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2 Bezpieczeństwo
O niniejszej

instrukcji
• Przed instalacją należy 

przeczytać całą instrukcję. 
Niestosowanie się do tej 
instrukcji może 
doprowadzić do ciężkich 
urazów lub uszkodzenia 
pompy.

• Po instalacji należy 
przekazać instrukcję 
użytkownikowi.

• Instrukcję należy 
przechowywać w pobliżu 
pompy. Jest ona pomocna 
w razie późniejszych 
problemów.

• Nie przejmujemy 
odpowiedzialności za 
szkody, wynikające 
z niestosowania się do 
niniejszej instrukcji.
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Zalecenia
ostrzegawcze

Ważne informacje, dotyczące 
bezpieczeństwa, oznaczono 
w sposób następujący:

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Oznacza ryzyko śmiertelnego 
porażenia prądem. 

OSTRZEŻENIE: Oznacza 
potencjalne zagrożenie życia 
lub możliwość odniesienia 
obrażeń.

PRZESTROGA: Informuje 
o ewentualnych 
zagrożeniach dla pompy lub 
innych przedmiotów.

NOTYFIKACJA:  Wyróżnia 
użyteczne wskazówki 
i informacje.
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Kwalifikacje Instalację pompy może 
wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel.
To urządzenie nie może 
być użytkowane przez dzieci 
do 8 lat i powyżej oraz przez 
osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych i psychicznych 
albo nieposiadających 
doświadczenia i wiedzy, 
wyłącznie pod nadzorem lub 
po przeszkoleniu co do 
bezpiecznego użytkowania 
i jeśli zrozumiały wynikające 
z tego zagrożenia. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. 
Czyszczenia i konserwacji bez 
nadzoru nie można powierzać 
dzieciom.
Przyłącze elektryczne może 
wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany elektryk.



Bezpieczeństwo

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z NOVA T 193

Po
lsk

i

Przepisy Podczas instalacji należy 
przestrzegać następujących 
przepisów w aktualnie 
obowiązującej wersji:
• Przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy (dot. 
zapobiegania wypadkom)

• Arkusza roboczego 
DVGW W551 (w Niemczech)

• VDE 0370/część 1
• Innych przepisów lokalnych 

(np. IEC, VDE etc.)
Przebudowa,

części
zamienne

Zakazuje się wprowadzania 
zmian technicznych oraz 
przebudowy pompy. Należy 
stosować wyłącznie 
oryginalne części zamienne.

Transport Po otrzymaniu należy 
wypakować pompę 
i wszystkie elementy 
wyposażenia dodatkowego. 
Uszkodzenia transportowe 
należy zgłaszać natychmiast.
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Wysyłka pompy wyłącznie 
w oryginalnym opakowaniu.

Prąd
elektryczny

Podczas pracy z prądem 
elektrycznym zachodzi 
niebezpieczeństwo 
porażeniem, dlatego:
• Przed rozpoczęciem prac 

przy pompie należy 
odłączyć zasilanie energią 
elektryczną i zabezpieczyć 
przed ponownym 
włączeniem.

• Kabli zasilających nie należy 
załamywać, zakleszczać ani 
narażać na działanie wysokiej 
temperatury.

• Pompa jest chroniona przed 
skroplinami – stopień 
ochrony IP42. Należy chronić 
pompę przed spryskaniem 
wodą, nie zanurzać w wodzie 
ani w innych cieczach.
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3 Dane techniczne
3.1 Kod oznaczenia typu

3.2 Przyłącza

3.3 Dane

Dalsze dane - patrz tabliczka znamionowa lub 
katalog Wilo.

Star-Z Typoszereg:
Pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 
pompa bezdławnicowa

NOVA Oznaczenie typu
T T = wyposażona w przełącznik czasowy, zawór 

termostatyczny i rozpoznanie dezynfekcji 
termicznej

Star-Z NOVA T
w komplecie z kulowym zaworem odcinającym 
i zaworem zwrotnym z gwintem G1

Wilo-Star-Z NOVA T
Napięcie zasilania 1 ~ 230 V/50 Hz
Stopień ochrony IP42
Średnica nominalna rur 
przyłączowych R 1
Długość montażowa 140 mm
max. dopuszczalne 
ciśnienie robocze 10 bar (1000 kPa)
Temperatura wody przy 
max. temperaturze 
otoczenia +40°C

+2 °C do +95 °C
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3.4 Zakres dostawy
1 Pompa
2 Pokrywy izolacji termicznej
3 2 uszczelka płaska
4 Wilo-Konektor
5 Instrukcja montażu i obsługi

(nie przedstawiono)

4 Sposób działania
4.1 Zastosowanie

Ta pompa obiegowa jest przeznaczona tylko do 
wody użytkowej.

4.2 Funkcje
Przełącznik czasowy Przełącznik czasowy umożliwia 

zaprogramowanie do 3 czasów włączenia i 
wyłączenia.
Ustawienie fabryczne: Praca ciągła 24 h.

Sterowanie temperaturą Sterowanie temperaturą powoduje utrzymanie 
temperatury wody na powrocie na stałym, 
ustawionym poziomie. W tym celu następuje 
włączanie i wyłączanie pompy.
Dzięki tej funkcji
• niebezpieczeństwo rozwoju drobnoustrojów 

w systemie cyrkulacji ulega zmniejszeniu, 
jeżeli ustawiona temperatura przekracza 
55 °C (żądanie DVGW).

• zmniejsza się osadzanie kamienia.
• zmniejsza się zużycie prądu.
Ustawienie fabryczne:
Sterowanie temperaturą wyłączone (no °C).
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Dezynfekcja termiczna Dezynfekcja termiczna to okresowe włączanie się 
kotła na ok. 70 °C. Jeżeli funkcja dezynfekcji 
termicznej jest włączona, pompa rozpoznaje ten 
stan na podstawie podwyższenia temperatury 
powyżej 68 °C. Następnie, niezależnie od funkcji 
przełącznika czasowego, wykonuje pracę ciągłą 
około 2 godziny, po czym ulega wyłączeniu.

Ustawienie fabryczne:
Dezynfekcja termiczna wyłączona (off).

Ochrona na wypadek
przerwy w zasilaniu

W przypadku przerwy w zasilaniu aktualna 
godzina pozostanie zapisana na czas 
do 12 godzin.
Zapewnienie takiego stanu możliwe jest 
dopiero po 24 godzinach pracy.
Przerwa w zasilaniu nie ma związku z innymi 
ustawieniami.

NOTYFIKACJA: Przełącznik czasowy 
i sterowanie temperaturą mogą być użytkowane 
razem. Przełącznik czasowy ma charakter 
priorytetowy. Gdy obie funkcje są aktywne, 
w czasie wyłączania nie odbywa się sterowanie 
temperatury.

NOTYFIKACJA: Po aktywacji funkcji dezyn-
fekcji termicznej uruchamia się faza przyuczenia.
Pompa włącza się wtedy co 20 minut na 10 minut. 
Podwyższenie temperatury spowoduje zapisanie 
czasu, pompa pracuje do czasu ponownego wzro-
stu temperatury. Przedział czasowy tych obu 
wzrostów temperatury zapisywany jest jako 
częstotliwość dezynfekcji termicznej.
Zmiany czasu są rozpoznawane natychmiast.
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Zawory Każda pompa jest po stronie ciśnieniowej 
wyposażona w zawór zwrotny (1), a po stronie 
ssawnej zawór odcinający kulowy (2).
W celu wymiany głowicy silnika (3) wystarczy 
odłączenie konektora (5) i zamknięcie kulowego 
zaworu odcinającego przy szczelinie (4). Wtedy 
odmocowanie głowicy drogą wykręcenia śrub 
jest łatwe  Strona 201.

Zabezpieczenie przed
blokadą

Pompa wyposażona w funkcję przełącznika 
czasowego włącza się wtedy co 60 minut 
na 10 sekund. Włączenie lub wyłączenie tej 
funkcji automatycznej nie jest możliwe.

4.3 Menu
Pokrętło Wszelkie ustawienia w menu wprowadza się lub 

zmienia za pomocą pokrętła:
• Naciśnięcie > 5 sekund

Wywołanie menu.

• Krótkie naciśnięcie
Wybór punktów menu i potwierdzenie 
wprowadzonych parametrów.

• Obracanie
Wybór punktów menu i ustawienie 
parametrów.

5 s 5 s
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Symbole W menu pokazywane są następujące symbole:
• Zegar menu

Ustawienia aktualnego czasu 
zegarowego.

• Menu - przełącznik czasowy
Ustawienie parametrów:
- Przełącznik czasowy wyłączony,

Praca ciągła 24 h.

- Przełącznik czasowy włączony.

- Wybór 3 możliwych czasów 
włączenia.

- Wybór 3 możliwych czasów 
wyłączenia.

• Sterowanie temperaturą - menu
Ustawienie parametrów:
- Ustawianie temperatury.

- Włączanie / wyłączanie 
dezynfekcji termicznej.

• Widok podstawowy (opuszczenie 
menu)
Na widoku podstawowym 
zaprezentowano:
- Na zmianę czas zegarowy i ustawioną 

temperaturę sterowania temperaturą.
- Dezynfekcja termiczna 

włączona (pojawia się przy 
wyłączonej dezynfekcji termicznej).

65 °C

11:30
65 °C
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5 Instalacja

5.1 Instalacja mechaniczna
Miejsce montażu Montaż zalecany w pomieszczeniu chronionym 

przed wpływem zjawisk pogodowych, mrozem 
i pyłem oraz dobrze wentylowanym. Należy 
wybrać dobrze dostępne miejsce montażu. 

1. Należy tak przygotować miejsce montażu, 
żeby pompę można było zamontować bez 
naprężeń mechanicznych.

2. Wybrać poprawne położenie montażowe 
według rysunku A.

NOTYFIKACJA: Dopóki czas zegarowy 
nie zostanie ustawiony, temperatura 
i dezynfekcja termiczna nie są widoczne na 
widoku podstawowym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:  Przed 
rozpoczęciem prac należy potwierdzić, że 
pompa jest odłączona od zasilania energią.

PRZESTROGA: Zanieczyszczenia mogą 
doprowadzić do nieprawidłowego działania 
pompy. Instalacja rurowa wymaga przed 
montażem przepłukania.

NOTYFIKACJA: Kulowy zawór odcinający 
i zawór zwrotny są wstępnie zamontowane. 
Dalsze zawory odcinające nie są potrzebne.
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Strzałka na rysunku na tylnej stronie korpusu 
pokazuje kierunek przepływu.

Obracanie lub
zdejmowanie głowicy

silnika

3. Odkręcić nakrętkę złączkową, w razie 
potrzeby całkowicie.

4. Obrócić głowicę silnika tak, aby 
Wilo-Konektor był skierowany w dół.

Dokręcić nakrętkę
złączkową

5. Należy ponownie dokręcić nakrętkę 
złączkową odpowiednim narzędziem.

PRZESTROGA: Nie uszkodzić uszczelki 
korpusu. Uszkodzone uszczelki należy 
natychmiast wymienić.

PRZESTROGA: W przypadku 
niewłaściwego położenia do pompy może 
dostawać się woda i zniszczyć silnik lub 
elektronikę.
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Otworzyć zawór
odcinający

6. Rowek (1) tak obrócić za pomocą śrubokręta, 
aby znajdował się równolegle do kierunku 
przepływu.

7. Zamocować pokrywy izolacji termicznej.

Podłączenie 8. Podłączyć orurowanie.

1

NOTYFIKACJA: W celu zamknięcie 
ustawić rowek poprzecznie do kierunku 
przepływu.

PRZESTROGA: Nie należy izolować 
termicznie elementów silnika z tworzywa 
sztucznego, w celu ochrony pompy przed 
przegrzaniem.

PRZESTROGA: Zawór odcinający i zawór 
zwrotny są wstępnie zmontowane z zachowa-
niem momentu dociągającego 15 Nm (siłą ręki). 
Zbyt wysoki moment dokręcenia podczas 
przykręcania śrub zaworu niszczy złącze zaworu 
i o-ring.
Podczas montażu zaworu należy za pomocą 
klucza płaskiego zabezpieczyć pompę przed 
przekręceniem! 
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5.2 Podłączenie elektryczne
 

• Należy zainstalować stały przewód 
przyłączeniowy o średnicy zewnętrznej 
5 – 8 mm, wyposażony w złącze wtykowe lub 
przełącznik dla wszystkich biegunów 
(o szerokości rozwarcia styków min. 3 mm).

• Zaleca się zabezpieczenie pompy 
wyłącznikiem różnicowoprądowym.

• Maksymalne zabezpieczenie wstępne: 10 A, 
zwłoczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Prace związane 
z przyłączem elektrycznym mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowa-
nego Elektryka. Przed podłączeniem należy 
upewnić się, że kabel zasilający nie znajduje się 
pod napięciem.

NOTYFIKACJA: Aby w pełni wykorzystać 
funkcje pompy, niezbędne jest jej permanentne 
zasilanie energią elektryczną. Pompy nie należy 
podłączać do sterownika kotła.
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Przyłącze elektryczne
należy wykonać

w sposób następujący:

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

PE N L
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5.3 Napełnianie i odpowietrzanie

1. Napełnić instalację.
2. Po krótkim czasie pracy komora wirnika 

pompy odpowietrza się samoczynnie. W tym 
czasie mogą wystąpić hałasy. Odpowietrzanie 
może przyspieszyć wielokrotne włączenie 
i wyłączenie pompy. Praca na sucho przez 
krótki czas nie powoduje uszkodzenia pompy.

Rys. 5

Otworzyć Wilo-Konektor w sposób 
następujący:
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6 Ustawienia
6.1 Ustawienie aktualnego czasu zegarowego

NOTYFIKACJA: Dopóki nie nastąpi usta-
wienie czasu zegarowego pompa wykonuje 
pracę ciągłą.
Nie nastąpi automatyczne przełączanie na czas 
letni lub zimowy. 

1.

2. Wybrać zegar (pulsuje). +

3. Ustawić godzinę. +

4. Ustawić minuty. +

5. Wybrać widok podstawowy. +

5 s

5 s

12:
   :45
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6.2 Ustawienia przełącznika czasowego
W celu zapewnienia zgodności ustawień 
z wymogami DVGW wprowadzono fabryczne 
ustawienia 3 czasów przełączania:
1. czas włączania i wyłączania (on - off): 
04:00 – 09:00
2. czas włączania i wyłączania (on - off): 
11:00 – 13:30
3. czas włączania i wyłączania (on - off): 
15:00 – 23:30

1.

2. Wybrać funkcję przełączania 
czasowego (pulsuje).

+

3. Wybrać (pulsuje). +

4. Ustawić godzinę dla pierwszego 
czasu włączenia.

Oznacza to: Czas przełączania 
jest wyłączony.

+

5. Ustawić minuty dla pierwszego 
czasu włączenia.

6. Ustawić godzinę dla pierwszego 
czasu wyłączenia.

7. Ustawić minuty dla pierwszego 
czasu wyłączenia.

8. Powtórzyć kroki 4 do 7 dla czasów włączania 
i wyłączania 2 i 3.

5 s

5 s

-- : --
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6.3 Ustawienia sterowania temperaturą

Ostrzega przed ustawieniem niezgodnym z DVGW 
i pojawia się, gdy dzienny czas wyłączenia jest 
większy niż 8 godzin.

9. Wybrać widok podstawowy. +

AA2

NOTYFIKACJA: Jeżeli pompa pracuje 
w czasie włączenia, na wyświetlaczu wyświetla 
się “1/on”, “2/on” lub “3/on”.
W czasie wyłączenia, na wyświetlaczu wyświetla 
się „off”.

1.

2. Wybrać sterowanie temperaturą 
(pulsuje).

+

3. Ustawić temperaturę.
Zakres nastawy 40 – 70 °C.
Oznacza wyłączone sterowanie 
temperaturą.
Pompa działa niezależnie od 
temperatury powrotu.

+

Ostrzega przed ustawieniem niezgodnym z DVGW i 
pojawia się, gdy temperatura jest niższa niż 55 °C.

4. Włączanie i wyłączanie 
dezynfekcji termicznej.

+

5. Wybrać widok podstawowy. +

5 s

5 s

65 °C

no °C

AA1
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6.4 Ustawianie trybu pracy ciągłej

1.

2. Wybrać funkcję przełączania 
czasowego (pulsuje).

+

3. Wybrać (pulsuje), aby wyłączyć 
przełącznik czasowy.

+

4. Wybrać sterowanie temperaturą 
(pulsuje).

+

5. Wybrać, aby wyłączyć 
sterowanie temperaturą.

6. Wybrać „off“ (pulsuje), aby 
wyłączyć dezynfekcję 
termiczną.

+

7. Wybrać widok podstawowy. +

5 s

5 s

5 s

no °C
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7 Konserwacja
Czyszczenie Pompę należy czyścić od zewnątrz lekko 

nawilżona szmatką bez środków czystości.

Wymiana głowicy silnika

Wymiana głowicy silnika  Strona 201.
Zamówić silnik serwisowy u instalatorów.

PRZESTROGA: Nie należy czyścić 
wyświetlacza agresywnymi środkami, mogłoby 
spowodować to jego zadrapanie i doprowadzić 
do stanu nieczytelności. 

OSTRZEŻENIE: Podczas demontażu 
głowicy silnika lub pompy może wydostać się 
gorące przetłaczane medium pod wysokim 
ciśnieniem. Najpierw schłodzić pompę.
Przed demontażem pomp należy zamknąć 
zawory odcinające  Strona 202. 

NOTYFIKACJA: Podczas biegu zdemon-
towanego silnika mogą wystąpić hałasy i zmiany 
obrotów.
Jest to w tej sytuacji stan normalny.
Nienaganne funkcjonowanie zapewnia tylko 
praca pompy z przetłaczanym medium.
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8 Usterki
Usterki, 
wskazania

Przyczyny Usuwanie

Brak nastawy czasu 
zegarowego.

Nastawić zegar.

(Czas zegarowy 
pulsuje)

Awaria prądu dłuższa 
niż 12 godzin.

Nastawić zegar, 
ewentualnie odtworzyć 
zabezpieczone zasilanie 
elektryczne.

Błąd elektroniczny, moduł 
uszkodzony.

Zlecić wymianę głowicy 
silnika przez fachowca 
 Strona 201.

Uszkodzony czujnik 
temperatury.

Zlecić wymianę głowicy 
silnika przez fachowca 
 Strona 201.

Ustawienie sterowania 
temperaturą jest 
niezgodne z DVGW.

Ustawić temperaturę 
wyższą niż 55 °C.

Ustawienie czasu 
wyłączania jest 
niezgodne z DVGW.

Ustawić codzienny czas 
wyłączania mniejszy niż 
8 godzin.

Brak wskazań na 
wyświetlaczu.

Przerwa w zasilaniu 
energią elektryczną.

Odtworzyć zasilanie.

Wyświetlacz 
pokazuje dodat-
kowe symbole.

Nakładanie się 
częstotliwości podczas 
pracy w środowisku 
przemysłowym lub w 
pobliżu nadajników fal 
radiowych.

Usterka nie ma wpływu na 
funkcje pompy.

00:00

E 36

E 38

AA 1

AA 2
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Pompa nie uru-
chamia się.

Przerwa w zasilaniu, 
zwarcie przewodów 
lub aktywacja 
bezpieczników.

Zlecić sprawdzenie 
zasilania energią 
elektryczną przez 
wykwalifikowanego 
elektryka.

Przełącznik czasowy 
wyłączył się 
automatycznie.

Sprawdzić ustawienie 
przełącznika czasowego 
 Strona 207.

Silnik jest zablokowany 
np. wskutek osadów 
z obiegu wody.

Zlecić demontaż pompy 
przez fachowca 
 Strona 201.
Zlecić odtworzenie 
prawidłowej pracy wirnika 
poprzez obrót 
i wypłukanie 
zanieczyszczeń.

Pompa powoduje 
hałas.

Silnik pracuje 
z ocieraniem, np. wskutek 
osadów z obiegu wody.

Praca na sucho, zbyt mało 
wody.

Sprawdzić armaturę 
odcinającą, powinna być 
całkowicie otwarta.

Powietrze w pompie. Włączyć i wyłączyć 
pompę 5 x na 30 s/30 s.

Usterki, 
wskazania

Przyczyny Usuwanie

NOTYFIKACJA: Jeśli nie można usunąć 
usterki, należy skontaktować się z wykwalifiko-
wanym Instalatorem.
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9 Utylizacja
Informacje dotyczące

gromadzenia zużytego
sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Przepisowa utylizacja i prawidłowy recycling tego 
produktu umożliwiają uniknięcie szkody dla 
środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu 
i utylizacji danego zużytego sprzętu postępować 
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
• Takie sprzęty oddawać wyłącznie 

w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie 
zbiórki.

• Przestrzegać miejscowych przepisów!
W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub 
u sprzedawcy, u którego zakupiono sprzęt, 
uzyskać informacje odnośnie do przepisowej 
utylizacji. Szczegółowe informacje o recyklingu 
na www.wilo-recycling.com.

 NOTYFIKACJA
Zakaz utylizacji z odpadami 
komunalnymi!
W obrębie Unii Europejskiej na produk-
tach, opakowaniach lub dołączonych 
dokumentach może być umieszczony 
niniejszy symbol. Oznacza to, że danego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
nie wolno utylizować z odpadami 
komunalnymi.



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

O
ri

gi
na

l-
er

kl
är

un
g 

/ 
O

ri
gi

na
l d

ec
la

ra
tio

n 
/ 

D
éc

la
ra

tio
n 

or
ig

in
al

e

WILO SE
Nortkirchenstra"e 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_0

13
-2

3

(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)
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and with the relevant national legislation,
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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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