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Inbouw- en bedieningsvoorschriften1 Algemeen

Betreffende dit document

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften 

is Duits. 
Alle andere talen in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften 

zijn een vertaling van de originele inbouw- en bedieningsvoor-

schriften.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het 

product. Zij dienen altijd in de buurt van het product aanwezig 

te zijn. Het naleven van deze instructies is dan ook een vereiste 
voor een juist gebruik en de juiste bediening van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstem-

ming met de uitvoering van het apparaat en alle van kracht zij-
nde veiligheidstechnische voorschriften en normen op het 

ogenblik van het ter perse gaan.

EG-verklaring van overeenstemming:
Een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming maakt 

deel uit van deze inbouw- en bedieningsvoorschriften.

Deze verklaring wordt ongeldig in geval van een technische wij-
ziging van de daarin genoemde bouwtypes die niet met ons is 

overlegd, alsook in geval van veronachtzaming van de verkla-

ringen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften over veilig-
heid van het product/personeel.
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2 Veiligheid

Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke 

aanwijzingen die bij de montage, het bedrijf en het onderhoud 

in acht genomen dienen te worden. Daarom dienen deze 
inbouw- en bedieningsvoorschriften altijd vóór de montage en 

inbedrijfname door de monteur en het verantwoordelijke vak-

personeel/de verantwoordelijke gebruiker te worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsaanwijzingen in deze para-

graaf ”Veiligheid” moeten in acht worden genomen, maar ook de 

specifieke veiligheidsaanwijzingen onder de volgende punten die 
met een gevarensymbool aangeduid worden.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de bedieningsvoorschriften

Symbolen:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar door elektrische spanning

Aanwijzing. 

Signaalwoorden:

GEVAAR!

Acuut gevaarlijke situatie.
Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwon-

dingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. ”Waar-
schuwing” betekent dat (ernstig) persoonlijk letsel waar-

schijnlijk is wanneer de aanwijzing niet wordt opgevolgd.
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VOORZICHTIG!

Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de 

installatie. ”Voorzichtig” verwijst naar mogelijke product-
schade door het niet naleven van de aanwijzing.

Aanwijzing. Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand 

houden van het product. De aanwijzing vestigt de aandacht op 

mogelijke problemen.

Aanwijzingen die direct op het product zijn aangebracht zoals 
bijv.

• draai-/stroomrichtingspijl

• markering voor aansluitingen
• typeplaatje

• waarschuwingssticker

moeten absoluut in acht worden genomen en in perfect lees-
bare toestand worden gehouden.

2.2 Personeelskwalificatie

Het personeel voor de montage, bediening en het onderhoud 
moet over de juiste kwalificatie voor deze werkzaamheden 

beschikken. De verantwoordelijkheidsgebieden, bevoegdhe-

den en bewaking van het personeel moeten door de gebruiker 
gewaarborgd worden. Als het personeel niet over de vereiste 

kennis beschikt, dient het geschoold en geïnstrueerd te wor-

den. Indien nodig, kan dit in opdracht van de gebruiker door de 
fabrikant van het product worden uitgevoerd.
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2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsaanwijzigingen

De niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingen kan een risico 

voor personen, milieu en product/installatie tot gevolg hebben. 
Bij niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingen vervalt de 

aanspraak op schadevergoeding.

Meer specifiek kan het niet opvolgen van de veiligheidsaanwij-
zingen bijvoorbeeld de volgende gevaren inhouden:

• gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacte-

riologische werking,
• gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen,

• materiële schade,

• verlies van belangrijke functies van het product/de installatie,
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocedés die niet uit-

gevoerd worden.

2.4 Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en bedienings-

voorschriften, de bestaande nationale voorschriften ter voor-
koming van ongevallen en eventuele interne werk-, bedrijfs- 

en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker moeten in acht 

worden genomen.

2.5 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door perso-

nen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensori-
sche of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of 

kennis, behalve als zij onder toezicht staan van een voor de vei-

ligheid verantwoordelijke persoon of van deze persoon instruc-
ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. 

Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product/de installatie 
tot gevaren leiden, moeten deze door de klant tegen aanraking 

worden beveiligd.
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• Aanrakingsbeveiliging voor bewegende componenten (bijv. 

koppeling) mag niet worden verwijderd van een product dat 

zich in bedrijf bevindt. 
• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke media (bijv. explo-

sief, giftig, heet) moeten zo afgevoerd worden dat er geen 

gevaar voor personen en milieu ontstaat. Nationale wettelijke 
bepalingen dienen in acht te worden genomen. 

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie 

dienen te worden vermeden. Instructies van plaatselijke of 
algemene voorschriften (bijv. IEC, VDE enz.), alsook van de 

plaatselijke energiebedrijven, dienen te worden nageleefd.

2.6 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en 

onderhoudswerkzaamheden

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd 

en bekwaam vakpersoneel dat door het grondig bestuderen van 

de inbouw- en bedieningsvoorschriften voldoende geïnfor-
meerd is.

De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uit-

sluitend bij stilstand worden uitgevoerd. De in de inbouw- en 

bedieningsvoorschriften beschreven procedure voor het stil-
zetten van het product/de installatie moet absoluut in acht 

worden genomen.

Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden moeten 
alle veiligheidsvoorzieningen en -inrichtingen weer aange-

bracht resp. in werking gesteld worden.
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2.7 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 

reserveonderdelen

Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderde-
len vormen een gevaar voor de veiligheid van het product/per-

soneel en maken de door de fabrikant afgegeven verklaringen 

over veiligheid ongeldig. 
Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan na overleg 

met de fabrikant. Originele onderdelen en door de fabrikant 

toegestane hulpstukken komen de veiligheid ten goede. 
Gebruik van andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van 

de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.8 Ongeoorloofde gebruikswijzen

De bedrijfsveiligheid van het geleverde product kan alleen bij 

gebruik volgens de voorschriften conform paragraaf 4 van de 
inbouw- en bedieningsvoorschriften worden gegarandeerd. De 

in de catalogus/het gegevensblad aangegeven boven- en onder-

grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

3 Transport en opslag

Direct na ontvangst van het product:
• het product controleren op transportschade,

• bij transportschade binnen de geldende termijnen de vereiste 

maatregelen bij het transportbedrijf nemen.  

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

Ondeskundig transport en ondeskundige opslag kunnen 

materiële schade aan het product veroorzaken.
• De pomp moet worden beschermd tegen vocht en mechani-

sche beschadiging.

• De pomp mag niet worden blootgesteld aan temperaturen 
buiten het bereik van -10 °C tot +50 °C.
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4 Reglementair gebruik

Deze circulatiepompen zijn geschikt alleen voor drinkwater.

De circulatiepompen van de serie Wilo-Star-Z worden ingezet 

voor het transport van vloeistoffen in de tap-/bedrijfswater- en 
levensmiddelenbranche. 

Reglementair gebruik betekent ook dat u zich aan deze instruc-

ties houdt.
Elk ander gebruik geldt als niet-correcte toepassing.
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5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding  

1) De waarden gelden tot 300 m boven de zeespiegel; toeslag voor hogere locaties: 

0,01 bar/100 m hoogtetoename. Om cavitatiegeluiden te vermijden, moet de mini-

male toevoerdruk aan de zuigaansluiting van de pomp in acht genomen worden!

2) Voor dubbele pompen Star-ZD is bijkomend een schakeltoestel voor het tijdsafhan-

kelijke hoofd-/reservebedrijf of additie-/pieklastbedrijf vereist. 

Voorbeeld: Wilo-Star-Z 25/6
Star-Z Z = tapwater-circulatiepomp, natloper

ZD = dubbele tapwater-circulatiepomp, natloper

25 Draadaansluiting 25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)

/6 6 = maximale opvoerhoogte in m bij Q = 0 m³/h

5.2 Technische gegevens

Aansluitspanning 1 ~ 230 V ±10%

3 ~ 400 V ±10% 

Netfrequentie 50 Hz

Beschermingsklasse IP zie typeplaatje

Motortoerental zie typeplaatje

Watertemperatuur bij 

Max. omgevingstemperatuur +40 °C

+2 °C tot +65 °C

Max. omgevingstemperatuur +40 °C

Max. werkdruk 10 bar (1000 kPa)

Minimale toevoerdruk 1) 

bij +40 °C/+65 °C

0,05 bar / 0,2 bar 

(5 kPa / 20 kPa)

Bouwlengte 140 mm / 180 mm

Toerentalomschakeling 2) 3 niveaus
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5.3 Leveringsomvang

• Circulatiepomp compleet 

• 2 vlakke afdichtingen
• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

5.4 Toebehoren
Toebehoren moet afzonderlijk worden besteld:

• Warmte-isolatieschaal (alleen voor enkelpompen)

• Schroefkoppelingen
• Steekmodule S1R-h, alleen voor blokkeerstroomvast 1~types, 

niet voor Star-Z 25/6.

Voor gedetailleerde lijst, zie catalogus

6 Beschrijving en werking

6.1 Productomschrijving
De circulatiepompen van de bouwreeks Star-Z zijn speciaal op de 

bedrijfsverhoudingen in tapwatercirculatiesystemen afgestemd. 

Ze zijn door de keuze van materialen en constructie bestand 

tegen corrosie door alle bestanddelen in het drinkwater. 
De pomp (afb. 1) bestaat uit een hydraulische installatie, een 

natloopmotor met klemmenkast. In de natloperpomp zijn alle 

roterende delen door het medium omstroomd, ook de rotor van 
de motor. Een aan slijtage onderhevige asafdichting is niet ver-

eist. Het medium smeert de glijlagers en koelt de lagers en de 

rotor. Een motorbeveiliging is niet vereis. Zelfs de maximale 
overbelastingsstroom kan de motor niet beschadigen. 

De motor is bestand tegen blokkeerstroom.
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Begrippen (afb. 1):

1. Zuigstuk

2. Condensafvoer
3. Pomphuis

4. Drukstuk

5. Klemmenkast
6. Kabeltoevoer

7. Toerentalschakelaar

8. Ontluchting
9. Typeplaatje

10. Motorhuis

6.2 Functie van het product

Toerentalomschakeling (afb. 8)

Het pomptype Z 25/6 en ZD 25/6 heeft een draaiknop aan de 
klemmenkast voor een manuele omschakeling in de drie toe-

rentalniveaus [1 – 2 – 3]. Het toerental in de laagste standen 

bedraagt ca. 40...50% van het maximale toerental bij een 
reductie van de stroomopname tot 50%.

Bijzonderheden aan de pompen

Bij een dubbelpomp zijn de beide insteeksets identiek opge-

bouwd en in een gemeenschappelijk pomphuis met geïnte-
greerde omschakelklep gemonteerd. 

Elke pomp kan worden gebruikt in enkelbedrijf, maar ook beide 

pompen kunnen tegelijk in het parallelle bedrijf lopen. De 
bedrijfssituaties zijn hoofd-/reservebedrijf of additie-/piek-

lastbedrijf. De individuele aggregaten kunnen voor verschil-

lende vermogens gedimensioneerd worden. Met de dubbele 
pomp kan zo een installatie op individuele bedrijfssituaties 

afgestemd worden. 

Voor de besturing van de verschillende werkwijzen is de aan-
sluiting van een schakeltoestel voor de omschakeling vereist. 
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7 Installatie en elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!

Een ondeskundige installatie en elektrische aansluiting 
kunnen levensgevaarlijk zijn.

• Installatie en elektrische aansluiting alleen door vakperso-

neel en in overeenstemming met de geldende voorschriften 
laten uitvoeren!

• De voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht 

nemen!

7.1 Installatie

• Installatie van de pomp pas uitvoeren, nadat alle las- en sol-

deerwerkzaamheden en het evt. vereiste doorspoelen van het 
leidingsysteem zijn beëindigd.

• De pomp op een goed toegankelijke plaats monteren, zodat 

deze eenvoudig kan worden gecontroleerd of gedemonteerd.
• Als de pomp in een tapwater-circulatiesysteem wordt inge-

bouwd, dan moet aan drukzijde een terugslagklep geïnstalleerd 

worden.
• Plaats vóór en achter de pomp afsluitarmaturen, zodat de pomp 

indien nodig gemakkelijker kan worden vervangen.  

• Montage zo uitvoeren dat evt. lekwater niet op de klemmen-
kast kan druppelen.  

• Hiervoor de bovenste afsluiter zijwaarts uitlijnen.

• Bij de warmte-isolatie erop letten, dat de pompmotor en de 
module niet worden geïsoleerd. Het uitlooplabyrinth moeten 

vrij zijn (afb. 3, pos. 2).

• Pomp met horizontaal liggende pompmotor en vrij van mecha-
nische spanningen monteren. Voor inbouwposities voor de 

pomp zie afb. 2. 

• Richtingspijlen op het pomphuis en de isoleerschaal (toebeho-
ren) geven de stromingsrichting aan (afb. 3, pos. 1).
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• De pomp met een muilsleutel tegen het verdraaien beveiligen 

(afb. 4).

• Voor een vereiste klemmenkastpositionering kan het motor-
huis na het losdraaien van de motorbevestigingsschroeven 

verdraaid worden (afb. 5). 

Aanwijzing. Draai de motorkop altijd voordat de installatie 

gevuld is. Trek, als de installatie al gevuld is, de motorkop bij het 
draaien niet uit het pomphuis. Oefen bij het draaien van de 

motorkop een lichte druk uit op de motoreenheid zodat er geen 

water uit de pomp kan komen.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
• Star-Z 25/2 (3~): 

De klemmenkast van de motor mag niet naar beneden wijzen, 

omdat er anders makkelijk water kan binnendringen. Even-
tueel moet het motorhuis na het losmaken van de motor-

bevestigingsschroeven worden gedraaid.

• Bij pompen die met een steekmodule uitgerust of uitgebreid 
worden, mag de luchttoegang tot de module niet beperkt 

worden.

• Bij het draaien van het motorhuis kan de afdichting beschad-

igd raken. Defecte afdichting meteen vervangen: 
Ø 86 x Ø 76 x 2,0 mm EP.
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7.2 Elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!

Bij een ondeskundige elektrische aansluiting bestaat levens-
gevaar door elektrische schok.

• Elektrische aansluiting uitsluitend door een elektricien met 
toelating door het plaatselijke energiebedrijf en overeen-
komstig de plaatselijk geldende voorschriften laten 
uitvoeren.

• Vóór alle werkzaamheden de voedingsspanning loskoppelen. 

• Het stroomtype en de spanning van de netaansluiting dienen 
overeen te komen met de gegevens op het typeplaatje.

• De elektrische aansluiting moet conform VDE 0700/deel 1 
(CH: NIN 2010) via een vaste aansluitleiding plaatsvinden, die is 
voorzien van een stekker of een meerpolige schakelaar met een 
contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm.

• Voor de bescherming tegen druipwater en de trekontlasting op 
de PG-draadaansluiting is een aansluitleiding met voldoende 
buitendiameter nodig (bijvoorbeeld H05VV-F3G1,5).

• De aansluitleiding dient zodanig gelegd te worden dat in geen 
geval contact gemaakt wordt met de leiding en/of het pomp- 
en motorhuis.

• Netaansluiting conform afb. 6 en 7 uitvoeren:
• Afb. 6: 1~230 V, blokkeerstroombestendig

• Afb. 7: 3~400 V, blokkeerstroombestendig 

• De aansluitkabel kan naar keuze links of rechts door de kabeltoe-
voer worden geleid. Blindplug en kabeltoevoer moeten hiervoor 
evt. vervangen worden. Bij een zijdelingse klemmenkastpositie de 
kabeltoevoer altijd van onderen aanbrengen (afb. 5).
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VOORZICHTIG! Gevaar voor kortsluiting!

Ter bescherming tegen vocht moet het klemmenkastdeksel, na 

de elektrische aansluiting, opnieuw reglementair afgesloten 
worden.

• Pomp/installatie op de voorgeschreven wijze aarden.

• Neem bij aansluiting van automatisch werkende schakeltoe-

stellen (voor dubbele pompen) de overeenkomstige inbouw- 
en bedieningsvoorschriften in acht.

Aanwijzing. Dubbelpompen: Beide motoren van de dubbel-

pomp hebben een aparte netaansluitleiding die kan worden 

vrijgeschakeld en een aparte netzijdige zekering.

8 Inbedrijfname

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade! 

Ondeskundige inbedrijfname kan letsel en materiële schade 

veroorzaken.
• Inbedrijfname alleen door gekwalificeerd vakpersoneel!

• Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de pomp resp. de 

installatie (mediumtemperatuur) kan de gehele pomp zeer 
heet worden. Gevaar voor verbranding bij aanraken van de 

pomp!
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8.1 Vullen en ontluchten

Installatie op een correcte manier vullen en ontluchten.

De rotorruimte van de pomp wordt al na een korte werkingstijd 
automatisch ontlucht. Kortstondige droogloop beschadigt de 

pomp niet.

Als de ontluchting van de rotorruimte vereist is, moet als volgt 
worden gehandeld:

• Pomp uitschakelen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel!
Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de pomp resp. de 
installatie (mediumtemperatuur) kan de gehele pomp zeer 
heet worden. 
Gevaar voor verbranding bij aanraken van de pomp!

• Afsluiter van de leiding aan drukzijde sluiten

WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel!
Afhankelijk van de temperatuur van het transportmedium en 
van de systeemdruk kan bij het openen van de ontluchtings-
schroef hete transportvloeistof in vloeibare of gasvormige 
toestand vrijkomen of onder hoge druk naar buiten worden 
gespoten.
Er bestaat verbrandingsgevaar door lekkend medium!

• Ontluchtinsgschroef voorzichtig met passende schroeven-
draaier lossen en helemaal uitdraaien (afb. 9). 

• Pompas met schroevendraaier meermaals voorzichtig terugdu-
wen.

• Elektrische onderdelen tegen vrijkomend water beschermen.
• Pomp inschakelen.

Aanwijzing. Afhankelijk van hoe hoog de bedrijfsdruk is, kan de 

pomp bij losgedraaide ontluchtingsschroef blokkeren

• Na 15 ... 30 s de ontluchtingsschroef weer inschroeven.

• Afsluiter weer openen.
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8.2 Instellen

Draairichtingscontrole bij draaistroommotoren:

Voor de controle van de draairichting de sluitschroef aan de 

kopse kant van de motor verwijderen. Door kort inschakelen 
controleren of de draairichting van de pomp overeenkomt met 

de pijl op het typeplaatje. Bij een verkeerde draairichting 2 ele-

ktrische fasen verwisselen.

Toerental
De instelling van het toerental gebeurt met de draaiknop aan de 

klemmenkast (afb. 8). 

Aanwijzing. Als bij een dubbelpomp beide afzonderlijke pom-

pen tegelijkertijd in bedrijf zijn, moeten de voorgeselecteerde 
toerentallen van beide pompen identiek zijn.

9 Onderhoud

GEVAAR! Levensgevaar!
Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat 

levensgevaar door elektrische schok.

• Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet 
ervoor gezorgd worden dat de pomp spanningsvrij is en 

tegen onbevoegde herinschakeling is beveiligd.

• Een beschadigde aansluitkabel mag uitsluitend door een 
gekwalificeerde elektromonteur worden gerepareerd.

Na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

moet de pomp gemonteerd en elektrisch worden aangesloten 
overeenkomstig het hoofdstuk ”Installatie en elektrische aan-

sluiting”. Het inschakelen van de pomp gebeurt aan de hand 

van het hoofdstuk ”Inbedrijfname”.
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10 Storingen, oorzaken en oplossingen

Storingen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel laten 
verhelpen! 

Veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 9 in acht nemen!  

Wanneer de bedrijfsstoring niet kan worden verholpen, 
neemt u dan contact op met een specialist of met de Wilo 

fabrieksservice.

Storing Oorzaak Oplossing

Pomp draait niet 
bij ingeschakelde 
stroomtoevoer.

Elektrische zeker-
ing defect.

Zekeringen controleren

Pomp heeft geen 
spanning.

Spanning aan de pomp 
controleren
(Typeplaatje in acht nemen).
Spanningsuitval verhelpen. 

Condensator 
defect.

Condensator controleren
(Typeplaatje in acht nemen).
Condensator vervangen.

Motor is geblok-
keerd, bijv. door 
afzettingen.

Ontluchtingsschroef helemaal 
uitdraaien en lichtlopendheid 
van de pomprotor door draaien 
van het gesleufde aseinde met 
een schroevendraaier control-
eren of lichtlopend maken 
(afb. 9).
LET OP! Bij hoge watertempera-
turen en systeemdrukwaarden 
de afsluitarmaturen voor en 
achter de pomp sluiten.
Laat de pomp ervoor afkoelen. 

Pomp maakt 
geluiden.

Cavitatie door 
onvoldoende 
toevoerdruk.

Voordruk van het systeem bin-
nen het toegestane bereik ver-
hogen.

Toerentalinstelling controleren, 
evt. op een lager toerental 
overschakelen.
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11 Reserveonderdelen

Reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of 

de Wilo servicedienst besteld. 
Om vragen en foute bestellingen te voorkomen moeten bij 

elke bestelling alle gegevens van het typeplaatje worden 

opgegeven.

12 Afvoeren

Door het product op de voorgeschreven wijze af te voeren en 

vakkundig te recyclen worden milieuschade en gezondheidsri-

sico's voorkomen.
1. Voor het afvoeren van het product en onderdelen ervan 

moet gebruik worden gemaakt van openbare of particuliere 

afvalbedrijven.
2. Meer informatie over het correct afvoeren kan worden ver-

kregen bij uw gemeente, de gemeentelijke afvaldienst of 

daar waar u het product hebt gekocht.

Aanwijzing. De pomp hoort niet thuis in het huisvuil! Voor meer 

informatie over recycling zie www.wilo-recycling.com

Technische wijzigingen voorbehouden! 
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sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechend :
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 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihen
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
44263 Dortmund - Germany
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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...
Star ZD�

and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

Digital 
unterschrieben von 
holger.herchenhein
@wilo.com 
Datum: 2015.12.15 
12:41:16 +01'00'



(BG) - �������	
 ��
	 (CS) - e�tina
�����	�
�� � ����������� EO ES PROHLÁ�ENÍ O SHOD�

����� � �� ��	
�����	����� �	������� ������	��, ���
����� �� 
�	�������� ��	�����.

a rovn�� spl�ují po�adavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p�edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - ��������
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ������ ����������� EK

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

��� ����!" #� $� �%&" �'�(#)'��#*'� �+(/��5�7 �(8$+�� �)+ �'�;*()'$�� 
�$!' �()!<)=#�'! ��>�?�.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 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
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 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
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELEL�SÉGI NYILATKOZAT

i uskla@enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elCzC oldalon szereplC, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

(LT) - Lietuvi� kalba (LV) - Latvie�u valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILST!BAS DEKLAR"CIJU

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

un saskaIotajiem Eiropas standartiem, kas minJti iepriek�JjM lappusJ.

F_GQ_013-14

Lágspennutilskipun 2006/95/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Alacsony Feszültség[ 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetCségre 
2004/108/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedeqim prihvaqenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelCségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következC európai irányelvek elCírásainak, 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  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

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 ���x�	�	��, {� �	�������� ����{���  �����|}��� ���x�	���| 
�~�������� �� 	����	������ �� �x������ �	������� ��	����� � 
�	��x��� �� �������x�� ����������x���:

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY Ísealvoltais 2006/95/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ��#!>&" T7�!" 2006/95/�� ; �>��$()#�<'!$��&" �+#��$8$!$�" 2004/108/��

H���� H��	������ 2006/95/�� ; �x���	�
������� �~
����
��� 
2004/108/��

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

Nízké Nap�tí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

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 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ

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 ?!>�'�� 8$� $� �()58'$� �)+ )(��)'$�� �$!' ��()=�� �+(/��5�7 
?&>/�! ��'�� �=#;/'� #� $�" ?��$7%��" $/' ��(��7$/ )?!<��' ��� $�" ��'��*" 
')#)�����" �$�" )�)��" *��� #�$�;�(���:

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

WILO SEdeklarJ, ka izstrMdMjumi, kas ir nosaukti �ajM deklarMcijM, atbilst �eit 
uzskait�to Eiropas direkt�vu nosac�jumiem, kM ar� atsevi��u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

�ema �tampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Zemsprieguma 2006/95/EK ; ElektromagnJtiskMs Sader�bas 2004/108/EK



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA� KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoni��ati li jsegwu imsemmija fil-pa�na 
pre�edenti.

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

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNO$CI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepuj�cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român�
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARA%IE DE CONFORMITATE 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�.

(RU) - ����	
� ���	 (SK) - Sloven�ina
�&'()*)+,7 : ;::<=&<;<=,, �=*:>&?;',@ X:*@)@ ES VYHLÁSENIE O ZHODE

� ��	
�����	�����
 �	�������
 ������	��
, ���
|����
 �� 
�	�����}�� ��	�����.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Sloven��ina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej�nji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder 
som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumla�t�r�lm�� Avrupa standartlar�na.

F_GQ_013-14

Alçak Gerilim Yönetmeli�i 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli�i 2004/108/AT

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

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2004/108/ES Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Nízkonapä ové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Niskich Napi¡q 2006/95/WE ; Kompatybilno¢ci Elektromagnetycznej 
2004/108/WE

WILO SE ��|x|��, {�� �	������, ��	�{��x�����  ������ ���x�	����  � 
����������,  ���{�£� �x���£}�
 �	�������
 ��	�����
 � 
�������x¤��
 �	��������|
:

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 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 :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE Joas� Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetic� 2004/108/CE

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG

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:

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

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:

Vulta�� Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE

EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG�EMV�Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG

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:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a�a��daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu�unu beyan etmektedir:

ª�	����� �« �� ������x¤���
� ���	������£ 2006/95/�« ; ª�	����� 
�« �� ¬x���	�
�������� ��
����
���� 2004/108/�«
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