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Instrucţiuni de montaj şi de exploatare1 Generalităţi

Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de exploatare 
este în limba franceză. Variantele în alte limbi sunt 
traduceri ale versiunii originale ale acestor instruc-
ţiuni de exploatare.
Aceste instrucţiuni de montare şi de exploatare 
reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele tre-
buie să fie mereu disponibile în apropierea produ-
sului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni 
reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea 
corespunzătoare şi exploatarea corectă a produ-
sului.
Instrucţiunile de montare şi de utilizare sunt con-
forme cu varianta constructivă a produsului, 
respectiv cu standardele de siguranţă valabile în 
momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte 
componentă a acestor instrucţiuni de montaj şi de 
exploatare.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor con-
structive efectuate fără acordul nostru, această 
declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Aceste instrucţiuni de exploatare conţin indicaţii 
importante, care trebuie respectate la amplasarea 
şi exploatarea produsului. Din acest motiv, 
instrucţiunile de exploatare trebuie citite de per-
soanele care montează şi exploatează echipa-
mentul înainte de montarea şi punerea în 
funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă gene-
rale din această secţiune, cât şi măsurile de sigu-
ranţă specifice din secţiunile următoare, marcate 
cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste 
instrucţiuni

Simboluri:
Simbol general referitor la pericole

Pericol din cauza tensiunii electrice

NOTĂ UTILĂ 

Cuvinte de semnalizare:

PERICOL!
Situaţie de pericol acut.
Nerespectarea duce la deces sau accidente 
extrem de grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). 
„Avertisment“ înseamnă că sunt probabile 
daune corporale (grave), dacă nu se respectă 
indicaţia.

ATENŢIE!
Există pericolul de deteriorare a produsului / 
instalaţiei. „Atenţie“ se referă la posibile deteri-
orări ale produsului prin nerespectarea indica-
ţiei.

NOTĂ: O indicaţie utilă pentru manipularea pro-
dusului. Aceasta atrage atenţia şi asupra posibile-
lor dificultăţi.

2.2 Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să 
deţină calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării 
regulilor de securitate
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
pot apărea situaţii periculoase pentru oameni şi 
produs / instalaţie. Nerespectarea instrucţiunilor 
de siguranţă poate duce la anularea posibilităţii 
solicitării unor eventuale despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni de 
siguranţă poate duce, de exemplu, la următoarele 
riscuri:

• defectarea unor funcţii importante ale produ-
sului / instalaţiei;

• disfuncţionalitatea procedurilor de revizie şi repa-
raţie prevăzute;

• electrocutare, accidente provocate de mecanisme 
şi factori bacteriologici,

• daune materiale.

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind preve-
nirea accidentelor.
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocută-
rii. Se vor respecta prevederile conţinute în regle-
mentările locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.] 
şi cele ale furnizorilor locali de energie electrică.
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau de persoane fără experienţă şi/
sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situaţi-
ilor când siguranţa lor este supravegheată de o 
persoană responsabilă sau au primit de la aceasta 
indicaţii privitoare la folosirea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea sigu-
ranţa că nu se joacă cu aparatul.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj şi inspecţii
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările 
de inspecţie şi de montaj sunt efectuate de către 
personal de specialitate autorizat şi calificat, care 
a studiat atent aceste instrucţiuni de exploatare.
Lucrările la produs / instalaţie trebuie efectuate 
doar cu echipamentul oprit. Procedurile descrise în 
instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru 
scoaterea din funcţiune a produsului / instalaţiei 
trebuie respectate obligatoriu.
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2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese 
de schimb neagreate
Modificările produsului sunt permise numai cu 
acordul prealabil al producătorului. Folosirea pie-
selor de schimb originale şi a accesoriilor aprobate 
de producător contribuie la siguranţa în exploa-
tare. Utilizarea altor componente anulează răs-
punderea producătorului pentru consecinţele 
rezultate.

2.7 Utilizarea neautorizată a pompei
Siguranţa funcţionării produsului livrat este 
garantată doar la o utilizare corespunzătoare în 
conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul 
4 din instrucţiunile de montaj şi de exploatare. Nu 
este permisă în nici un caz exploatarea în afara 
valorilor limită specificate în fişa tehnică.

3 Transportarea şi depozitarea temporară
Imediat după primirea produsului:

• Se verifică să nu existe urme de deteriorare în tim-
pul transportului.

• În cazul constatării unor deteriorări produse în 
timpul transportului acestea trebuie semnalate 
firmei de transport în termenul stabilit. 
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Transportul şi depozitarea necorespunzătoare 
pot duce la deteriorarea produsului.

• Pompa poate fi transportată şi fixată doar cu 
ajutorul mânerului. Niciodată de cablu!

• În timpul transportului şi a depozitării tempo-
rare, pompa trebuie ferită de umezeală, îngheţ şi 
de orice acţiune mecanică din exterior.

4 Domeniul de utilizare
Pompele submersibile de drenare şi de apă uzată 
din seria constructivă Drain TM sunt folosite 

• la golirea automată a gropilor şi căminelor, 
• la păstrarea uscată a curţilor şi pivniţelor supuse 

pericolului de inundaţii, 
• pentru scăderea apei de suprafaţă, 

în cazul în care apa uzată nu poate fi evacuată la 
sistemul de canalizare prin înclinare naturală.
Pompele sunt adecvate pentru pomparea apei 
uşor uzate, a apei de ploaie, a apei drenate şi a apei 
de spălare.
Modelele de pompă TMR se recomandă pentru 
utilizare mobilă şi sunt adecvate pentru pomparea 
apei uşor uzate până la un nivel de 2 mm deasupra 
solului.
De regulă, pompele sunt amplasate inundat (imer-
sat) şi pot fi montate doar staţionar vertical sau 
mobil. Datorită curgerii forţate pentru răcirea car-
casei, pompele pot funcţiona şi imersat.
Motopompele submersibile cu cablu de alimentare 
mai mic de 10 m sunt autorizate (conform EN 
60335) doar pentru utilizare în clădiri, deci nu pot 
fi folosite în aer liber.
Pompele indicate pentru utilizare în sau la heleş-
tee sau locuri similare trebuie să dispună de un 
cablu de alimentare care să nu fie mai uşor decât 
tuburile flexibile de cauciuc H07 RN-F (245 IEC 66) 
conform EN 60335.
PERICOL! Pericol de electrocutare!
Este interzisă utilizarea pompei pentru golirea 
piscinelor / iazurilor de grădină sau similare, în 
cazul în care în ele se află persoane.
AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Din cauza materialelor utilizate, pompa nu este 
adecvată pentru pomparea apei potabile! Din 
cauza apei uzate contaminate, există riscul apa-
riţiei unor pericole pentru sănătate.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pomparea unor substanţe neadmise poate duce 
la deteriorarea produsului. 
Pompele nu sunt adecvate pentru apă cu impu-
rităţi de mari dimensiuni precum nisip, fibre sau 
pentru lichide inflamabile, caustice şi nici pentru 
utilizare în zone cu pericol de explozie.
O utilizare corespunzătoare înseamnă de aseme-
nea respectarea acestor instrucţiuni.
Orice altă utilizare este considerată ca fiind neco-
respunzătoare scopului pentru care a fost conce-
pută pompa.
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5 Datele produsului

5.1 Codul tipului 

5.3 Conţinutul livrării
Pompă cu

• cablu de alimentare electric 3 m cu fişă de conec-
tare la reţea (model TM …10M: 10m) 

• plutitor cu contacte electrice racordat 
(nu la TM32/8-10M)

• sistem de turbionare (funcţie TWISTER) la TMW
• conductă de presiune Rp 1¼

(model TM32/7 şi TM32/8-10M: racord de furtun 
∅ 35 mm) 

• clapetă de reţinere
(nu la TM32/7 şi TM32/8-10M) 

• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat 
(vezi catalogul)

• Panou electric pentru regim de funcţionare cu 1 
sau 2 pompe

• Panou de alarmare AlarmControl cu miniplutitor cu 
contacte electrice şi fişă de conectare

• Dispozitive externe de monitorizare / Relee
• Comandă de nivel (de ex. plutitor cu contacte 

electrice)
• Accesorii pentru montare imersată mobilă 

(de ex. cuplaje pentru furtun, furtunuri etc.)
• Accesorii pentru montare imersată staţionară 

(de ex. vane de izolare, clapete de reţinere etc.)

Se recomandă utilizarea unor accesorii noi

Exemplu: TM 32/8 -10M
TMW 32/11 HD 

TM Pompă submersibilă
W W = cu sistem de turbionare (funcţie TWISTER)

R = nivel redus de apă rămasă
32 Diametru nominal al conductei de presiune 

[mm]: 32 = Rp 1¼
/8 Înălţime de pompare max. [m] la Q = 0m³/h 
HD Pentru medii agresive 

(material 1.4435 (AISI316L))
10m Lungimea cablului de conectare [m]: 10

5.2 Date tehnice

Alimentare electrică: 1~230 V, ± 10 %
Frecvenţa reţelei: 50 Hz
Grad de protecţie: IP 68
Clasă de izolaţie: 155
Turaţie nominală (50 Hz): 2900 rot./min. (50 Hz)
Consum de curent max.: Vezi plăcuţa de identificare
Putere consumată P1: Vezi plăcuţa de identificare
Debit max.: Vezi plăcuţa de identificare
Înălţime de pompare max.: Vezi plăcuţa de identificare
Mod de funcţionare S1: 200 ore de funcţionare pe an
Mod de funcţionare S3 (optim): Intermitent, 25 % (2,5 min. funcţionare, 7,5 min. pauză).
Frecvenţă de comutare recomandată 20/h
Frecvenţa comutării max.: 50/h
Pasaj sferic liber: 10 mm (model TMR : 2 mm)
Diametru nominal al racordului de refulare ∅ 32 mm (Rp 1¼), 

Racord de furtun ∅ 35 mm în setul de livrare la TM32/7 şi TM32/8-10M 
Temperatură adm. a fluidului pompat:
 3 min:

+3 până la 35 °C
90 °C

Adâncime de imersie max.: 3 m
Sorb plat până la: 14 mm (model TMR: 2 mm)
Densitatea fluidului max.: 1060 kg/m3



Română

6 WILO SE 10/2009

6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea pompei (fig. 1) 

Pompa poate fi imersată complet în agentul pom-
pat. 
Carcasa pompei submersibile este din oţel inoxi-
dabil. 
Electromotorul este separat de camera pompei de 
un inel de etanşare pentru arbore care izolează 
motorul de camera de ulei şi o etanşare mecanică 
care protejează camera de ulei de lichidul pompat. 
Pentru ca etanşarea mecanică să fie lubrifiată şi 
răcită la funcţionarea fără apă, camera etanşării 
mecanice este umplută cu ulei de parafină medici-
nal. Un inel de etanşare suplimentar pentru arbore 
protejează etanşarea mecanică de la lichidul pom-
pat.
Motorul este răcit de lichidul pompat înconjurător.
Pompa se montează pe fundul unui cămin. În cazul 
montării staţionare, ea este montată prin înşuru-
bare la o conductă fixă de refulare. În cazul mon-
tării mobile, la un racord filetat de furtun.
Pompele sunt puse în funcţiune prin introducerea 
ştecherului şuco.
Ele lucrează automat cu ajutorul plutitorului cu 
contacte electrice care porneşte pompa la un anu-
mit nivel de apă „h“ (fig. 2) şi o deconectează la un 
nivel minim „h1“.
Motoarele sunt echipate cu o protecţie termică a 
motorului, care deconectează automat motorul în 
cazul unei încălziri excesive şi îl reporneşte după 
răcire. Condensatorul este integrat în motorul 
monofazat.

Model cu sistem de turbionare
(funcţie TWISTER)
Pentru apa uzată cu depuneri şi particule în sus-
pensie a fost montat un motor submersibil cu un 
sistem de turbionare la sorb. Impurităţile depuse 
sunt turbionate permanent la aspiraţie şi sunt 
evacuate cu apa. Astfel este împiedicată în mare 
măsură o depunere de nămol în şahtul pompei care 

poate avea ca urmări înfundarea pompei şi produ-
cerea unui miros neplăcut.

Dacă evacuarea apei uzate nu se poate face fără 
întreruperi, o a doua pompă (pompa automată de 
rezervă) creşte, în combinaţie cu un panou electric 
necesar (accesoriu), siguranţa funcţionării în cazul 
avarierii primei pompe.

7 Instalarea şi racordarea electrică
PERICOL! Pericol de moarte!
Montajul şi racordarea electrică necorespunză-
toare pot provoca moartea. 

• Montajul şi racordarea electrică trebuie efectu-
ate doar de către personal de specialitate con-
form prevederilor în vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind preveni-
rea accidentelor!

7.1 Instalarea
Pompa este concepută pentru montare staţionară 
sau mobilă.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării 
necorespunzătoare.
Suspendaţi pompa cu ajutorul unui lanţ sau unui 
cablu, numai de punte, dar niciodată de cablul 
electric, de cablul plutitorului sau de racordul 
pentru ţeavă sau furtun.
Locul de amplasare / căminul pompei trebuie să fie 
ferit de îngheţ.
Înaintea montării şi a punerii în funcţiune, căminul 
trebuie curăţat de impurităţile solide grosiere (de 
exemplu, de moloz etc.).
Căminul trebuie să permită mobilitatea neîngră-
dită a plutitorului cu contacte electrice. 
Dimensiuni de montaj / Dimensiunea şahtului 
(vezi şi fig. 2) 

Diametrul conductei de refulare (racord de ţeavă / 
racord de furtun) nu trebuie să fie mai mic decât 
conducta de refulare a pompei, din cauza perico-
lului crescut de înfundare şi a pierderilor mai mari 
de presiune. Pentru evitarea pierderilor de presi-
une se recomandă ca racordul de ţeavă să fie cu un 
număr mai mare.

Poz. Descrierea 
componentelor

Poz. Descrierea 
componentelor

1 Cablu 13 Şurub
2 Şurub 14 Difuzor
3 Garnitură inelară 15 Sită de aspiraţie
4 Carcasa motorului: 16 Etanşare mecanică
5 Şurub 17 Garnitură inelară
6 Carcasă 18 Inel de etanşare pentru 

arbore
7 Plutitor cu contacte 

electrice
19 Garnitură inelară

8 Şurub 20 Clapetă de reţinere
9 Şurub 21 Conductă de presiune 

Rp 1¼
10 Piuliţă 22 Mâner
11 Rotor hidraulic 23 Racord de furtun
12 Sistem de turbionare 

(funcţie TWISTER)

Pompă 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

Pompă 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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Amplasare staţionară imersată 
În cazul amplasării staţionare imersate a pompelor 
cu conductă fixă de refulare, pompa trebuie pozi-
ţionată şi fixată cu respectarea următoarelor con-
diţii:

• racordul conductei de presiune nu susţine pompa. 
• sarcina de la conducta de presiune nu se răsfrânge 

asupra ştuţurilor racordurilor.
• pompa este montată fără tensiuni.

Pentru protecţia împotriva unor eventuale retenţii 
din canalizarea publică, conducta de presiune tre-
buie montată curbat peste nivelul de retenţie local 
(de regulă, nivelul străzii). O clapetă de reţinere nu 
poate garanta o blocare corectă a retenţiei.

• În cazul montării fixe a pompei, trebuie montată 
clapeta de reţinere livrată.

• Racordurile conductelor trebuie etanşate cu 
bandă teflon la racordurile de refulare.
NOTĂ: Etanşarea permanentă în acest loc pot 
antrena distrugerea clapetei de reţinere şi a îmbi-
nării filetate.

Amplasare imersată, transportabilă
În cazul montării imersate mobile cu racord cu fur-
tun, pompa din cămin trebuie asigurată împotriva 
răsturnării şi a deplasării. (de ex. prin fixare cu lanţ / 
cablu cu uşoară tensionare).
NOTĂ: La utilizarea în gropi, fără o bază de ampla-
sare stabilă, pompa trebuie aşezată pe o platformă 
suficient de mare sau într-o poziţie adecvată sus-
pendată cu un cablu sau un lanţ.

7.2 Racordarea electrică
PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunză-
toare există pericolul producerii unor accidente 
mortale prin electrocutare.
Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv 
de către un electrician de la întreprinderea locală 
de distribuţie a energiei electrice în conformi-
tate cu prevederile în vigoare.

• Tipul de curent şi tensiunea de reţea trebuie să 
corespundă datelor de pe plăcuţa de identificare.

• Siguranţă de reţea: 10 A, simplă,
• Instalaţia trebuie împământată conform indicaţii-

lor,
• Se recomandă montarea unui releu de protecţie la 

curent rezidual, asigurat de către beneficiar, pen-
tru un curent de declanşare de 30 mA (obligatoriu 
la montarea în aer liber!).

• Pompa este gata de montaj.
Pentru racordarea pompei la un panou electric, se 
scoate ştecherul şuco şi se montează cablul de ali-
mentare după cum urmează (vezi instrucţiunile de 
montaj şi de exploatare ale panoului electric):
cablu de conectare cu 3 conductori: 3 x 1,0 mm²

Priza şi panoul electric sunt protejate la inundaţii şi 
trebuie montate într-o încăpere uscată.

8 Punerea în funcţiune 
PERICOL! Pericol de electrocutare!
Este interzisă utilizarea pompei pentru golirea 
piscinelor / iazurilor de grădină sau similare, în 
cazul în care în ele se află persoane.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Etanşarea mecanică nu are voie să funcţioneze 
fără apă!
Funcţionarea fără apă reduce durata de viatţă a 
motorului şi a etanşării mecanice. În cazul dete-
riorării etanşării mecanice, cantităţi reduse de 
ulei pot intra în agentul pompat.

• La umplerea căminului şi la cufundarea pompei în 
groapă trebuie avut în vedere ca plutitorul cu con-
tacte electrice să se poată mişca liber. Plutitorul 
trebuie să deconecteze pompa înainte ca aerul să 
intre pe la orificiile de aspiraţie.

• După umplerea căminului şi deschiderea vanei de 
închidere (dacă există) de pe refulare, pompa por-
neşte automat, la atingerea nivelului de comutare 
„h“, şi se deconectează, de îndată ce a acţionat 
nivelul de deconectare „ h1“.

• Jetul de apă pentru umplerea căminului nu trebuie 
întreptat niciodată spre sorb. Aerul din interior 
poate afecta funcţionarea pompei, dacă este blo-
cat orificiul de aerisire de la carcasă.

• Cantitatea maximă de apă admisă în cămin nu tre-
buie să depăşească capacitatea de pompare. 
Căminul trebuie supravegheat în timpul punerii în 
funcţiune.
NOTĂ: Prin scufundarea înclinată în lichid sau prin 
poziţionarea uşor oblică, este ameliorată aerisirea 
pompei la prima punere în funcţiune.

Modificarea nivelului de comutare a plutitorului 
cu contacte electrice
Funcţionarae corectă a reglării nivelului este asi-
gurată, dacă sunt respectate informaţiile din tabe-
lul 7.1 şi fig. 2.
Nivelul de comutare (momentul de conectare şi de 
deconectare) poate fi modificat cu ajutorul cablu-
lui liber de la plutitorul cu contacte electrice. Pen-
tru aceasta, trebuie deplasat cablul în suportul de 
cablu de la mânerul pompei. Trebuie respectat 
nivelul „h2 min” (vezi fig. 2).
La modelul TMR, plutitorul cu contacte electrice 
trebuie ridicat manual pentru a obţine nivelul de 
aspiraţie cel mai adânc posibil. 
Scurgerile reduse de apă (din deschizătura laterală 
dintre sorb şi carcasă) la atingerea nivelului „h2” 
sunt normale şi sunt necesare pentru siguranţa în 
timpul funcţionării pompei.

• Jetul de apă pentru umplerea căminului nu trebuie 
îndreptat niciodată spre sorb. Aerul din interior 
poate afecta funcţionarea pompei, dacă este blo-
cat orificiul de aerisire de la carcasă.

• Cantitatea maximă de apă din cămin nu trebuie să 
fie niciodată decât capacitatea de pompare. Cămi-
nul trebuie supravegheat în timpul punerii în func-
ţiune a şahtului.

• Pentru creşterea capacităţii necesare de pompare 
(cu cca 16% din înălţimea de pompare), sistemul 

Conductor Bornă

maro L1
albastru N
verde/galben PE



Română

8 WILO SE 10/2009

de turbionare al pompei TMW poate fi deconectat 
după cum urmează (fig. 3):
• Se scoate fişa de conectare la reţeaua de tensi-

une.
• Se scoate pompa din cămin.
• Se slăbesc cele patru şuruburi (poz. 2) aflate sub 

sorb.
• Se scoate sistemul de turbionare (poz.1), se 

roteşte cu 180° şi se strâng la loc cele patru 
şuruburi.

• Se lasă pompa în cămin şi se repune în funcţiune.

9 Întreţinerea
Operaţiunile de întreţinere şi reparaţii trebuie 
efectuate doar de către personal de specialitate 
calificat!
PERICOL! Pericol de moarte!
La efectuarea de lucrări la aparatele electrice, 
există pericolul de electrocutare, care se poate 
solda cu moartea persoanei.

• La toate lucrările de întreţinere şi reparaţie, 
pompa trebuie deconectată de la reţea şi asigu-
rată împotriva repornirii neautorizate.

• Cablurile de conectare deteriorate pot fi reme-
diate doar de către electricieni de specialitate.

• Se va evita contactul cu lichidul pompat în cazul 
verificării funcţionării din cauza unor timpi morţi 
prelungiţi.
Pentru a evita blocarea pomepi din cauza unor 
timpi morţi prelungiţi, trebuie verificată periodic 
(la 2 luni) funcţionarea prin ridicarea manuală a 
plutitorului cu contacte electrice sau prin pornirea 
directă şi pentru scurt timp a pompei.
O uzură redusă a inelului de etanşare pentru 
arbore şi a etanşării mecanice poate conduce la 
murdărirea lichidului din cauza scurgerii de ulei din 
camera de ulei.
Pompa trebuie supusă reviziei după cca 2000 ore 
de funcţionare, de către un specialist sau de unita-
tea de service Wilo. La revizie, trebuie controlate în 
special etanşările.
Deschiderea motorului capsulat trebuie efectuată 
doar de către ateliere de specialitate sau de către 
unitatea de service Wilo.

Curăţarea pompei
În funcţie de utilizarea pompei, la sorb şi la rotorul 
hidraulic se pot aduna impurităţi. După utilizare, 
pompa trebuie spălată cu apă curentă.
1 Se întrerupe alimentarea cu tensiune. Se 

scoate fişa de conectare la reţeaua de tensi-
une.

2 Se goleşte pompa.

TMW:
3 Sistemul de turbionare este fixat prin înşuru-

bare de sorb (fig. 3).
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅3.5 x 14),
• Se scoate sistemul de turbionare, 

4 Sorbul este fixat prin înşurubare de carcasa 
pompei,
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅4 x 60),
• Se scoate sorbul, se umblă cu grijă garnitura 

inelară (∅155 x 2) dintre sorb / carcasă şi 
garnitura inelară (∅14 x 2) de la orificiul 
bypass (necesară pentru funcţia de turbio-
nare).

TM/TMR:
4 Sorbul este fixat prin înşurubare de carcasa 

pompei,
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅4 x 60),
• Se scoate sorbul, se umblă cu grijă cu garni-

tura inelară (∅155 x 2) dintre sorb / carcasa 
pompei.

5 Se curăţă rotorul hidraulic şi carcasa pompei 
sub un jet de apă curentă. Rotorul trebuie să se 
poată învârti cu mâna.

6 Piesele deteriorate sau uzate trebuie înlocuite 
cu piese originale.

7 Se montează pompa în ordine inversă.
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10 Probleme, cauze şi remedii
Avariile se vor remedia doar de către personal de 
specialitate calificat! Se vor respecta regulile de 
securitate din capitolul 9 „Întreţinerea”.

Dacă defecţiunea nu poate remediată, adresaţi-
vă unei firme de specialitate sau celui mai apro-
piat serviciu pentru clienţi sau celei mai apropi-
ate reprezentanţe Wilo.

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme 
locale de specialitate şi/sau serviciul de asistenţă 
tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi 
greşite, la fiecare comandă trebuie indicate toate 
datele de pe plăcuţa de identificare.

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!

Defecţiuni Cauze Remediere

Pompa nu porneşte sau se opreşte 
din funcţionare.

Alimentare cu tensiune, întreruptă Se verifică siguranţele, cablurile şi conexiu-
nile electrice.

Releul de protecţie a motorului a acţionat. Se lasă pompa să se răcească. Ea reporneşte 
automat.

Temperatura lichidului pompat, prea ridi-
cată.

Se lasă să se răcească.

Pompa s-a împotmolit sau s-a blocat Se deconectează pompa de la reţea şi se 
scoate din cămin. Se demontează sorbul şi 
se spală sorbul / rotorul sub un jet de apă 
curentă.

Pompa nu porneşte / 
nu se opreşte.

Plutitorul cu contacte electrice este blocat 
sau nu se mişcă liber.

Se verifică plutitorul cu contacte electrice şi 
se controlează mobilitatea lui.

Pompa nu pompează. Aerul din instalaţie nu poate fi evacuat. Se înclină uşor pompa pentru scurt timp, 
până ce este eliminat aerul.
Se aeriseşte şi la nevoie se goleşte instalaţia.
Se scoate sorbul / sistemul de turbionare, se 
spală sorbul / orificiul de aerisire sub un jet 
de apă curentă. 
Se verifică nivelul de deconectare „h1”.

Nivelul de apă se află sub orificiul de aspira-
ţie. 

Dacă este posibil, se scufundă mai mult 
pompa (cu respectarea nivelului de deco-
nectare).

Diametrul conductei de refulare / furtunului 
este prea mic (pierderi prea mari).

Conductă de refulare / furtun cu diametru 
mai mare 

Clapeta de reţinere de la racordul de refulare 
se blochează

Se verifică funcţionarea.

Furtun îndoit / Vană de închidere, închisă Se îndreaptă furtunul la locul unde este 
îndoit / Se deschide vana de închidere.

Capacitatea de pompare se 
reduce în timpul funcţionării.

Sorb înfundat / Rotor blocat Se deconectează pompa de la reţea şi se 
scoate din cămin. Se demontează sorbul şi 
se spală sorbul / rotorul sub un jet de apă 
curentă.



 

 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  

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

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

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

 
 
Dortmund, 14.10.2009 
 
 
 
 

 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
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 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 
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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
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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.

Stand November 2009

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


