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Instrukcja montażu i obsługi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie

Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku niemieckim. 

Wszystkie inne języki, w których sporządzono niniejszą 
instrukcję, to tłumaczenia z oryginału.

Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna 

być stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie 
tej instrukcji stanowi warunek użytkowania zgodnego z prze-

znaczeniem oraz należytej obsługi produktu.

Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją produktu 
i stanem norm regulujących problematykę bezpieczeństwa, 

obowiązujących w na dzień złożenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodności WE:
Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej 

instrukcji obsługi.

W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami zmiany tech-
nicznej w wymienionych w instrukcji podzespołach lub w przy-

padku nieprzestrzegania zamieszczonych deklaracji 

dotyczących bezpieczeństwa produktu/personelu deklaracja ta 
traci ważność.

2 Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, 

które należy uwzględnić podczas ustawiania i pracy urządzenia. 

Dlatego Monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/
Użytkownik mają obowiązek przeczytać tę instrukcję przed 

przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.

Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa 
podanych w tym punkcie, ale także szczegółowych zasad bezpie-

czeństwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych 

symbolami niebezpieczeństwa.
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2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

Symbole:
Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym

Zalecenie: 

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Bardzo niebezpieczna sytuacja.

Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet 
śmiercią.

OSTRZEŻENIE!

Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń. 'Ostrzeżenie' 

informuje, że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia 
(ciężkich) obrażeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.

OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji. 

'Ostrożnie' oznacza możliwość uszkodzenia produktu 

w przypadku niezastosowania się do wskazówki.

Zalecenie: Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się 
produktem. Zwraca uwagę na potencjalne trudności.

Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.

• strzałka kierunku obrotu/przepływu

• oznakowanie przyłączy
• tabliczka znamionowa

• naklejki ostrzegawcze

muszą być bezwzględnie przestrzegane i w pełni czytelne.
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2.2 Kwalifikacje personelu

Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi 

posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. 
O kwestie zakresu odpowiedzialności, kompetencji oraz kon-

troli personelu musi zadbać użytkownik. Jeżeli personel nie 

posiada wymaganej wiedzy, należy go przeszkolić i poinstru-
ować. W razie konieczności szkolenie takie może przeprowa-

dzić producent produktu na zlecenie użytkownika.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może 

prowadzić do zagrożenia osób, środowiska naturalnego oraz 
produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa prowadzi do utraty wszelkich roszczeń 

odszkodowawczych.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze 

sobą następujące zagrożenia:

• zagrożenie dla ludzi działaniem czynników elektrycznych, 
mechanicznych i bakteriologicznych,

• zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji 

niebezpiecznych,

• szkody materialne,
• niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji,

• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw.

2.4 Bezpieczna praca

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 

wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujących 
krajowych przepisów BHP, jak również ewentualnych 

wewnętrznych przepisów dotyczących pracy, przepisów zakła-

dowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez 
użytkownika.
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2.5 Zalecenia dla użytkowników
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wie-
dzy i/lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, 
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane 
na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeństwo. 
Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.

• Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/instalacji są 
potencjalnym źródłem zagrożenia, należy je w miejscu pracy 
zabezpieczyć przed dotknięciem.

• Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych komponentów 
(np. sprzęgła) nie można demontować podczas pracy produktu. 

• Wycieki (np. uszczelnienie wału) niebezpiecznych mediów (np. 
wybuchowych, trujących, gorących) należy odprowadzać w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub środowiska 
naturalnego. Przestrzegać krajowych przepisów prawnych. 

• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elek-
tryczną. Należy przestrzegać przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz 
zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.

2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach 

montażowych i konserwacyjnych

Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby wszystkie prace 
montażowe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowied-

nio wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez dokładną lekturę w 

wystarczającym stopniu zapoznali się z instrukcją obsługi.
Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko 

podczas przestoju. Należy bezwzględnie przestrzegać opisa-

nego w instrukcji montażu i obsługi sposobu postępowania 
podczas zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamonto-

wać lub aktywować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa.
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2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części 
zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części 
zamiennych zagraża bezpieczeństwu produktu/personelu 
i powoduje utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa 
przekazanej przez producenta. 
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu 
z producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamien-
nych i atestowanego wyposażenia dodatkowego jest zapew-
nienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych części wyklucza 
odpowiedzialność producenta za skutki z tym związane.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwa-
rantowana wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości gra-
niczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekra-
czane (odpowiednio w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie

Natychmiast po otrzymaniu produktu należy:
• sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń transportowych,
• w przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych podjąć 

w określonych terminach wymagane kroki u spedytora. 

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Nieprawidłowy transport oraz nieprawidłowe magazynowa-
nie mogą być przyczyną powstania szkód materialnych 
w produkcie.

• Pompę należy zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi.

• Nie wolno narażać pompy na działanie temperatur wykracza-
jących poza zakres od –10 °C do +50 °C.
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4 Zakres zastosowania

Te pompy obiegowe są przeznaczone tylko do wody użytkowej.

Pompy obiegowe typoszeregu Wilo-Star-Z używane są do 

tłoczenia wody użytkowej/przemysłowej i produktów 
spożywczych. 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzega-

nie zaleceń niniejszej instrukcji.
Każdy inny rodzaj użytkowania uznawany jest za niezgodny 

z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu     

Przykład: Wilo-Star-Z 25/6-3
Star-Z Z = pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, bez-

dławnicowa

ZD = pompa podwójna do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 

bezdławnicowa

25 Przyłącze gwintowane 20 (Rp ½(¾))25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)
/6 6 = maksymalna wysokość podnoszenia w m przy Q = 0 m³/h

-3 Przełączanie prędkości obrotowej 3 stopnie
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1) Wartości obowiązują do wysokości 300 m nad poziomem morza, w przypadku więk-
szych wysokości należy dodać następującą wartość: 0,01 bar/100 m wysokości. 
W celu eliminacji hałasu spowodowanego kawitacją należy przestrzegać minimal-
nego ciśnienia na dopływie na króćcu ssawnym pompy!

2) W przypadku pomp podwójnych Star-ZD wymagane jest dodatkowo urządzenie 

sterujące do sterowanego czasowo trybu praca główna / z rezerwą lub trybu pracy 

z dołączaniem. 

5.3 Zakres dostawy

• Pompa obiegowa z pełnym wyposażeniem 

• Uszczelki płaskie 2 szt.

• Instrukcja montażu i obsługi

5.4 Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie:
• Pokrywy izolacji termicznej (tylko w przypadku pomp 

pojedynczych)

• Złącza śrubowe
• Moduł wtykowy S1R-h

Szczegółowy wykaz patrz katalog

5.2 Dane techniczne

Napięcie zasilania 1 ~ 230 V ±10%, 50 Hz

1 ~ 220/230 V ±6%, 60 Hz 

Stopień ochrony IP patrz tabliczka znamionowa

Prędkość obrotowa silnika patrz tabliczka znamionowa

Temperatura wody przy 

maks. temperaturze otoczenia +40 °C

od +2 °C do +65 °C

Maks. temperatura otoczenia +40 °C

Maks. ciśnienie robocze 10 bar (1000 kPa)

Minimalne ciśnienie na dopływie 1) 

w temp. +40 °C/+65 °C

0,05 bar/0,2 bar 

(5 kPa / 20 kPa)

Przełączanie prędkości obrotowej 2) 3 stopnie
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6 Opis i działanie

6.1 Opis produktu
Pompy obiegowe typoszeregu Wilo-Star-Z są dostosowane 

specjalnie do warunków pracy w systemach cyrkulacyjnych 

wody użytkowej. Poprzez wybór materiału i konstrukcję są one 
odporne na korozję powodowaną przez wszystkie elementy 

w wodzie użytkowej. 

Pompa (rys. 1) składa się z hydrauliki i silnika bezdławnicowego 
ze skrzynką zaciskową. W pompie bezdławnicowej przetła-

czane medium opływa wszystkie obracające się części, w tym 

także wirnik silnika. Nie jest konieczne używanie uszczelnienia 
wału ulegającego zużyciu. Przetłaczane medium smaruje łoży-

ska ślizgowe oraz chłodzi łożyska i wirnik. Nie jest wymagane 

zabezpieczenie silnika. Nawet maksymalne przeciążenie prą-
dowe nie jest w stanie uszkodzić silnika. Silnik jest odporny na 

prąd przy zablokowaniu.

Pojęcia (rys. 1):

1. Króciec ssawny

2. Odprowadzanie kondensatu
3. Korpus pompy

4. Przyłącze ciśnieniowe

5. Skrzynka zaciskowa
6. Doprowadzenie przewodu

7. Przełącznik prędkości obrotowej

8. Odpowietrzanie
9. Tabliczka znamionowa

10. Korpus silnika
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6.2 Funkcje produktu

Przełączanie prędkości obrotowej (rys. 7)

Typ pompy Z(D)20(25)/...-3 posiada pokrętło na skrzynce zaci-
skowej służące do ręcznego przełączania między stopniami 

prędkości obrotowej [1 – 2 – 3]. Najniższy stopień prędkości 

obrotowej wynosi ok. 40-50% maksymalnej prędkości obroto-
wej przy redukcji poboru energii elektrycznej do 50%.

Cechy szczególne pomp

W przypadku pompy podwójnej obydwie głowice silnika są 
skonstruowane identycznie i montowane we wspólnym korpu-

sie pompy ze zintegrowaną klapą przełączającą. 

Każda z pomp może pracować pojedynczo, lecz możliwa jest 
także praca obydwu pomp w trybie równoległym. Dostępne 

tryby pracy to praca główna/z rezerwą lub praca z dołączaniem. 

Poszczególne agregaty mogą być wykonane w wersjach o róż-
nej mocy. Za pomocą pompy podwójnej można dostosować 

instalację do konkretnych warunków roboczych. 

W celu umożliwienia sterowania różnymi sposobami pracy 
wymagane jest podłączenie odpowiedniego urządzenia steru-

jącego do przełączania. 

7 Instalacja i podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elek-

tryczne mogą stanowić zagrożenie życia. 

• Wykonanie instalacji i podłączenia elektrycznego zlecać 
wyłącznie wyspecjalizowanemu personelowi. Czynności te 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami!

• Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania wypadkom!
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7.1 Instalacja

• Montaż pompy można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac 

spawalniczych i lutowniczych i ew. po przepłukaniu instalacji 
rurowej.

• Pompę zamontować w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiają-

cym prostą kontrolę i prosty demontaż.
• Jeśli pompa wbudowana jest w systemie cyrkulacji wody użyt-

kowej, należy zainstalować zawór zwrotny po stronie tłocznej.

• Przed i za pompą powinny zostać zamontowane zawory odci-
nające, aby ułatwić ewentualną wymianę pompy.  

• Przeprowadzić montaż tak, aby wyciekająca woda nie kapała 

na skrzynkę zaciskową.  
• W tym celu ustawić górny zawór odcinający z boku.

• Podczas wykonywania termoizolacji zwracać uwagę, aby nie 

został zaizolowany silnik pompy ani moduł. Labirynt do odpro-
wadzania kondensatu musi być drożny (rys. 3, poz. 2).

• Zamontować pompę w silnikiem ułożonym poziomo, w położe-

niu wolnym od napięć mechanicznych. Położenia montażowe 
pompy, patrz rys. 2. 

• Strzałki kierunkowe na korpusie pompy i pokrywie izolacyjnej 

(wyposażenie dodatkowe) wskazują kierunek przepływu (rys. 3, 

poz. 1).
• Za pomocą klucza płaskiego zabezpieczyć pompę przed prze-

kręceniem (rys. 4).

• W celu odpowiedniego ustawienia skrzynki zaciskowej można 
obrócić korpus silnika po odkręceniu śrub mocujących silnik 

(rys. 5). 

Zalecenie: Zasadniczo głowicę silnika należy obracać przed 

napełnieniem instalacji. W przypadku obracania głowicy silnika 
po napełnieniu instalacji nie wyciągać głowicy silnika z korpusu 

pompy. Wywierając delikatny nacisk na moduł silnika, obrócić 

głowicę silnika, tak aby z pompy nie mogła wypłynąć woda.
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OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód 

materialnych!

• W przypadku pomp, które zostały wyposażone lub 
doposażone w moduł wtykowy, nie można ograniczać 

dopływu powietrza do modułu.

• Podczas obracania korpusu silnika uszczelka może ulec usz-
kodzeniu. Uszkodzoną uszczelkę należy natychmiast 

wymienić!

7.2 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!

Niewłaściwe podłączenie elektryczne może spowodować 
zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.

• Podłączenie elektryczne należy zlecić wyłącznie instalato-
rowi-elektrykowi posiadającemu wymagane prawem 
uprawnienia. Należy przy tym postępować zgodnie z lokal-
nymi przepisami.

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie 
elektryczne. 

• Rodzaj prądu i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na 
tabliczce znamionowej

• Podłączenie elektryczne należy wykonywać zgodnie 
z VDE 0700/część 1 (CH: NIN 2010) przy pomocy stałego 
przewodu podłączeniowego wyposażonego w złącze wtykowe 
lub przełącznik dla wszystkich biegunów o szerokości rozwarcia 
styków wynoszącej min. 3 mm.

• Maksymalne zabezpieczenie wstępne: 10 A, zwłoczny
• Do ochrony przed kapiącą wodą i zabezpieczenia przed wyrwa-

niem przewodu na złączce śrubowej PG potrzebny jest przewód 
podłączeniowy o wystarczającej średnicy zewnętrznej 
(np. H05VV-F3G1,5).

• Wszystkie przewody podłączeniowe należy ułożyć w taki sposób, 
by nigdy nie dotykały rurociągu i/lub korpusu pompy i silnika.
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• Przyłącze sieciowe należy wykonać zgodnie z rys. 6.
• Kabel zasilający można doprowadzić przez prowadnicę kabla po 

lewej lub po prawej stronie. W razie potrzeby należy zamienić 
w tym celu prowadnicę kabla i zaślepkę. W przypadku umieszcze-
nia skrzynki zaciskowej z boku należy zawsze zapewnić doprowa-
dzenie kabla od dołu (rys. 5).

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo zwarcia!
W celu zapewnienia ochrony przed wilgocią po wykonaniu 

odłączenia elektrycznego należy z powrotem zamknąć przepi-

sowo pokrywę skrzynki zaciskowej.

• Uziemić pompę/instalację zgodnie z przepisami.
• W przypadku podłączenia automatycznych urządzeń sterują-

cych (do pomp podwójnych) przestrzegać odpowiedniej 

instrukcji montażu i obsługi.

Zalecenie: Pompy podwójne: Obydwa silniki pompy podwójnej 
wyposażyć w osobny przewód sieciowy z możliwością odłącze-

nia od napięcia oraz osobny bezpiecznik po stronie sieci.

8 Uruchomienie

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń 
i szkód materialnych! 

Nieprawidłowo przeprowadzone uruchomienie może spo-

wodować obrażenia i szkody materialne.
• Urządzenie może uruchomić wyłącznie odpowiednio 

wykwalifikowany personel specjalistyczny!

• W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (tem-
peratury przetłaczanego medium) cała pompa może się bar-

dzo nagrzać. Zachodzi niebezpieczeństwo poparzenia w razie 

dotknięcia pompy!
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8.1 Napełnianie i odpowietrzanie

Instalację należy odpowiednio napełniać i odpowietrzać.

Odpowietrzenie komory wirnika pompy następuje automa-
tycznie już po krótkim czasie pracy. Krótki suchobieg nie powo-

duje uszkodzenia pompy.

Jeśli konieczne jest odpowietrzenie komory wirnika, należy 
postępować w następujący sposób:

• Wyłączyć pompę.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (tem-
peratury przetłaczanego medium) cała pompa może się bar-
dzo nagrzać. 
Zachodzi niebezpieczeństwo poparzenia w razie dotknięcia 
pompy!

• Zamknąć urządzenie odcinające rurociągu po stronie tłocznej

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
W zależności od temperatury przetłaczanego medium i 
ciśnienia w układzie po otwarciu śruby odpowietrzającej 
może wylać się gorące medium w stanie ciekłym bądź gazo-
wym, wzgl. pod wysokim ciśnieniem.
Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek wydostania się 
przetłaczanego medium!

• Ostrożnie poluzować śrubę odpowietrzającą za pomocą odpo-
wiedniego śrubokręta i całkowicie ją wykręcić (rys. 8). 

• Kilkakrotnie ostrożnie cofnąć wał pompy przy pomocy śrubokręta.
• Zabezpieczyć części elektryczne przed wyciekającą cieczą.
• Włączyć pompę.

Zalecenie: Po odkręceniu śruby odpowietrzającej, w zależności 

od wysokości ciśnienia roboczego, pompa może się zablokować

• Po 15 do 30 s wkręcić z powrotem śrubę odpowietrzającą.

• Ponownie otworzyć urządzenie odcinające.
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8.2 Ustawienia

Prędkość obrotowa

Ustawianie prędkości obrotowej odbywa się za pomocą pokrę-

tła na skrzynce zaciskowej (rys. 7). 

Zalecenie: Jeżeli w przypadku pompy podwójnej równocześnie 
pracują obydwie pompy, wybrana prędkość obrotowa tych 

pomp musi być identyczna.

9 Konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!

Podczas prac przy urządzeniach elektrycznych występuje 

zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych 

należy odłączyć pompę od zasilania i zabezpieczyć przed 

ponownym włączeniem przez osoby niepowołane.
• Naprawy uszkodzonego kabla zasilającego może dokonać 

wyłącznie wykwalifikowany instalator elektryk.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamon-
tować lub podłączyć pompę zgodnie z rozdziałem „Instalacja 

i podłączenie elektryczne”. Pompę należy włączać w sposób 

opisany w rozdziale „Uruchomienie”.
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Usuwanie usterek zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu 
personelowi! 

Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 

z rozdziału 9!  

Jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe, zwrócić się do spe-

cjalistycznego warsztatu lub do serwisu WILO.

Usterka Przyczyna Usuwanie

Pompa nie pracuje 
przy włączonym 
dopływie prądu.

Uszkodzony 
bezpiecznik 
elektryczny.

Sprawdzić bezpieczniki

Brak napięcia 
w pompie.

Sprawdzić napięcie w pompie
(przestrzegać danych na tabliczce 
znamionowej).
Usunąć przyczynę przerwy 
w zasilaniu. 

Uszkodzony 
kondensator.

Sprawdzić kondensator
(przestrzegać danych na tabliczce 
znamionowej).
Wymienić kondensator.

Silnik jest 
zablokowany 
np. wskutek 
osadów.

Całkowicie wykręcić śrubę odpowi-
etrzającą i sprawdzić swobodę 
ruchu wirnika pompy, obracając wał 
za pomocą śrubokręta wsuniętego 
w nacięcie końcówki, w razie potr-
zeby odblokować wirnik (rys. 8).
UWAGA! W przypadku wysokiej 
temperatury wody lub wysokich 
wartości ciśnienia zamknąć zawory 
odcinające przed i za pompą.
Najpierw schłodzić pompę. 

Pompa powoduje 
hałas.

Kawitacja na 
skutek 
niewystarcza-
jącego ciśnie-
nia na ssaniu.

Podnieść wstępne ciśnienie syste-
mowe w dozwolonym zakresie.

Sprawdź ustawienie prędkości 
obrotowej, ewentualnie przełączyć 
na niższą prędkość obrotową.
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11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych następuje za pośrednictwem 
lokalnych warsztatów specjalistycznych i/lub działu obsługi 
klienta firmy Wilo. 
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, 
należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane znajdu-
jące się na tabliczce znamionowej.

12 Utylizacja

Informacje dotyczące gromadzenia zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego
Przepisowa utylizacja i prawidłowy recycling tego produktu 
umożliwiają uniknięcie szkody dla środowiska i zagrożenia dla 
zdrowia ludzi.
ZALECENIE. 
Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!
W obrębie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub 
dołączonych dokumentach może być umieszczony niniejszy sym-
bol. Oznacza, że danego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.
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.

Zmiany techniczne zastrzeżone! 



Dortmund, 

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN IEC 63000

N°2063900.06 (CE-A-S n°4145879)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

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

and with the relevant national legislation,

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE
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und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 
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(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   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-MEGFELEL SÉGI 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) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

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

F_GQ_013-34

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš 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 ;  par dažu b stamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Vulta  Baxx 2014/35/UE ;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi 
perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ;   tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 

Ísealvoltais 2014/35/AE ;  Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí 
guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 

Lavspændings 2014/35/EU ; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 T  2014/35/ E ;        
  2011/65/UE + 2015/863 

H  H  2014/35/ C ;     
     2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ;  Omezení používání n kterých nebezpe ných 
látek 2011/65/UE + 2015/863 

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 ;  Restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ;  teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

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          
           
     :

Bassa Tensione 2014/35/UE ;   sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 

Žema tampa 2014/35/ES ;  d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo 
apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ;  ograni enju uporabe odre enih 
opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; egyes veszélyes való alkalmazásának 
korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 

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 pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:



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

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

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

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

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

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš 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 prejšnji 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 uyumla t�r�lm�  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.

F_GQ_013-34

Laagspannings 2014/35/EU ; betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 2015/863 

Baixa Voltagem 2014/35/UE ;   relativa à restrição do uso de determinadas 
substâncias perigosas 2011/65/UE + 2015/863 

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

Lågspännings 2014/35/EU ; begränsning av användning av vissa farliga 
ämnen  2011/65/UE + 2015/863 

Niskich Napi  2014/35/UE ; sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji  2011/65/UE + 2015/863 

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 o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi 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 declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme 
cu dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale 
care le transpun :

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ;   Belirli tehlikeli maddelerin bir 
kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; privind restric iile de utilizare a anumitor 
substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 

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 a a �daki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami 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:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; obmedzení používania ur itých 
nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 

Nizka Napetost 2014/35/EU ; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 
snovi 2011/65/UE + 2015/863 

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

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ;   Takmörkun á notkun tiltekinna 
hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ;  Begrensning av bruk av visse 
farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 



 : 

I.     

      . 
    : 

: YYwWW = 14w30 
 YY =   
 w =  « »  
 WW =   

 

II.     

      
 : 

 

 

  004/2011 «   
 » 

  020/2011 «  
  » 

 
 

       

   
 WILO 

  RU -DE. 24. .01946,  
     

 «  «  »,   

26.12.2014 
- 

25.12.2019 

III.       

1.   . 
: WILO SE (  ) 

      . 

2.      .

 
:  

 «  », 123592,  
. , . , . 20 

 +7 495 781 06 90,  
 + 7 495 781 06 91, 

E-mail: wilo@wilo.ru 

 
: 

 "  ", 220035,  
. , . , 67, 

 1101, /  005 
: 017 228-55-28 

: 017 396-34-66 
E-mail: wilo@wilo.by

 
: 

TOO «WILO Central Asia», 
050002, . , 

, 31 
 +7 (727) 2785961 

 +7 (727) 2785960 
E-mail: info@wilo.kz  

 



Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD    107

Deutsch



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




