 Označovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:
Symbol všeobecného nebezpečenstva

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým napä-
tím

UŽITOČNÉ INFORMÁCIA 

Signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO!
Akútne nebezpečná situácia.
Nedodržiavanie vedie k smrti alebo najťažším 
zraneniam.

VAROVANIE!
Používateľ môže utrpieť (ťažké) zranenia. 
„Varovanie“ znamená, že sú pravdepodobné 
(ťažké) poškodenia zdravia, ak sa pokyn nedo-
drží.

OPATRNE!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku / 
zariadenia. „Opatrne“ sa vzťahuje na možné 
poškodenia výrobku v dôsledku nerešpektova-
nia pokynu.

INFORMÁCIA: Užitočné informácia týkajúce sa 
manipulácie s výrobkom. Upozorňuje aj na možné 
ťažkosti.

2.2 Kvalifikácia personálu
Personál pre montáž musí preukázať príslušnú 
kvalifikáciu pre tieto práce.

2.3 Riziká pri nedodržaní bezpečnostných pokynov
Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov môže 
mať za následok ohrozenie osôb a výrobku/zaria-
denia. Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov 
môže viesť k strate akýchkoľvek nárokov na 
náhradu škody.
Nedodržanie pokynov môže konkrétne viesť nap-
ríklad k nasledujúcim ohrozeniam:

• zlyhanie dôležitých funkcií výrobku/zariadenia,
• zlyhanie predpísaných údržbových a opravárskych 

postupov,
• ohrozenie osôb elektrickými, mechanickými a 

bakteriologickými vplyvmi,
• materiálne škody.

2.4 Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa
Je nevyhnutné dodržiavať platné predpisy na 
ochranu proti úrazom.
Je nevyhnutné vylúčiť ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie. Je potrebné dodržiavať nariadenia 
miestnych alebo všeobecných predpisov [napr. 
IEC, VDE (Zväz nemeckých elektrotechnikov) atď.] 
a miestnych dodávateľov energií.
Tento prístroj nie je určený na používanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslo-
vými a duševnými schopnosťami, s nedostatkom 
skúseností a/alebo s nedostatkom vedomostí. 
Výnimkou sú prípady, kedy na takéto osoby 
dohliadajú osoby zodpovedné za bezpečnosť 
alebo im tieto osoby poskytnú inštrukcie o použí-
vaní prístroja. 
Je nutné dohliadať na deti, aby sa tieto s prístro-
jom nehrali.

2.5 Bezpečnostné pokyny pre inšpekèné a 
montážne práce
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby všetky 
inšpekčné a montážne práce vykonával autorizo-
vaný a kvalifikovaný odborný personál, ktorý 
prostredníctvom dôkladného štúdia návodu na 
obsluhu získal dostatočné informácie.
Práce na produkte/zariadení sa môžu zásadne 
vykonávať len počas jeho odstávky. Postup pre 
odstavenie výrobku/zariadenia, ktorý je popísaný 
v návode na montáž a obsluhu, je nutné bezpod-
mienečne dodržať.
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2.6 Svojvoľná úprava a výroba náhradných dielov
Zmeny na výrobku sú prípustné len po dohode 
s výrobcom. Originálne náhradné diely a výrobcom 
schválené príslušenstvo prispievajú k bezpečnosti. 
Použitím iných dielov môže zaniknúť zodpoved-
nosť za takto vzniknuté škody.

2.7 Neprípustné spôsoby prevádzkovania
Prevádzková bezpečnosť dodaného výrobku je 
zaručená len pri jeho použití v súlade s určením 
podľa odseku 4 návodu na obsluhu. Hraničné hod-
noty uvedené v katalógu/údajovom liste nesmú 
byť v žiadnom prípade nedosiahnuté, resp. pre-
kročené.

3 Preprava a prechodné uskladnenie
Ihneď po obdržaní produktu:

• skontrolujte, či počas prevozu nedošlo k poškode-
niu výrobku,

• V prípade poškodení, ku ktorým došlo počas pre-
vozu, sa v príslušných lehotách obráťte na pre-
pravcu. 
OPATRNE! Nebezpečenstvo materiálnych škôd!
Neprimeraný prevoz a neprimerané uskladňova-
nie môžu na výrobku spôsobiť vecné škody.

• Čerpadlo počas prevozu noste / zaveste len na 
držadlo, ktoré je na to určené. Nikdy ho nedržte 
za kábel!

• Počas prepravy a prechodného uskladnenia čer-
padlo chráňte pred vlhkosťou, mrazom a mecha-
nickým poškodením.

4 Účel použitia
Odvodňovacie a kalové ponorné čerpadlá modelo-
vého typu Drain TM sa používajú na 

• automatické vyprázdňovanie výkopov a šácht, 
• udržiavanie záplavami ohrozených dvorných a 

pivničných priestorov v suchom stave, 
• zníženie hladiny povrchovej vody, 

pokiaľ kal samospádom neodteká do kanalizácie.
Čerpadlá sú vhodné na čerpanie ľahko znečistenej 
vody, dažďovej vody, drenážnej vody a vody urče-
nej na pranie.
Typy čerpadiel TMR sa odporúčajú pre mobilné 
použitie a sú vhodné na odčerpávanie ľahko zne-
čistenej vody až po zostávajúcu zvyškovú hladinu 
2 mm na podlahe.
Čerpadlá sa spravidla inštalujú ako ponorené a 
môžu sa inštalovať len vertikálne, a to buď ako 
stacionárne alebo mobilné. Vďaka prúdovému 
chladeniu plášťa môžu byť čerpadlá prevádzko-
vané aj ako vynorené.
Ponorné čerpadlá so sieťovým pripájacím káblom 
kratším ako 10 m je povolené (podľa EN 60335) 
prevádzkovať len vo vnútri budov, a nie vo vonkaj-
šom priestore.

Čerpadlá, ktoré sú určené pre použitie v alebo pri 
záhradných rybníkoch, resp. na podobných mies-
tach, musia mať také sieťové pripájacie vedenie, 
ktoré je ľahšie ako vedenia z gumovej hadice 
s označením H07 RN-F (245 IEC 66) podľa 
EN 60335.
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života v dôsledku 
zásahu prúdom!
Čerpadlo sa nesmie používať na vypúšťanie 
bazénov / záhradných rybníkov alebo podob-
ných miest, ak sa vo vode zdržiavajú osoby.
VAROVANIE! Ohrozenie zdravia!
Pre použité materiály nie je čerpadlo vhodné 
na čerpanie pitnej vody! Znečisteným kalom / 
odpadovou vodou vzniká nebezpečenstvo 
poškodenia zdravia.
OPATRNE! Nebezpečenstvo materiálnych škôd!
Čerpanie neprípustných látok môže na výrobku 
spôsobiť vecné škody. 
Čerpadlá nie sú vhodné na použitie vo vode 
s hrubým znečistením, akým je piesok, vlákna 
alebo horľavé, leptavé kvapaliny. Rovnako nie je 
vhodný na použitie v oblastiach ohrozených 
explóziou.
K použitiu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie 
tohto návodu.
Každé iné použitie sa považuje za použitie, ktoré je 
v rozpore s určením produktu.

5 Údaje o výrobku

5.1 Typový kľúč

Príklad: TM 32/8 -10M
TMW 32/11 HD 

TM Ponorné čerpadlo
W W = s vírivým zariadením (funkcia TWISTER)

R = nízka hladina zvyškovej vody
32 Menovitá svetlosť tlakovej prípojky [mm] 

32 = Rp 1¼
/8 Max. dopravná výška [m] pri Q = 0m³/h 
HD Pre agresívne médiá 

(materiál 1.4435 (AISI316L))
10M Dĺžka sieťového pripájacieho kábla [m]: 10
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5.3 Rozsah dodávky
Čerpadlo s

• elektrickým pripojovacím káblom s dĺžkou 3 m 
a sieťovou zástrčkou (typ TM …10M: 10m) 

• pripojeným plavákovým spínačom 
(neplatí pre TM32/8-10M)

• vírivým zariadením (funkcia TWISTER) pre TMW
• tlakovou prípojkou Rp 1¼

(typ TM32/7 a TM32/8-10M: koncovka hadice 
∅ 35 mm) 

• spätnou klapkou
(neplatí pre TM32/7 a TM32/8-10M) 

• Návod na montáž a obsluhu

5.4 Príslušenstvo
Príslušenstvo je nutné objednať osobitne (pozri 
katalóg):

• Spínací prístroj pre 1- alebo 2-čerpadlovú pre-
vádzku 

• Spínací prístroj na spustenie poplachu AlarmCon-
trol s mini plavákovým spínačom a zástrčkou

• Externé kontrolné zariadenia / spúšťacie prístroje
• Regulácia výšky hladiny (napr. plavákový spínač)
• Príslušenstvo pre mobilnú inštaláciu do mokrého 

prostredia (napr. hadicové spojky, hadice atď.)
• Príslušenstvo pre stacionárnu inštaláciu do mok-

rého prostredia (napr. uzatváracie armatúry, 
spätné klapky atď.)

Odporúča sa použitie nového príslušenstva

6 Popis a funkcia

6.1 Popis čerpadla (obr. 1) 

Čerpadlo možno kompletne ponoriť do čerpad-
ného média. 
Teleso ponorného čerpadla je vyrobené z ušľach-
tilej ocele. 
Elektromotor je smerom k čerpadlovému priestoru 
chránený radiálnym hriadeľovým tesniacim krúž-
kom, ktorý tvorí tesnenie medzi motorom a olejo-
vým priestorom, a mechanickou upchávkou, ktorá 
tvorí tesnenie medzi olejovým priestorom a čerpa-
ným médiom. Aby bola mechanická upchávka 
počas behu na sucho premazávaná a chladená, je 
komora mechanickej upchávky naplnená medi-
cínskym bielym olejom. Ďalší radiálny hriadeľový 
tesniaci krúžok chráni mechanickú upchávku zo 
strany média.
Motor je chladený okolitým médiom.

5.2 Technické údaje

Sieťové napätie: 1~230 V, ± 10 %
Sieťová frekvencia: 50 Hz
Druh ochrany: IP 68
Izolačná trieda: 155
Menovité otáčky (50 Hz): 2900 ¹/min (50 Hz)
max. príkon: pozri typový štítok
Príkon P1: pozri typový štítok
max. prietok: pozri typový štítok
max. dopravná výška: pozri typový štítok
Prevádzkový režim S1: 200 prevádzkových hodín za rok
Prevádzkový režim S3 (optimálne): Prerušovaná prevádzka, 25 % (2,5 min prevádzka, 7,5 min prestávka).
odporúčaná frekvencia spínania 20h
max. frekvencia spínania: 50/h
guľová priechodnosť: 10 mm (typ TMR : 2 mm)
menovitá svetlosť výtlačného hrdla: ∅ 32 mm (Rp 1¼), 

koncovka hadice ∅ 35 mm v rozsahu dodávky pri TM32/7 a TM32/8-10M 
príp. teplota čerpaného média:
krátkodobo 3 min:

+3 až 35 °C
90 °C

max. hĺbka ponoru: 3 m
plošné odsávanie do: 14 mm (typ TMR: 2 mm)
max. hustota čerpaného média: 1060 kg/m3

Pol. Popis konštrukčných 
dielov

Pol. Popis konštrukčných 
dielov

1 Kábel 13 Skrutka
2 Skrutka 14 Difúzor
3 O-krúžok 15 Sací kôš
4 Skriňa motora 16 Mechanická upchávka
5 Skrutka 17 O-krúžok
6 Teleso 18 Radiálny hriadeľový 

tesniaci krúžok
7 Plavákový spínač 19 O-krúžok
8 Skrutka 20 Spätná klapka
9 Skrutka 21 Tlaková prípojka Rp 1¼
10 Matica 22 Držadlo
11 Obežné koleso 23 Koncovka hadice
12 Vírivé zariadenie 

(funkcia TWISTER)
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Čerpadlo sa inštaluje na dno šachty. Pri stacionár-
nej inštalácii sa priskrutkuje k pevnému výtlač-
nému potrubiu alebo pri mobilnej inštalácii k 
hadicovému spoju.
Čerpadlá sa do prevádzky uvedú zastrčením zástr-
čky s ochranným kontaktom.
Pracujú automaticky, a síce tak, že plavákový spí-
nač od určitého stavu hladiny „h“ (obr. 2) zapína 
čerpadlo a pri minimálnom stave hladiny „h1“ ho 
vypína.
Motory sú vybavené tepelnou ochranou motora, 
ktorá motor pri nadmernom zahriatí automaticky 
vypne a po ochladení znovu zapne. Kondenzátor je 
integrovaný v 1-fázovom motore.

Vyhotovenie s vírivým zariadením
(funkcia TWISTER)
Pre kal s usadenými a rozptýlenými čiastočkami 
bolo ponorné čerpadlo vybavené vírivým zariade-
ním na nasávacom koši. Usadzujúce sa nečistoty 
sú v nasávacej časti čerpadla neustále rozvírované 
a odčerpávané spolu s vodou. Tým sa z veľkej časti 
predíde zaneseniu čerpadlovej šachty kalom, 
ktoré by malo nepríjemné následky, ako napr. 
upchatie čerpadla a tvorbu zápachu.

Ak odvod kalu nedovoľuje žiadne prerušenie, 2. 
čerpadlo (automatické záložné čerpadlo) v spojení 
s potrebným spínacím prístrojom (príslušenstvo) 
zvyšuje funkčnú spoľahlivosť pri poruche 1. čer-
padla.

7 Inštalácia a elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Nesprávna inštalácia a nesprávne elektrické pri-
pojenie môžu spôsobiť ohrozenie života. 

• Inštálaciu a elektrické pripojenie môže vykonať 
len odborný personál, a to len v súlade s plat-
nými predpismi!

• Dbajte na predpisy týkajúce sa prevencie úra-
zov!

7.1 Inštalácia
Čerpadlo je určené na stacionárnu alebo mobilnú 
inštaláciu.
OPATRNE! Nebezpečenstvo materiálnych škôd!
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené nepri-
meraným zaobchádzaním.
Čerpadlo zaveste pomocou reťaze alebo lana len 
za držadlo, nikdy ho nevešajte za elektrický / 
plavákový kábel alebo potrubnú prípojku / prí-
pojku hadice.
Miesto inštalácie / šachta čerpadla musia byť chrá-
nené pred mrazom.
Šachta musí byť pred inštaláciou a uvedením čer-
padla do prevádzky zbavená hrubých pevných 
látok (napr. stavebný odpad atď.).
Charakter šachty musí bezpodmienečne zaručo-
vať neobmedzenú pohyblivosť plavákového spí-
nača. 
Inštalačné rozmery / rozmery šachty (pozri aj 
obr. 2)

 

Priemer výtlačného potrubia (potrubná prípojka / 
prípojka hadice) by na základe zvýšeného nebez-
pečenstva a väčších strát tlaku nemal byť menší 
ako tlaková prípojka čerpadla. Pre zabránenie strát 
tlaku sa odporúča zvoliť potrubnú prípojku, ktorá 
bude o jedno číslo väčšia.

Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia 
Pri stacionárnej inštalácii čerpadiel s pevným 
výtlačným potrubím do mokrého prostredia je 
nutné čerpadlo umiestniť a upevniť tak, aby:

• prípojka výtlačného potrubia neniesla hmotnosť 
čerpadla. 

• zaťaženie výtlačného potrubia nemalo vplyv na 
pripájacie hrdlo.

• bolo čerpadlo nainštalované bez pnutia.
Na ochranu pred príp. spätným vzdutím z verej-
ného kanála je nutné viesť výtlačné potrubie v 
kolene cez lokálne stanovenú hladinu spätného 
vzdutia (zväčša úroveň ulice). Spätná klapka 
nepredstavuje žiadny zaručený uzáver spätného 
vzdutia.

• Pri pevnej inštalácii čerpadla by mala byť nainšta-
lovaná priložená spätná klapka.

• Potrubné prípojky zo strany výtlačného hrdla 
utesnite pomocou teflónovej pásky.
INFORMÁCIA: Trvalá netesnosť v tejto oblasti 
môže viesť k zničeniu spätnej klapky a skrutko-
vého spoja.

Mobilná inštalácia do mokrého prostredia
Pri mobilnej inštalácii s hadicovou prípojkou do 
mokrého prostredia je nutné čerpadlo v šachte 
zaistiť proti pádu a odplaveniu. (upevnite ho napr. 
pomocou reťaze / lana, pričom ich zľahka napnite).
INFORMÁCIA: Pri použití vo výkopoch bez pev-
ného dna musí byť čerpadlo umiestnené na dosta-
točne veľkej platni alebo zavesené vo vhodnej 
polohe na lane alebo reťazi.

7.2 Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Pri nesprávnom elektrickom pripojení vzniká 
ohrozenie života spôsobené zásahom prúdu.
Elektrické pripojenie smie vykonať len elektro-
inštalatér schválený miestnym dodávateľom 
energií, a to pri dodržaní platných miestnych 
predpisov.

• Typ prúdu a napätie sieťovej prípojky musia zod-
povedať údajom uvedeným na typovom štítku,

• Istenie na strane siete: 10 A, zotrvačné,

Čerpadlo Hmin Bmin L D

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

Čerpadlo hmax h1min h2min

[mm]
TM 32/7 237 50 14
TM 32/8 250 50 14
TM 32/11 280 50 14
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• Zariadenie uzemnite podľa predpisov,
• Odporúča sa montáž zákazníkom dodaného 

ochranného spínača proti chybnému prúdu pre 
vybavovací prúd 30 mA (predpis pri inštalácii vo 
vonkajšom priestore!).

• Čerpadlo je pripravené na okamžité zapojenie.
Pre pripojenie čerpadla k spínaciemu prístroju 
sa odpojí zástrčka Schuko a pripojovací kábel sa 
pripojí nasledujúcim spôsobom (pozri Návod na 
montáž a obsluhu spínacieho prístroja):
3-žilový pripojovací kábel: 3 x 1,0 mm²

Zásuvka, resp. spínací prístroj sú zaistené proti 
zaplaveniu a je nutné ich nainštalovať do suchého 
priestoru.

8 Uvedenie do prevádzky 
NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo spôso-
bené zásahom prúdu!
Čerpadlo sa nesmie používať na vypúšťanie 
bazénov / záhradných rybníkov alebo podob-
ných miest, ak sa vo vode zdržiavajú osoby.
OPATRNE! Nebezpečenstvo materiálnych škôd!
Mechanická upchávka nesmie byť prevádzko-
vaná za sucha!
Beh na sucho skracuje životnosť motora a 
mechanickej upchávky. Pri poškodení mecha-
nickej upchávky môže do čerpaného média 
v malom množstve unikať olej a tým ho znečis-
tiť.

• Pri plnení šachty, resp. spúšťaní čerpadla do 
výkopu treba dbať na to, aby sa plavákové spínače 
mohli voľne pohybovať. Spínač musí čerpadlo 
vypnúť skôr, ako začnú nasávacie otvory čerpadla 
nasávať vzduch.

• Po naplnení šachty a otvorení uzatváracieho ven-
tilu na strane výtlaku (ak je k dispozícii) sa čer-
padlo automaticky spustí po dosiahnutí spínacej 
hladiny „h“ a vypne sa, keď sa dosiahne vypínacia 
hladina „h1“.

• Prúd vody, ktorým napĺňate šachtu, nikdy nesme-
rujte na nasávací kôš. Uzavretý vzduch môže 
obmedziť funkčnosť čerpadla, pokiaľ je odvzduš-
ňovacia štrbina telesa čerpadla zablokovaná.

• Maximálne množstvo vody vtekajúce do šachty 
nesmie prekročiť čerpací výkon čerpadla. Počas 
uvádzania do prevádzky pozorujte šachtu.
INFORMÁCIA: Šikmým ponorením do média, resp. 
mierne šikmým umiestnením sa zlepší odvzduš-
ňovanie čerpadla pri prvom uvedení do prevádzky.

Zmena nastavenia spínacej hladiny plavákového 
spínača
Bezproblémová funkcia regulácie hladiny je 
zabezpečená, ak sú dodržané údaje podľa tabuľky 
v bode 7.1 a obr. 2.
Spínaciu hladinu (spínací, resp. vypínací bod) 
možno nastaviť pomocou voľného kábla plaváko-
vého spínača. Pre tento účel posuňte kábel v káb-

lovom držiaku na držadle čerpadla. Pritom treba 
dbať na úroveň „h2 min“ (pozri obr. 2).
Pri vyhotovení TMR treba plavákový spínač nadvi-
hnúť manuálne, aby bolo možné dosiahnuť najhl-
bšiu možnú hladinu nasávania. 
Nepatrný únik vody (z bočnej štrbiny medzi nasá-
vacím košom a telesom) pri dosiahnutí hladiny 
„h2“ je normálny a pre prevádzkovú bezpečnosť 
čerpadla potrebný.

• Prúd vody, ktorým napĺňate šachtu, nikdy nesme-
rujte na nasávací kôš. Uzavretý vzduch môže 
obmedziť funkčnosť čerpadla, pokiaľ je odvzduš-
ňovacia štrbina telesa čerpadla zablokovaná.

• Maximálne množstvo vody v šachte nesmie nikdy 
prekročiť výkon čerpadla. Počas uvádzania do pre-
vádzky treba dozerať na šachtu.

• Pre zvýšenie potrebného výkonu čerpadla (o cca. 
16% dopravnej výšky) možno odpojiť vírivé zaria-
denie čerpadla TMW, a to nasledujúcim spôsobom 
(obr. 3):
• Vytiahnite zástrčku
• Čerpadlo vytiahnite zo šachty
• Uvoľnite štyri skrutky (pol. 2) pod nasávacím 

košom
• Odoberte vírivé zariadenie (pol.1), otočte o 180° 

a opäť utiahnite štyri skrutky.
• Čerpadlo umiestnite do šachty a opäť ho uveďte 

do prevádzky

9 Údržba
Údržbové a opravárske práce smie vykonávať 
len kvalifikovaný odborný personál!
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Pri prácach na elektrických prístrojoch vzniká 
nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené 
zásahom prúdu.

• Pri všetkých údržbových a opravárskych prá-
cach odpojte čerpadlo od sieťového napätia a 
zaistite ho proti nepovolanému opätovnému 
zapnutiu.

• Poškodenia pripojovacieho kábla smie odstra-
ňovať iba kvalifikovný elektroinštalatér.

• Pri kontrole funkčnosti z dôvodu dlhších odstá-
vok zabráňte kontaktu s čerpaným médiom.
Aby ste zabránili zablokovaniu čerpadla z dôvodu 
dlhších odstávok, mala by byť funkčnosť kontro-
lovaná v pravidelných intervaloch (každé 2 
mesiace), a to manuálnym nadvihnutím plaváko-
vého spínača, resp. priamym zapnutím a krátko-
dobým rozbehom čerpadla.
Nepatrné opotrebenie radiálneho hriadeľového 
tesniaceho krúžka a mechanickej upchávky môže 
viesť k znečisteniu kvapaliny v dôsledku úniku 
oleja z olejovej komory.
Preto po cca. 2 000 prevádzkových hodinách 
poverte odborníka alebo servisnú službu Wilo 
údržbou čerpadla. Pri údržbe je obzvlášť potrebné 
skontrolovať tesnenia.
Zapuzdrený motor smie otvoriť len odborný servis 
alebo servisná služba Wilo.

Žila Svorka

hnedá L1
modrá N
zelená/žltá PE
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Čistenie čerpadla
V závislosti od použitia čerpadla sa v nasávacom 
koši a obežnom kolese môžu usadzovať nečistoty. 
Čerpadlo podľa potreby opláchnite pod tečúcou 
vodou.
1 Prerušte prívod prúdu. Vytiahnite zástrčku!
2 Vyprázdnite čerpadlo
TMW:
3 Vírivé zariadenie je priskrutkované k nasáva-

ciemu košu (obr. 3).
• Uvoľnite 4 skrutky (∅3.5 x 14),
• Odoberte vírivé zariadenie, 

4 Nasávací kôš je priskrutkovaný k telesu čer-
padla,
• Uvoľnite 4 skrutky (∅4 x 60),
• Odoberte nasávací kôš a s O-krúžkom 

(∅155 x 2) medzi nasávacím košom / tele-
som čerpadla a O-krúžkom (∅14 x 2) 
v obtokovej diere (potrebná pre vírivú 
funkciu) zaobchádzajte opatrne.

TM/TMR:
4 Nasávací kôš je priskrutkovaný k telesu čer-

padla,
• Uvoľnite 4 skrutky (∅4 x 60),
• Odoberte nasávací kôš a s O-krúžkom 

(∅155 x 2) medzi nasávacím košom / tele-
som čerpadla zaobchádzajte opatrne.

5 Obežné koleso a teleso čerpadla očistite pod 
tečúcou vodou. Obežné koleso sa musí dať 
voľne otáčať.

6 Poškodené alebo opotrebované diely je nutné 
vymeniť za originálne náhradné diely.

7 Opačným postupom opäť namontujte čer-
padlo.

10 Poruchy, príčiny porúch a ich 
odstraňovanie
Odstraňovanie porúch smie vykonávať len kvalifi-
kovaný odborný personál! Dodržiavajte bezpeč-
nostné pokyny uvedené v bode 9 Údržba.

Ak sa porucha prevádzky nedá odstrániť, 
obráťte sa prosím na odborný servis alebo na 
najbližšiu servisnú službu Wilo alebo jeho zastú-
penie.

11 Náhradné diely
Objednávanie náhradných dielov prebieha pros-
tredníctvom miestnych odborných servisov 
a/alebo servisnej služby Wilo.
Aby ste predišli dodatočným otázkam a nespráv-
nym objednávkam, pri každej objednávke uveďte 
všetky údaje z typového štítka.

Technické zmeny vyhradené!

Poruchy Príčiny Odstránenie

Čerpadlo sa nerozbieha, alebo sa 
zastaví počas prevádzky

Prerušený prívod prúdu Skontrolujte poistky, káble a prípojky

Motorový istič sa aktivoval Čerpadlo nechajte vychladnúť, potom sa 
opäť automaticky spustí 

Privysoká teplota čerpaného média Nechajte ho vychladnúť
Čerpadlo je zanesené pieskom alebo zablo-
kované

Čerpadlo odpojte zo siete a vytiahnite ho zo 
šachty. Odmontujte nasávací kôš, pod tečú-
cou vodou opláchnite nasávací kôš / obežné 
koleso.

Čerpadlo sa nezapína/nevypína Plavákový spínač je zablokovaný, 
resp. nemôže sa voľne pohybovať

Skontrolujte plavákový spínač a zabezpečte 
jeho pohyblivosť

Čerpadlo nečerpá Zo zariadenia nemôže unikať vzduch Čerpadlo vo vode na krátku dobu umiestnite 
do šikmej polohy, až kým vzduch neunikne
Zariadenie odvzdušnite / príp. vyprázdnite
Odoberte nasávací kôš / vírivé zariadenie, 
nasávací kôš / odvzdušňovaciu štrbinu 
opláchnite pod tečúcou vodou. 
Skontrolujte vypínaciu hladinu „h1“

Stav hladiny pod nasávacím otvorom Ak je to možné, ponorte čerpadlo hlbšie 
(dbajte na vypínaciu hladinu)

Priemer výtlačného potrubia/hadice príliš 
malý (vysoké straty)

Väčšie dimenzovanie priemeru výtlačného 
potrubia/hadice 

Zaseknutá spätná klapka vo výtlačnom hrdle Skontrolujte funkčnosť
Zalomená hadica / zatvorený uzatvárací 
ventil

Odstráňte zalomenie hadice / otvorte uzat-
várací ventil

Čerpací výkon počas prevádzky 
klesá

Upchatý nasávací kôš / zablokované obežné 
koleso

Čerpadlo odpojte zo siete a vytiahnite ho zo 
šachty. Odmontujte nasávací kôš, pod tečú-
cou vodou opláchnite nasávací kôš / obežné 
koleso.



 

 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  

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

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

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

 
 
Dortmund, 14.10.2009 
 
 
 
 

 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
 
 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  

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

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

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

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

 
Dortmund, 14.10.2009 
 
 
 
 

 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
 
 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Document: 2105089.1 



NL I E
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de 
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

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

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

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

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

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar 
följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

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

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

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

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

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

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde 
cu urm�toarele prevederi aplicabile:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILO SE
Nortkirchenstraße 100

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

b'mod partikolari: 

ara l-pa�na ta' qabel

44263 Dortmund
Germany



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

November 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

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

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

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

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

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

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

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

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

Wilo-International

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

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

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

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

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

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

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

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

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

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

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


