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2 Техника безопасности
О данной

инструкции
• Перед установкой 

прочитать данную 
инструкцию полностью. 
Несоблюдение данной 
инструкции может 
привести к тяжелым 
травмам или повреждению 
насоса.

• После установки 
инструкцию передать 
конечному пользователю.

• Хранить инструкцию рядом 
с насосом. При 
возникновении проблем в 
дальнейшем она 
послужит справочным 
материалом.

• За ущерб, возникший в 
результате несоблюдения 
данной инструкции, мы 
ответственности не несем.
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Предупрежде
ния

Важные указания по 
технике безопасности 
обозначены следующим 
образом:

ОПАСНО. Указывает на 
опасность для жизни 
вследствие поражения 
электрическим током.

ОСТОРОЖНО. 
Указывает на возможную 
опасность для жизни 
или получения травмы.

ВНИМАНИЕ. Указывает 
на возможные 
повреждения насоса или 
других предметов.

УВЕДОМЛЕНИЕ. 
Выделяет советы и 
информацию.
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Квалификация Установку насоса разрешено 
осуществлять только 
квалифицированному 
персоналу. Детям от 8 лет и 
старше, а также лицам с 
физическими, сенсорными или 
психическими нарушениями, а 
также лицам, не обладающим 
достаточным опытом и 
знаниями, разрешено 
использовать данное 
устройство исключительно 
под контролем или, если они 
проинструктированы о 
порядке безопасного 
применения устройства и 
понимают опасности, 
связанные с ним. Детям 
запрещается играть с 
устройством. Детям 
разрешается выполнять 
очистку и уход за устройством 
только под контролем.
Электроподсоединение 
разрешается осуществлять 
только электрику.
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Предписания При установке соблюдать 
следующие предписания в 
действующей редакции:
• Предписания по 

предотвращению 
несчастных случаев.

• Рекомендация W551 
союза DVGW (в Германии).

• VDE 0370/часть 1.
• Другие местные 

предписания (например: 
IEC, VDE и т. д.).

Переобору-
дование,

запчасти

Внесение технических 
изменений или переделка 
насоса не разрешены. 
Использовать только 
оригинальные запчасти.

Транспор-
тировка

При получении распаковать 
и проверить насос и все 
комплектующие. О 
повреждениях при 
транспортировке сообщить 
немедленно.
Насос отправлять только в 
оригинальной упаковке.
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Электричес-
кий ток

При работе с электрическим 
током существует 
опасность поражения, 
поэтому:
• Перед началом работ с 

насосом отключить ток и 
заблокировать от 
повторного включения.

• Не допускать 
перегибания, зажима 
кабеля электропитания 
или соприкосновения его 
с источниками тепла.

• Насос имеет вид защиты 
IP42 от стекающей воды. 
Обезопасить насос от 
брызг воды, не погружать 
насос в воду или другие 
жидкости.
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3 Технические 
характеристики

3.1 Расшифровка наименования

3.2 Подсоединения

Star-Z Серия:
Циркуляционный насос для питьевой воды, 
насос с мокрым ротором

NOVA Типовое обозначение
T T — с таймером, термостатом и 

распознаванием термической 
дезинфекции

Star-Z NOVA T
Установленный шаровой запорный и 
обратный клапан с резьбой G1
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3.3 Данные

Другие данные см. на фирменной табличке 
или в каталоге Wilo.

3.4 Комплект поставки
1 Насос
2 Теплоизоляционные кожухи
3 2 плоских уплотнения
4 Wilo-Connector
5 Инструкция по монтажу и эксплуатации

(не показано)

Wilo-Star-Z NOVA T
Сетевое напряжение 1~230 В/50 Гц
Класс защиты IP42
Номинальный диаметр 
соединительных трубок R 1
Монтажная длина 140 мм
Макс. допустимое 
рабочее давление 10 бар (1000 кПа)
Температура воды при 
макс. температуре 
окружающей среды +40 °C

От +2 до +95 °C
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4 Принцип действия
4.1 Применение

Данный циркуляционный насос предназначен 
только для питьевой воды.

4.2 Функции
Функция таймера Благодаря функции таймера можно 

запрограммировать до 3 периодов включения 
и выключения.
Заводская установка: 24 часа непрерывной 
работы.

Управление
температурой

Благодаря управлению температурой 
температура воды в обратной линии 
сохраняется в заданном значении. Для этого 
насос автоматически включается и 
выключается.
Благодаря этой функции
• снижается риск образования 

микроорганизмов в циркуляционной 
системе при заданной температуре выше 
55 °C (требование DVGW);

• уменьшаются известковые отложения;
• снижается потребление электроэнергии.
Заводская установка:
управление температурой выключено (no °C).

УВЕДОМЛЕНИЕ. Функция таймера и 
управление температурой могут работать 
вместе. Приоритет имеет функция таймера. 
Если активированы обе функции, в течение 
времени выключения управление 
температурой отсутствует.
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Термическая
дезинфекция

При термической дезинфекции котел 
нагревается периодически примерно до 70 °C. 
Когда активируется функция «Термическая 
дезинфекция», насос обнаруживает при 
повышении температуры выше 68 °С. Затем он 
работает около 2 часов в длительном режиме 
работы, независимо от функции таймера, а 
затем снова отключается.

Заводская установка:
термическая дезинфекция выключена (off).

Защита при
прерывании питания

Если питание прерывается, текущее время 
сохраняется до 12 часов.
Это гарантируется при первой установке 
только после того, как время эксплуатации 
достигло 24 часов.
На другие настройки прерывание питания не 
влияет.

УВЕДОМЛЕНИЕ. После активации 
термической дезинфекции начинается фаза 
обучения.
В этом случае насос включается каждые 
20 минут на 10 минут. Если происходит 
повышение температуры, время сохраняется, и 
насос продолжает работать до следующего 
повышения температуры. Временной интервал 
этих двух повышений температуры сохраняется 
как частота термической дезинфекции.
Изменения времени распознаются 
автоматически.
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Клапаны Насос оснащен с напорной стороны обратным 
клапаном (1), а со стороны всасывания —
шаровым запорным вентилем (2).
Для замены головки электродвигателя (3) 
достаточно ее обесточить, вынув 
коннектор (5), и закрыть шаровой запорный 
вентиль при помощи поворотного запора (4). 
Головку электродвигателя теперь можно 
просто отвинтить  стр. 250.

Защита от блокировки Если насос выключается с помощью функции 
таймера, насос включается автоматически 
каждые 60 минут на 10 минут. Эту 
автоматическую функцию нельзя включить 
или отключить.

4.3 Меню
Кнопка управления С помощью кнопки управления выполняются 

все настройки в меню.
• Нажатие > 5 секунд

Вызов меню.

• Кратковременное нажатие
Выбор пунктов меню и 
подтверждение введенных 
параметров.

• Поворот
Выбор пунктов меню и настройка 
параметров.

5 с 5 с
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Символы В меню отображаются следующие символы.
• Меню часов

Настройка текущего времени.
• Меню функции таймера

Настройка параметров
- Функция таймера выключена,

24 часа непрерывной работы.

- Функция таймера включена.

- Настройка 3 возможных моментов 
времени включения.

- Настройка 3 возможных моментов 
времени выключения.

• Меню управления температурой
Настройка параметров
- Настройка температуры.

- Включение/выключение 
термической дезинфекции.

• Основная индикация 
(выход из меню)
На основной индикации 
отображаются:
- чередование времени и заданная 

управлением температура;
- термическая дезинфекция 

вкл. (не появляется, когда 
термическая дезинфекция 
отключена).

65 °C

11:30
65 °C
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5 Установка

5.1 Механическая установка
Место установки Для установки выбирать хорошо 

проветриваемое помещение, защищенное от 
атмосферных условий, мороза и пыли. Для 
установки выбирать место с удобным доступом. 

1. Место установки подготовить таким 
образом, чтобы избежать механических 
напряжений при установке насоса.

2. Выбрать правильное монтажное 
положение, только как показано на рис. A.
Стрелка на обратной стороне корпуса 
указывает направление потока.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Пока время не 
настроено, температура и термическая 
дезинфекция не отображаются на основной 
индикации.

ОПАСНО.  Перед началом работ 
убедиться, что насос отсоединен от 
электропитания.

ВНИМАНИЕ. Загрязнения могут вывести 
насос из строя. Перед установкой промыть 
систему трубопроводов.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Шаровой запорный 
вентиль и обратный клапан предварительно 
смонтированы. Дополнительные запорные 
клапаны не требуются.
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Поворачивание или
демонтаж головки
электродвигателя

3. Ослабить накидную гайку, при 
необходимости отвинтить совсем.

4. Повернуть головку электродвигателя так, 
чтобы Wilo-Connector был направлен вниз.

Затягивание
накидной гайки

5. Снова затянуть накидную гайку 
подходящим инструментом.

Открытие запорного
клапана

6. Шлиц (1) повернуть отверткой так, чтобы 
он стоял параллельно направлению 
потока.

ВНИМАНИЕ. Не повредить уплотнение 
корпуса. Поврежденные уплотнения 
заменить.

ВНИМАНИЕ. При неправильном 
положении в насос может проникнуть вода и 
повредить электродвигатель или 
электронику.

1

УВЕДОМЛЕНИЕ. Для закрытия следует 
установить шлиц перпендикулярно 
направлению потока.
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7. Установить теплоизолирующий кожух.

Подключение 8. Подключить систему трубопроводов.

ВНИМАНИЕ. Нельзя выполнять тепло-
изоляцию пластиковых деталей 
электродвигателя, чтобы не подвергать 
насос перегреву.

ВНИМАНИЕ. Запорный и обратный 
клапан уже предварительно герметично 
смонтированы с крутящим моментом 
затяжки 15 Нм (усилием руки). Слишком 
большой момент затяжки при 
прикручивании приводит к разрушению 
резьбового со-единения и уплотнительного 
кольца.
При установке клапан придерживать 
гаечным ключом, чтобы не поворачивался!
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5.2 Электроподключение
 

• Подключить стационарный кабель 
электропитания с наружным диаметром 
5–8 мм, снабженный штекерным 
разъемом или сетевым выключателем на 
все фазы (с зазором между контактами не 
менее 3 мм).

• Рекомендуется защитить насос 
устройством защитного отключения при 
перепаде напряжения.

• Максимальный номинал предохранителя: 
10 A, инерционного типа.

ОПАСНО. Работы, связанные с 
электроподключением, разрешено 
выполнять только электрику. Перед 
подключением убедиться, что кабель 
электропитания не находится под током.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы функции насоса 
могли использоваться в полной мере, насос 
требует постоянного электропитания. Не 
подключайте насос к управлению котлом.
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Электрическое
подключение

выполнять следующим
образом.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

PE N L
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5.3 Заполнение и удаление воздуха
1. Заполнить систему.
2. Удаление воздуха из камеры ротора 

насоса происходит автоматически после 
непродолжительного времени работы. 
При этом может возникать шум. В случае 
необходимости можно ускорить 
вентиляцию, несколько раз включив и 
выключив насос. Кратковременный сухой 
ход не вредит насосу.

Рис. 5

Открыть WILO-Connector 
следующим образом.
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6 Настройки
6.1 Настройка текущего времени

УВЕДОМЛЕНИЕ. Пока время не 
настроено, насос работает в длительном 
режиме.
Автоматическое переключение летнего/
зимнего времени не выполняется. 

1.

2. Выбрать часы (мигает). +

3. Настроить часы. +

4. Настроить минуты. +

5. Выбрать основную 
индикацию.

+

5 с

5 с

12:
   :45
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6.2 Настройка функции таймера
Для обеспечения настройки, соответствующей 
DVGW, при заводской настройке 
задано 3 времени переключения:
1-е время переключения (on - off): 04:00–09:00
2-е время переключения (on - off): 11:00–13:30
3-е время переключения (on - off): 15:00–23:30

1.

2. Выбрать функцию таймера 
(мигает).

+

3. Выбрать (мигает). +

4. Настроить часы для первого 
времени включения.

Это означает: время 
переключения выключено.

+

5. Настроить минуты для 
первого времени включения.

6. Настроить часы для первого 
времени выключения.

7. Настроить минуты для 
первого времени выключения.

8. Повторите шаги с 4 по 7 для времени 
включения и выключения 2 и 3.
Предупреждает о настройке, соответствующей 
DVGW, и появляется, когда ежедневное время 
выключения больше 8 часов.

9. Выбрать основную 
индикацию.

+

5 с

5 с

-- : --

AA2
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6.3 Настройка управления температурой

УВЕДОМЛЕНИЕ. Если насос работает в 
течение времени включения, на дисплее 
отображается «1/on», «2/on» или «3/on».
Во время выключения на дисплее 
отображается «off».

1.

2. Выбрать управление 
температурой (мигает).

+

3. Настроить температуру.
Диапазон настройки: 
40–70 °C.
Это означает, что управление 
температурой выключено.
Насос работает независимо от 
температуры в обратном 
контуре.

+

Предупреждает о настройке, не 
соответствующей DVGW, и появляется, когда 
температура ниже 55 °C.

4. Включить или выключить 
термическую дезинфекцию.

+

5. Выбрать основную 
индикацию.

+

5 с

5 с

65 °C

no °C

AA1
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6.4 Настройка длительного режима 
работы

1.

2. Выбрать функцию таймера 
(мигает).

+

3. Выбрать (мигает) для 
выключения функции 
таймера.

+

4. Выбрать управление 
температурой (мигает).

+

5. Выбрать для выключения 
управления температурой.

6. Выбрать «off» (мигает) для 
выключения термической 
дезинфекции.

+

7. Выбрать основную 
индикацию.

+

5 с

5 с

5 с

no °C
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7 Техническое 
обслуживание

Очистка Снаружи насос только протирать слегка 
увлажненной тряпкой без чистящего 
средства.

Замена головки
электродвигателя

Замена головки электродвигателя  стр. 250.
Запасной электродвигатель заказывать у 
специалиста.

ВНИМАНИЕ. Никогда не чистите 
дисплей агрессивными жидкостями, 
он может поцарапаться или стать 
непрозрачным. 

ОСТОРОЖНО. При демонтаже головки 
электродвигателя или насоса возможен 
выход горячей перекачиваемой жидкости 
под давлением. Сначала подождать, пока 
насос остынет.
Перед демонтажом насоса закрыть 
запорные вентили  стр. 250. 

УВЕДОМЛЕНИЕ. При демонтированном 
и работающем электродвигателе возможно 
возникновение шумов и смена направления 
вращения.
В данном случае это является нормальным 
состоянием.
Безупречное функционирование может быть 
обеспечено, только если насос работает в 
перекачиваемой жидкости.
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8 Неисправности
Неисправности, 
индикация

Причины Устранение

Время не настроено Настроить часы
(время мигает) Сбой электропитания в 

течение более 12 часов
Настроить часы, если 
необходимо, 
обеспечить надежное 
электропитание

Ошибка электроники, 
модуль неисправен

Поручить замену 
головки 
электродвигателя 
специалисту  стр. 250

Неисправен датчик 
температуры

Поручить замену 
головки 
электродвигателя 
специалисту  стр. 250

Настройка управления 
температурой, не 
соответствующая DVGW

Настроить температуру 
выше 55 °C

Время выключения, не 
соответствующее 
DVGW

Настроить ежедневное 
время выключения 
менее 8 часов

Индикация 
отсутствует

Прервана подача 
электропитания

Восстановить подачу 
электропитания

Отображаются 
дополнительные 
символы 
дисплея

Частотное уплотнение 
во время эксплуатации в 
промышленном 
окружении или вблизи 
передающих 
радиоустройств

Эта неисправность не 
влияет на работу насоса

00:00

E 36

E 38

AA 1

AA 2
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Насос не 
запускается

Прерывание подачи 
тока, короткое 
замыкание или 
неисправные 
предохранители

Поручить проверку 
подачи тока электрику

Функция таймера 
автоматически 
отключилась

Проверить настройку 
функции таймера 
 стр. 256

Электродвигатель 
заблокирован, 
например твердыми 
включениями в контуре 
воды

Поручить специалисту 
демонтировать насос 
 стр. 250
Восстановить 
способность рабочего 
колеса вращаться его 
проворачиванием и 
промыванием 
загрязнений

Насос издает 
шумы

Электродвигатель 
трется, например, из-за 
твердых включений в 
контуре воды
Сухой ход, 
недостаточно воды

Проверить запорную 
арматуру, ее 
необходимо полностью 
открыть

Воздух в насосе Включить/выключить 
насос 5 раз на 30 с/30 с 
соответственно

Неисправности, 
индикация

Причины Устранение

УВЕДОМЛЕНИЕ. если неисправность 
устранить не удается, необходимо вызвать 
специалиста.
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9 Утилизация
Информация о сборе

бывших в
употреблении

электрических и
электронных изделий

Правильная утилизация и надлежащая 
вторичная переработка этого изделия 
обеспечивают предотвращение экологического 
ущерба и опасности для здоровья людей.

Для правильной обработки, вторичного 
использования и утилизации соответствующих 
отработавших изделий необходимо учитывать 
указанные ниже моменты.
• Сдавать эти изделия только в 

предусмотренные для этого 
сертифицированные сборные пункты.

• Соблюдать местные действующие 
предписания!

Информацию о надлежащем порядке 
утилизации можно получить в органах местного 
самоуправления, ближайшем пункте 
утилизации отходов или у дилера, у которого 
было куплено изделие. Дополнительную 
информацию о вторичной переработке см. на 
сайте www.wilo-recycling.com.

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Запрещена утилизация вместе с 
бытовыми отходами!
В Европейском Союзе этот символ 
может находиться на изделии, 
упаковке или в сопроводительных 
документах. Он означает, что 
соответствующие электрические и 
электронные изделия нельзя 
утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.
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Einbau- und Betriebsanleitung
1 Огляд

Під’єднання 
 сторінка 292
Клапани 
 сторінка 295

Повертання або знімання головки 
двигуна  сторінка 298

Під’єднання 
 сторінка 299

Увімкнути або вимкнути 
термічну дезінфекцію. 
 сторінка 304

Налаштування функції 
регулювання температури 
 сторінка 304

Налаштування функції 
керування за часом 
 сторінка 302
Налаштування довготривалого 
режиму роботи  сторінка 305

Налаштування поточного часу 
 сторінка 302

Типовий код  сторінка 292

Меню  сторінка 295

Несправності  сторінка 307

Основна сторінка (вихід з меню) 
 сторінка 296

Кнопка керування 
 сторінка 295
Налаштування  сторінка 302

Електричне під’єднання  сторінка 299

Заходи безпеки  сторінка 287

Принцип роботи  сторінка 293

Установка  сторінка 297
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Про цю

інструкцію
• Перед установкою слід 

повністю прочитати цю 
інструкцію. Недотримання 
цієї інструкції може 
призвести до тяжких 
травм або пошкоджень 
насоса.

• Після установки 
інструкцію слід передати 
кінцевому користувачу.

• Зберігайте інструкцію 
поблизу насоса. Вона 
служить довідковим 
матеріалом у разі 
подальших проблем.

• Ми не несемо 
відповідальності за 
збитки, спричинені 
недотриманням цієї 
інструкції.
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вальні

вказівки

Важливі вказівки щодо 
заходів безпеки позначені 
так.

НЕБЕЗПЕКА. Указує на 
ризик смертельного трав-
мування через електрич-
ний струм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ука-
зує на можливу небезпеку 
для життя або здоров’я.

ОБЕРЕЖНО. Указує на 
можливі загрози для 
насоса та інших предметів.

ВКАЗІВКА.  Виділяє 
поради та інформацію.
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аКваліфікація Установку насоса повинен 
здійснювати лише квалі-
фікований персонал. 
Цей прилад можуть вико-
ристовувати діти віком 
від 8 років, а також люди з 
обмеженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими 
здібностями або нестачею 
досвіду та знань під нагля-
дом або якщо вони пройшли 
інструктаж щодо безпеч-
ного користування прила-
дом і розуміють можливу 
небезпеку, яку він може 
становити. Дітям заборо-
нено гратися з приладом. 
Дітям дозволяється вико-
нувати очистку та технічне 
обслуговування лише під 
наглядом.
Електричне під’єднання 
повинні здійснювати лише 
електрики.
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а Приписи Під час установки слід 
дотримуватися таких 
приписів у чинній редакції.
• Правила щодо запобігання 

нещасним випадкам.
• Робочий лист DVGW W551 

(у Німеччині).
• VDE 0370/частина 1.
• Інші місцеві приписи 

(наприклад, IEC, VDE та ін.).
Переоблад-

нання, запасні
частини

Насос не підлягає технічним 
змінам або переобладнанню. 
Використовувати тільки 
оригінальні запчастини.

Транспор-
тування

Після отримання розпаку-
вати та перевірити насос і 
все додаткове приладдя. 
Одразу повідомити про 
пошкодження під час тран-
спортування.
Відправляти насос виключ-
но в оригінальній упаковці.



Заходи безпеки

Iнструкція з монтажу та експлуатації Wilo-Star-Z NOVA T 291

Ук
ра

їнс
ьк

аЕлектричний
струм

Під час роботи з електрич-
ним струмом існує небез-
пека електричного удару, 
тому:
• перед початком робіт на 

насосі вимкнути струм та 
захистити від повторного 
увімкнення;

• не згинати, не затискати 
електричний кабель, 
запобігати контакту 
кабелю з джерелами 
тепла;

• насос захищений від кра-
пельної вологи за класом 
захисту IP42. Захищати 
насос від бризок води, не 
занурювати в воду або 
інші рідини.
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3.1 Типовий код

3.2 Під’єднання

3.3 Характеристики

Інші характеристики див. у заводській 
табличці або каталозі Wilo.

Star-Z Типоряд: Циркуляційний насос для питної 
води, насос з мокрим ротором

NOVA Позначення типу
T Т — з реле часу, термостатичним вентилем 

та розпізнаванням термічної дезінфекції

Star-Z NOVA T
Вмонтований запірний кульовий кран та 
зворотний клапан з різьбою G1

Wilo-Star-Z NOVA T
Мережева напруга 1~230 В/50 Гц
Клас захисту IP42
Номінальний внутрішній 
діаметр з’єднувальних труб R 1
Монтажна довжина 140 мм
Макс. допустимий робочий 
тиск 10 бар (1000 кПа)
Температура води за 
максимально допустимої 
навколишньої температури 
+40 C 

Від +2 до +95 °C
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3.4 Комплект постачання
1 Насос
2 Теплоізоляція
3 2 плоских ущільнення
4 Wilo-Connector
5 Інструкція з монтажу та експлуатації

(не зображено)

4 Принцип роботи
4.1 Застосування

Цей циркуляційний насос придатний лише 
для питної води.

4.2 Функції
Функція керування

за часом
За допомогою функції керування за часом 
можна запрограмувати до 3 моментів 
увімкнення та вимкнення.
Заводські налаштування: добовий 
довготривалий режим роботи.

Функція регулювання
температури

За допомогою функції регулювання 
температури води у зворотному трубопроводі 
утримується на налаштованому значенні. Для 
цього насос автоматично вмикається та 
вимикається.
Завдяки цій функції:
• зменшується ризик утворення мікроорга-

нізмів у системі циркуляції, коли встанов-
лена температура перевищує 55 °C 
(вимога DVGW);

• зменшується звапніння;
• зменшується споживання електроенергії.
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Заводські налаштування:
функція регулювання температури 
вимкнена (no °C).

Термічна дезінфекція Під час термічної дезінфекції котел 
періодично нагрівається прибл. до 70 °C. Якщо 
функція «Термічна дезінфекція» увімкнена, 
насос розпізнає її за підвищенням 
температури більше 68 °C. Тоді, незалежно 
від функції керування за часом, він 2 секунди 
працює у довготривалому режимі, а потім 
знову вимикається.

Заводські налаштування:
термічна дезінфекція вимкнена (off).

ВКАЗІВКА. Функцію керування за часом 
та функцію регулювання температури можна 
використовувати одночасно. Пріоритет має 
керування за часом. Якщо обидві функції 
активовані, протягом часу вимкнення функції 
регулювання температури не відбувається.

ВКАЗІВКА. Після активації термічної 
дезінфекції починається фаза навчання.
При цьому кожні 20 хвилин насос вмикається 
на 10 хвилин. Якщо відбувається підвищення 
температури, момент часу зберігається, а насос 
продовжує працювати до наступного підви-
щення температури. Проміжок часу між цими 
двома підвищеннями температури зберігається 
як частота термічної дезінфекції.
Зміни часу розпізнаються автоматично.
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Захист у разі
переривання струму

У разі переривання струму поточний час 
зберігається до 12 годин.
У разі першого встановлення це забезпечу-
ється тільки після 24 годин роботи.
На інші налаштування переривання струму не 
впливає.

Клапани З напірної сторони насос обладнаний 
зворотним клапаном (1), а зі всмоктувальної 
сторони — кульовим запірним клапаном (2).
ЇДля заміни головки двигуна (3) достатньо 
знеструмити її, витягнувши конектор (5) та 
закривши кульовий запірний клапан еле-
ментом з поворотним шліцом (4). Потім 
можна легко відкрутити головку двигуна 
 сторінка 298.

Захист від блокування Коли насос вимикається функцією керування 
за часом, кожні 60 хвилин насос самостійно 
вмикається на 10 секунд. Цю автоматичну 
функцію не можна увімкнути або вимкнути.

4.3 Меню
Кнопка керування За допомогою кнопки керування виконуються 

всі налаштування в меню.
• Натискання > 5 секунд

Виклик меню.

• Коротке натискання
Вибір пунктів меню та підтвердження 
введених параметрів.

• Повертання
Вибір пунктів меню та налаштування 
параметрів.

5 с 5 с
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Символи Наведені нижче символи відображаються в 
меню.

• Годинник меню
Налаштування поточного часу.

• Функція керування за часом в меню
Налаштування параметрів.
- Функція керування за часом 

вимкнена, добовий довготривалий 
режим роботи.

- Функція керування за часом 
увімкнена.

- Налаштування 3 можливих 
моментів часу ввімкнення.

- Налаштування 3 можливих 
моментів часу вимкнення.

• Функція регулювання температури 
в меню
Налаштування параметрів.
- Налаштування температури.

- Увімкення/вимкнення 
термічної дезінфекції.

• Основна сторінка (вихід з меню)

На основній сторінці відображаються:
- поперемінно час та встановлена 

температура функції регулювання 
температури;

- термічна дезінфекція 
ввімкнена (не відображається за 
вимкненої термічної дезінфекції).

65 °C

11:30
65 °C
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5 Установка

5.1 Механічна установка
Місце установки Для установки слід передбачити захищене від 

впливу погодних умов, морозу та пилу при-
міщення з хорошою вентиляцією. Вибирайте 
місце установки з легким доступом. 

1. Підготуйте місце установки так, щоб 
можна було змонтувати насос без меха-
нічних напружень.

2. Оберіть правильне монтажне положення, 
тільки яке зображено на рисунку А.
Стрілка на зворотному боці корпуса вказує 
напрямок потоку.

ВКАЗІВКА. Поки час не налаштовано, 
температура та термічна дезінфекція на 
основній сторінці не відображаються.

НЕБЕЗПЕКА.  Перед початком робіт 
переконайтеся, що насос від’єднано від 
електроживлення.

ОБЕРЕЖНО. Бруд може вивести насос 
із ладу. Промийте систему труб перед 
установкою.

ВКАЗІВКА. Кульовий запірний клапан та 
зворотний клапан попередньо змонтовані. 
Інші запірні клапани не потрібні.
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Повертання або
знімання головки

двигуна

3. Ослабити накидну гайку, за необхідності 
повністю відкрутити.

4. Повернути головку двигуна так, щоб 
Wilo-Connector був напрямлений вниз.

Затягування
накидної гайки

5. Знову затягнути накидну гайку придатним 
інструментом.

Відкривання
запірного клапана

6. Викруткою повернути шліц (1) так, щоб він 
став паралельно напрямку потоку.

7. Нанести теплоізоляцію.

ОБЕРЕЖНО. Не пошкодьте ущільнення 
корпуса. Пошкоджені ущільнення потрібно 
міняти.

ОБЕРЕЖНО. У разі неправильного 
положення в насос може потрапити вода та 
пошкодити двигун або електроніку.

1

ВКАЗІВКА. Для закриття поставити 
шліц поперек напрямку потоку.

ОБЕРЕЖНО. Не застосовуйте тепло-
ізоляцію на пластикових деталях двигуна, 
щоб захистити насос від перегріву.
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Під’єднання 8. Під’єднайте систему трубопроводів.

5.2 Електричне під’єднання
 

• Установити стаціонарний під’єднувальний 
провід із зовнішнім діаметром 5 – 8 мм і 
штекерним пристроєм або полюсним 
вимикачем (із зазором між контактами 
щонайменше 3 мм).

• Рекомендується використовувати для 
насоса запобіжний вимикач в електро-
мережі.

• Макс. вхідний запобіжник: 10 A, 
інерційний.

ОБЕРЕЖНО. Запірний та звороній 
клапани вже попередньо герметично 
змонтовані з крутним моментом затягу-
вання 15 Н м (зусиллям руки). Зависокий 
крутний момент затягування під час 
пригвинчування руйнує гвинтове з’єднання й 
ущільнювальне кільце.
Під час установки за допомогою гайкового 
ключа зафіксувати клапан від прокручення! 

НЕБЕЗПЕКА. Роботи на електричному 
під’єднанні повинен виконувати лише елек-
трик. Перед під’єднанням переконайтеся, що 
з’єднувальний провід не під напругою.

ВКАЗІВКА. Щоб можна було повною 
мірою використовувати функції насоса, він 
потребує постійного енергопостачання. Не 
під’єднуйте насос до системи керування котла.
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Виконуйте електричне
під’єднання, як

показано на рисунках.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

PE N L
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5.3 Заповнення та видалення повітря
1. Заповнити установку.
2. Видалення повітря з камери ротора насоса 

виконується автоматично після короткого 
часу експлуатації. При цьому можуть 
виникати шуми. Іноді кількаразове ввім-
кнення та вимкнення може прискорити 
видалення повітря. Короткочасний сухий 
хід не пошкоджує насос.

Рис. 5

Відкривати Wilo-Connector у 
такий спосіб
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6.1 Налаштування поточного часу

6.2 Налаштування функції керування 
за часом
Для забезпечення налаштування у 
відповідності до DVGW на заводі налаштовано 
3 моменти часу перемикання.
1-й час перемикання (on - off): 04:00 – 09:00
2-й час перемикання (on - off): 11:00 – 13:30
3-й час перемикання (on - off): 15:00 – 23:30

ВКАЗІВКА. Поки годинник не налашто-
вано, насос працює в довготривалому режимі 
роботи.
Автоматичне перемикання на літній/зимовий 
період не відбувається. 

1.

2. Вибрати годинник (блимає). +

3. Налаштувати годин. +

4. Налаштувати хвилин. +

5. Вибрати основну сторінку. +

5 с

5 с

12:
   :45
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2. Вибрати функцію керування за 
часом (блимає).

+

3. Вибрати (блимає). +

4. Налаштувати години для 
першого часу увімкнення.

Це значить: час увімкнення 
вимкнено.

+

5. Налаштувати хвилин для 
першого часу ввімкнення.

6. Налаштувати годин для 
першого часу вимкнення.

7. Налаштувати хвилин для 
першого часу вимкнення.

8. Повторити кроки 4 – 7 для часу ввімкнення 
та вимкнення 2 і 3.
Попереджає про невідповідне DVGW 
налаштування та з’являється, коли щоденний 
час вимикання становить більше 8 годин.

9. Вибрати основну сторінку. +

5 с

5 с

-- : --

AA2

ВКАЗІВКА. Якщо насос працює протя-
гом часу увімкнення, на дисплеї відобража-
ється «1/on», «2/on» або «3/on».
Протягом часу вимкнення на дисплеї 
відображається «off».
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6.3 Налаштування функції регулювання 
температури

1.

2. Вибрати функцію регулювання 
температури (блимає).

+

3. Налаштувати температуру.
Діапазон налаштування 
40 – 70 °C. 
Це означає, що функція 
регулювання температури 
вимкнена.
Насос працює незалежно від 
температури води у зворот-
ному трубопроводі.

+

Попереджає про невідповідне DVGW 
налаштування та з’являється, коли 
температура нижча від 55 °C.

4. Увімкнути або вимкнути 
термічну дезінфекцію.

+

5. Вибрати основну сторінку. +

5 с

5 с

65 °C

no °C

AA1
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6.4 Налаштування довготривалого 
режиму роботи

1.

2. Вибрати функцію керування за 
часом (блимає).

+

3. Вибрати (блимає), щоб 
вимкнути функцію керування 
за часом.

+

4. Вибрати функцію регулювання 
температури (блимає).

+

5. Вибрати, щоб вимкнути 
функцію регулювання 
температури.

6. Вибрати «off» (блимає), 
щоб вимкнути термічну 
дезінфекцію.

+

7. Вибрати основну сторінку. +

5 с

5 с

5 с

no °C
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Очищення Зовні очищувати насос лише злегка 

зволоженою ганчіркою без засобів чищення.

Заміна головки двигуна

Заміна головки двигуна  сторінка 298.
Сервісний двигун замовляйте у кваліфіко-
ваного фахівця.

ОБЕРЕЖНО. Ніколи не очищати 
дисплей агресивними рідинами, він може 
пошкрябатися або стати непрозорим. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час демонтажу 
головки двигуна або насоса гаряче 
перекачуване середовище може виходити 
під високим тиском. Попередньо дати насосу 
охолонути.
Перед демонтажем насосу закрити запірний 
клапан  сторінка 298. 

ВКАЗІВКА. На демонтованому та 
працюючому двигуні можуть виникати шуми 
та змінюватися напрямок обертання.
У цій ситуації це нормальний стан.
Безперебійне функціонування забезпе-
чується лише якщо насос працює в пере-
качуваному середовищі.
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Несправності, 
індикація

Причини Усунення

Час на годиннику не 
налаштовано

Налаштувати годинник

(Час на 
годиннику 
блимає)

Збій електроживлення 
довше ніж 12 годин

Налаштувати годинник, 
за необхідності 
встановити захищене 
енергопостачання

Помилка електроніки, 
модуль пошкоджено

Заміну головки двигуна 
мають виконувати лише 
фахівці  сторінка 298

Давач температури 
несправний

Заміну головки двигуна 
мають виконувати лише 
фахівці  сторінка 298

Налаштування 
функції регулювання 
температури не 
відповідає DVGW

Установити 
температуру 
вище 55 °C

Час вимкнення не 
відповідає DVGW

Установити щоденний 
час вимкнення менше 
8 годин

Немає індикації Перервано 
енергопостачання

Забезпечити 
енергопостачання

Відображаються 
додаткові 
символи на 
дисплеї

Частотне ущільнення в 
разі експлуатації в 
промисловому оточенні 
або поблизу пристроїв 
радіопередачі

Ця несправність не 
впливає на 
функціонування насосу

00:00

E 36

E 38

AA 1

AA 2
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Насос не 
вмикається

Переривання 
електроживлення, 
коротке замикання або 
запобіжники несправні

Електрик повинен 
перевірити 
енергопостачання

Функція керування за 
часом автоматично 
вимкнулася

Перевірити 
налаштування функції 
керування за часом 
 сторінка 302

Двигун заблокований, 
наприклад через 
відкладення з контуру 
води

Доручити спеціалістам 
демонтувати насос 
 сторінка 298
Відновити плавний хід 
робочого колеса 
шляхом повертання та 
вимивання бруду

Насос шумить Двигун затирає, 
наприклад через 
відкладення з контуру 
води
Сухий хід, замало води Перевірити запірну 

арматуру, вона має бути 
повністю відкритою

Повітря в насосі 5 разів увімкнути/
вимкнути насос 
відповідно на 30 с/30 с

Несправності, 
індикація

Причини Усунення

ВКАЗІВКА. Якщо несправність усунути 
не вдається, зверніться до кваліфікованого 
фахівця.
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Інформація про

збирання
відпрацьованих

електричних та
електронних виробів

Правильне видалення відходів та належна 
вторинна переробка цього виробу запобігають 
шкоді навколишнього середовища та 
небезпеці для здоров’я людей.

Для правильної переробки, вторинного 
використання та видалення відходів 
відпрацьованих виробів необхідно 
враховувати такі моменти.
• Ці вироби можна здавати лише до 

передбачених для цього сертифікованих 
пунктів збору.

• Дотримуйтесь чинних місцевих приписів!
Інформацію про видалення відходів згідно з 
правилами можна отримати в органах 
місцевого самоврядування, найближчому 
пункті утилізації відходів або в дилера, у якого 
був придбаний виріб. Більш докладна 
інформація про видалення відходів міститься 
на сайті www.wilo-recycling.com.

ВКАЗІВКА
Заборонено утилізувати 
з побутовими відходами!
У Європейському Союзі цей символ 
може бути на виробі, на упаковці або в 
супровідних документах. Він означає, 
що відповідні електричні та 
електронні вироби не можна 
утилізувати разом з побутовими 
відходами.



 
GARANT� BELGES� 

Bu belge 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeli�i'ne uygun olarak 
düzenlenmi�tir. 

GARANT� �ARTLARI 
1. Garanti süresi, mal�n teslim tarihinden itibaren ba�lar ve 2 y�ld�r. 
2. Mal�n bütün parçalar� dahil olmak üzere tamam� garanti kapsam�ndad�r. 
3. Mal�n ay�pl� oldu�unun anla��lmas� durumunda tüketici, 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanunun 

11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözle�meden dönme, 
b- Sat�� bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onar�lmas�n� isteme, 
d- Sat�lan�n ay�ps�z bir misli ile de�i�tirilmesini isteme, haklar�ndan birini kullanabilir. 
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar�m hakk�n� seçmesi durumunda sat�c�; i�çilik masraf�, de�i�tirilen parça 

bedeli ya da ba�ka herhangi bir ad alt�nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal�n onar�m�n� yapmak veya yapt�rmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar�m hakk�n� üretici veya ithalatç�ya kar�� da kullanabilir. Sat�c�, üretici ve ithalatç� 
tüketicinin bu hakk�n� kullanmas�ndan müteselsilen sorumludur. 

5. Tüketicinin, ücretsiz onar�m hakk�n� kullanmas� halinde mal�n; 
- Garanti süresi içinde tekrar ar�zalanmas�, 
- Tamiri için gereken azami sürenin a��lmas�, 
- Tamirinin mümkün olmad���n�n, yetkili servis istasyonu, sat�c�, üretici veya ithalatç� taraf�ndan bir raporla 

belirlenmesi durumlar�nda; 
tüketici mal�n bedel iadesini, ay�p oran�nda bedel indirimini veya imkân varsa mal�n ay�ps�z misli ile 
de�i�tirilmesini sat�c�dan talep edebilir. Sat�c�, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda sat�c�, üretici ve ithalatç� müteselsilen sorumludur. 
6. Mal�n tamir süresi 20 i� gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ili�kin ar�zan�n yetkili servis 

istasyonuna veya sat�c�ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d���nda ise mal�n yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren ba�lar. Mal�n ar�zas�n�n 10 i� günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç�; 
mal�n tamiri tamamlan�ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba�ka bir mal� tüketicinin kullan�m�na tahsis etmek 
zorundad�r. Mal�n garanti süresi içerisinde ar�zalanmas� durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

7. Mal�n kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� kullan�lmas�ndan kaynaklanan ar�zalar garanti kapsam� 
d���ndad�r. 

8. Tüketici, garantiden do�an haklar�n�n kullan�lmas� ile ilgili olarak ç�kabilecek uyu�mazl�klarda yerle�im yerinin 
bulundu�u veya tüketici i�leminin yap�ld��� yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
ba�vurabilir. 

9. Sat�c� taraf�ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl��� 
Tüketicinin Korunmas� ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü�üne ba�vurabilir. 

 
Üretici veya �thalatç� Firma: Sat�c� Firma : 
WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.�. Unvan� : 
Orhanl� Mah. Fettah Ba�aran Cad. No:91 Tuzla Adresi : 
istanbul/TÜRK�YE Telefonu : 
Tel: (0216) 250 94 00 Faks : 
Faks:(0216)250 94 07 E-posta : 
E-posta : servis@wilo.com.tr Fatura Tarih ve Say�s� : 
 Teslim Tarihi ve Yeri : 
Yetkilinin �mzas� Yetkilinin �mzas� : 
Firman�n Ka�esi Firman�n Ka�esi : 

 

 

  
Mal�n Mal�n 
Cinsi : MOTORLU SU POMPASI Garanti Süresi : 2 y�l 
Markas� : WILO Azami Tamir Süresi : 20 i� günü 
Modeli : Bandrol ve Seri No : 



 
GARANT� �LE �LG�L� OLARAK 
MÜ�TER�N�N D�KKAT ETMES� GEREKEN HUSUSLAR 
WILO Pompa Sistemleri San. Ve Tic. A.�. taraf�ndan verilen bu garanti, a�a��daki durumlar� kapsamaz: 

1. Ürün etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi. 
2. Ürünün kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� ve amaç d��� kullan�lmas�ndan meydana gelen hasar ve 

ar�zalar. 
3. Hatal� tip seçimi, hatal� yerle�tirme, hatal� montaj ve hatal� tesisattan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
4. Yetkili servisler d���ndaki ki�iler taraf�ndan yap�lan i�letmeye alma, bak�m ve onar�mlar nedeni ile olu�an hasar ve 

ar�zalar. 
5. Ürünün tüketiciye tesliminden sonra nakliye, bo�altma, yükleme, depolama s�ras�nda fiziki (çarpma, çizme, k�rma) 

veya kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 
6. Yang�n, y�ld�r�m dü�mesi, sel, deprem ve di�er do�al afetlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 
7. Ürünün yerle�tirildi�i uygunsuz ortam �artlar�ndan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
8. Hatal� ak��kan seçimi ve ak��kan�n fiziksel veya kimyasal özelliklerinden kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
9. Gaz veya havayla bas�nçland�r�lm�� tanklarda yanl�� bas�nç olu�umundan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

10. Tesisat zincirinde yer alan bir ba�ka cihaz veya ekipman�n görevini yapmamas�ndan veya yanl�� kullan�m�ndan 
meydana gelen hasar ve ar�zalar. 

11. Tesisattaki suyun donmas� ile olu�abilecek hasar ve ar�zalar. 
12. Motorlu su pompas�nda k�sa süreli de olsa kuru (susuz) çal��t�rmaktan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
13. Motorlu su pompas�n�n kullanma k�lavuzunda belirtilen elektrik beslemesi toleranslar�n�n d���nda çal��t�r�lmas�ndan 

kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

Yukar�da belirtilen ar�zalar�n giderilmesi, ücret kar��l���nda yap�l�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILO Pompa Sistemleri A.�. 
Sat�� Sonras� Hizmetleri 

Orhanl� Mah. Fettah Ba�aran Cad. No:91 Tuzla 
�stanbul/TÜRK�YE 
Tel: (0216) 250 94 00 
Faks: (0216) 250 94 07 
E-posta : servis@wilo.com.tr 
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Dortmund, 

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

N°2195295.01 (CE-A-S n°4227869)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da[ die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is 
marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du 
produit)

Star�Z NOVA T �

EN 61000-6-3+A1:2011

and with the relevant national legislation,

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
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(BG) - �������	
 ��
	 (CS) - e�tina
�%!&'�'(�) *' �,89%9�9;�% EC/EO EU/ES PROHLÁ�ENÍ O SHOD=

����� � �� ��������������� �	�������� ���������, ��������� �� 
�����`���� ������(�.

a rovnj� splxují po�adavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p|edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - ��������
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING >?@BJ? JXYY[\]BJ?J EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

}~� ������ �� �~ ���� ��~���������~ �����~�}� ������~ ��� ~�~������~� 
���� ����������� �����~.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELELfSÉGI NYILATKOZAT

i uskla�enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el�z� oldalon szerepl�, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi� kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latvie�u valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILSTjBAS DEKLARqCIJU DIKJARAZZJONI TA� KONFORMITÀ UE/KE

un saska�otajiem Eiropas standartiem, kas min�ti iepriek��j� lappus�.
kif ukoll man-normi Ewropej armoni��ati li jsegwu imsemmija fil-pa�na 
pre edenti.

F_GQ_013-23

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE �ema £tampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU

Alacsony Feszültség¤ 2014/35/EU ; Elektromágneses összeférhet�ségre 
2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede¥im prihva¥enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel�ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ� európai irányelvek el�írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE parei�kia, kad �ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka �i¦ 
Europos direktyv¦ ir jas perkelian§i¦ nacionalini¦ £statym¦ nuostatus:

WILO SE ���
������, �� ���������� �������� 	 ��������� ���
���(� 
����	����	�� �� ������������ �� �
������ �	�������� �������	� � 
����
��� �� ��(����
�� ����������
��	�:

Matala Jännite 2014/35/EU ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Ísealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Lavspændings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ¬~����� T���� 2014/35/E ; ®��}����~�����}�� ���[~�����~� 2014/30/E

H���� H����"���� 2014/35/8C ; 8
������������� ��	��������� 
2014/30/8C

WILO SE prohla�uje, �e výrobky uvedené v tomto prohlá�ení odpovídají 
ustanovením ní�e uvedených evropských smjrnic a národním právním 
p|edpis¯m, které je p|ejímají:

Nízké Napjtí 2014/35/EU ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE ���²��� ��� �~ �������~ ��� ���³���~� ���� �~����~ �����~�}� 
������ ���~� ������~ �� ��� ��~������ ��� �~�~}��� �����²� }~� ��� �´��}�� 
����´����� ���� ������ �µ�� ���~���´��:

WILO SEdeklar�, ka izstr�d�jumi, kas ir nosaukti �aj� deklar�cij�, atbilst �eit 
uzskait¶to Eiropas direkt¶vu nosac¶jumiem, k� ar¶ atsevi�·u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f�din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagn�tisk�s Sader¶bas 2014/30/ES Vulta�� Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNOwCI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj¼cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român�
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARAxIE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

½i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent¾.

(SK) - Sloven�ina (SL) - Sloven��ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej�nji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla½t¿r¿lm¿½ Avrupa standartlar¿na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - ����	
� ���	
�	�������� � �����	������ %����	����� ������

� �����������	����� �	��������� ����������, ��������� �� 
���������� ������(�.

F_GQ_013-23

�������	� 8# �� �����	�
$����� �������	���� 2014/35/8# ; �������	� 
8# �� À
�������������� ��	���������� 2014/30/8#

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG�Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG�EMV�Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU

Alçak Gerilim YönetmeliÂi 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk 
YönetmeliÂi 2014/30/AB

Joas¾ Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetic¾ 2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a½aÂ¿daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduÂunu beyan etmektedir:

WILO SE §estne prehlasuje, �e výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s po�iadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo§ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

NízkonapäÃové zariadenia 2014/35/EÚ ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2014/30/EU

Niskich NapiÄ¥ 2014/35/UE ; KompatybilnoÅci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE oÅwiadcza, �e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s¼ 
zgodne z postanowieniami nastÄpuj¼cych dyrektyw europejskich i 
transponuj¼cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar¾ c¾ produsele citate în prezenta declaraÆie sunt conforme cu 
dispoziÆiile directivelor europene urm¾toare ½i cu legislaÆiile naÆionale care le 
transpun :

Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ��	
��, ��� ��������, �������
����� 	 ������ ���
���(��  � 
����	����	��,  ��	����� �
������� �	��������� �������	�� � 
��(����
$��� �����������:

Lågspännings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU
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