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Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. 

A jelen útmutatóban található további nyelvek az eredeti üze-
meltetési utasítás fordításai.

A beépítési és üzemeltetési utasítás a termék tartozéka. Tart-

suk azt mindig a berendezés közelében. A jelen utasítás pontos 
betartása a rendeltetésszerű használatnak és a berendezés 

helyes kezelésének az előfeltétele.

A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a termék kivitelé-
nek, és a nyomtatáskor érvényes biztonságtechnikai előírások-

nak és szabványoknak.

EK megfelelőségi nyilatkozat:
Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Beépítési és üzemeltetési 

utasítás része.

A nyilatkozatban felsorolt kivitelek velünk nem egyeztetett 
műszaki módosítása vagy a Beépítési és üzemeltetési utasítás-

ban szereplő, a termék, illetve a személyzet biztonságára 

vonatkozó nyilatkozatok figyelmen kívül hagyása esetén 
a megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti.

2 Biztonság

A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető utasításokat tar-

talmaz, amelyeket szerelés, üzemeltetés és karbantartás során 

be kell tartani. Ezért ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés 
és az üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind a felelős 

szakszemélyzetnek/üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt általános biztonsági 
előírásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben veszély-

szimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági előírásokat is.
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2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmutatóban

Szimbólumok:
Általános veszélyszimbólum

Villamos áramütés veszélye

Megjegyzés: 

Figyelemfelhívó kifejezések:

VESZÉLY!

Akut veszélyhelyzet.

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést 
okoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A „Figyelmezte-
tés” arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll 

fenn, ha a kezelő nem veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!

Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszélye. 
A „Vigyázat” az utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő 

esetleges termékkárokra vonatkozik.

Megjegyzés: Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is.

A közvetlenül a terméken szereplő megjegyzéseket, mint pl.

• a forgás-/áramlásirányt jelző nyilat
• a csatlakozók jelölését

• a típustáblát

• a figyelmeztető felragasztható címkét
feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható állapotban kell 

tartani.
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2.2 A személyzet szakképesítése

A szerelésben, kezelésben és karbantartásban részt vevő sze-

mélyzetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel 
kell rendelkeznie. A felelősségi körök, illetékességek meghatá-

rozását és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek kell biz-

tosítania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a 
szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és betanításban kell 

őket részesíteni. Ezt szükség esetén az üzemeltető megbízásá-

ból a termék gyártója is elvégezheti.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása esetén
A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén személyi 

sérülések, valamint a környezet és a termék/rendszer károso-

dásának veszélye áll fenn. A biztonsági előírások figyelmen 
kívül hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesz-

tését jelenti.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a következő veszélyeket 
vonhatja maga után, például:

• emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioló-

giai hatások következtében,

• a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása 
révén,

• dologi károk,

• a termék/berendezés fontos funkcióinak leállása,
• az előírt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése.

2.4 Biztonságtudatos munkavégzés

Tartsa be az üzemeltetési utasításban szereplő biztonsági uta-

sításokat, az érvényes nemzeti baleset-megelőzési előírásokat, 
valamint az üzemeltető esetleges belső munka-, üzemeltetési 

és biztonsági előírásait.
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2.5 Biztonsági előírások az üzemeltető számára

Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott testi, 

érzékelési vagy szellemi képességű vagy hiányos tapasztalattal 
és/vagy tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is bele-

értve) használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért 

felelős személy felügyeli őket, vagy ettől a személytől a készü-
lék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. 

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása 

érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Ha terméken/rendszeren levő forró vagy hideg komponensek 

veszélyt jelentenek, akkor ezeket a helyszínen biztosítani kell 

érintés ellen.
• A mozgó komponensek (pl. tengelykapcsoló) számára szolgáló 

érintésvédőt a termék üzemelése közben tilos eltávolítani. 

• A veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) szállítható köze-
gek szivárgásait (pl. tengelytömítés) úgy kell elvezetni, hogy az 

ne veszélyeztesse a személyeket és a környezetet. Tartsa be 

a nemzeti törvényi előírásokat. 
• Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek 

kialakulását. Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat 

(pl. IEC, VDE stb.) és a helyi energiaellátó vállalat előírásait is.

2.6 Biztonsági utasítások szerelési és karbantartási munkák esetén

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a szerelési és 
karbantartási munkákat erre felhatalmazott és megfelelő kép-

zettséggel rendelkező, a beépítési és üzemeltetési utasításból 

kellő tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizárólag üzem-

szünet alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a ter-

mék/rendszer leállítására vonatkozó, a beépítési és üzemeltetési 
utasításban ismertetett eljárásmódot.

Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, ill. helyezze 

üzembe ismét az összes biztonsági és védőberendezést.
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2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás

Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/

személyzet biztonságát, és a gyártó biztonságra vonatkozó 
nyilatkozatai ezáltal érvényüket vesztik. 

A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folyta-

tott egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek 
és a gyártó által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgál-

ják. Más alkatrészek használata érvényteleníti az ebből eredő 

következményekért fennálló felelősséget.

2.8 Meg nem engedett üzemmódok

A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az üzemeltetési 
utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszerű használat esetén 

biztosított. A katalógusban/adatlapon megadott határértékek-

től semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbenső raktározás

A termék kézhezvétele utáni azonnali teendők:

• Ellenőrizze a termékben keletkezett szállítási károkat,

• Szállítási károk esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket a 

szállítóval szemben az adott határidőkön belül.  

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!

A szakszerűtlen szállítás és közbenső raktározás a termék-

ben dologi károkhoz vezethet.
• A szivattyút óvni kell a nedvességtől és a mechanikus 

sérülésektől.

• A szivattyú nem tehető ki a -10 °C – +50 °C közötti tartomá-
nyon kívüli hőmérsékletnek.
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4 Felhasználási cél

Ezek a keringető szivattyúk csak ivóvízhez használhatók.

A Wilo-Star-Z sorozatú keringető szivattyúk ivóvízzel/használati 

vízzel és élelmiszerekkel való érintkező folyadékok keringetésére 
szolgálnak. 

A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen utasítás betartása is.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak 
számít.

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata  

Például: Wilo-Star-Z 25/6-3
Star-Z Z = Használati melegvíz cirkulációs szivattyú, nedvestengelyű 

szivattyú

ZD = Használati melegvíz cirkulációs ikerszivattyú, nedvest-

engelyű szivattyú

25 Menetes csatlakozás 20 (Rp ½(¾))25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)

/6 6 = maximális szállítómagasság m-ben, Q = 0 m³/h esetén

-3 Fordulatszám-átkapcsolás 3-fokozatú 

5.2 Műszaki adatok

Csatlakozási feszültség 1 ~ 230 V ±10%, 50 Hz

1 ~ 220/230 V ±6 %, 60 Hz

IP védelmi osztály lásd a típustáblán

Motorfordulatszám lásd a típustáblán

Vízhőmérséklet +40 °C max. környezeti 

hőmérséklet esetén

+2 °C ... +65 °C

Max. környezeti hőmérséklet +40 °C

Max. üzemi nyomás: 10 bar (1000 kPa)

Minimális hozzáfolyási nyomás 1) 

+40 °C/+65 °C esetén

0,05 bar/0,2 bar 

(5 kPa/20 kPa)

Fordulatszám-átkapcsolás 2) 3-fokozatú
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1) Az értékek 300 m-es tengerszint fölötti magaságig érvényesek, növekedés maga-
sabban fekvő helyek esetén: 0,01 bar/100 m magasságnövekedés. A kavitációs 
zajok elkerülése érdekében be kell tartani egy minimális hozzáfolyási nyomást a szi-
vattyú szívócsonkjánál.

2) A Star-ZD ikerszivattyúk esetében kiegészítő kapcsolókészülékre is szükség van az 

időfüggő fő-/tartalékszivattyús vagy párhuzamos/csúcsterhelési üzemhez.

5.3 Szállítási terjedelem

• Keringető szivattyú, kompletten 
• 2 darab lapostömítés

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

5.4 Választható opciók

A választható opciókat külön kell megrendelni:
• Hőszigetelő burkolat (csak egyes szivattyúkhoz)

• Csavarzatok

• S1R-h dugaszolható modul
A részletes felsorolást lásd a katalógusban

6 Leírás és működés

6.1 A termék leírása
A Star-Z sorozatú keringető szivattyúk speciálisan az ivóvízke-

ringető rendszerek üzemi feltételeinek megfelelően vannak 

kialakítva. Szerkezeti anyaguk kiválasztásának és kivitelüknek 
köszönhetően korrózióállók az ivóvíz összes alkotórészével 

szemben. 

A szivattyú (1. ábra) hidraulikából és kapocsdobozzal felszerelt 
nedvestengelyű motorból áll. A nedvestengelyű szivattyúban 

az összes forgó alkatrészt, így a motor forgórészét is szállítható 

közeg veszi körül. Kopásnak kitett tengelytömítésre nincs 
szükség. A szállítható közeg keni a csúszócsapágyakat, és hűti 

a csapágyakat és a forgórészt. Motorvédelemre nincs szükség. 

Még a maximális túlterhelési áram sem képes károsítani 
a motort. A motor blokkolási áramot álló kivitelű.
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Kifejezések (1. ábra):

1. Szívócsonk

2. Kondenzátumlefolyó
3. Szivattyúház

4. Nyomócsonk

5. Kapocsdoboz
6. Kábelbevezetés

7. Fordulatszám-kapcsoló

8. Légtelenítő
9. Típustábla

10. Motorház

6.2 A termék funkciói

Fordulatszám-átkapcsolás (7. ábra)

A Z(D)20(25)/...-3 szivattyútípus rendelkezik egy forgató-
gombbal a kapocsdobozon, a három fordulatszám-fokozat 

[1 – 2 – 3] manuális átkapcsolásához. A legalacsonyabb foko-

zat fordulatszáma kb. a maximális fordulatszám 40...50%-a, 
az áramfelvétel 50%-ra való csökkenése mellett.

A szivattyúk speciális jellemzői

Ikerszivattyú esetén a két behelyezhető készlet felépítése azo-

nos, és egy beépített átváltó csappantyúval ellátott, közös szi-
vattyúházba kerülnek beszerelésre. 

Mindegyik szivattyú működtethető egyes üzemben, vagy mind-

két szivattyú egyidejűleg párhuzamos üzemben is. Az üzemmód 
fő-/tartalékszivattyús üzem vagy párhuzamos/csúcsterhelés 

üzem. Az egyes berendezések eltérő teljesítményekhez lehetnek 

méretezve. Az ikerszivattyú segítségével egy rendszer össze-
hangolható az egyedi üzemeltetési helyzetekkel. 

A különböző üzemmódok vezérlése érdekében az átkapcsolás-

hoz egy megfelelő kapcsolókészülék csatlakoztatására van 
szükség. 
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7 Telepítés és villamos csatlakoztatás

VESZÉLY! Életveszély!

A szakszerűtlen telepítés és villamos csatlakoztatás életve-
szélyes lehet. 

• A telepítést és villamos csatlakoztatást kizárólag szaksze-

mélyzettel és az érvényes előírásoknak megfelelően végez-
tesse el!

• Tartsa be a balesetvédelmi előírásokat!

7.1 Telepítés

• A szivattyú beépítését csak az összes hegesztési és forrasztási 
munkálat befejezését követően, és a csőrendszer adott eset-
ben szükséges öblítése után végezze el.

• A szivattyút könnyen hozzáférhető helyre telepítse az ellenőr-
zés, ill. a leszerelés megkönnyítése érdekében.

• A szivattyú ivóvízkeringető rendszerbe történő beépítése ese-
tén nyomóoldali visszafolyás-gátlót kell beszerelni.

• A szivattyú elé és mögé ajánlatos elzárószerelvényeket besze-
relni az esetleges szivattyúváltás megkönnyítése érdekében.  
• A telepítést úgy végezze, hogy adott esetben ne csepeghes-

sen szivárgó víz a kapocsdobozra. 
• Ehhez állítsa be oldalirányba a felső tolózárat.

• Hőszigetelő munkák esetén ügyeljen arra, hogy a szivattyúmo-
tor és a modul ne kerüljön szigetelésre. A kondenzátum-elve-
zető nyílásoknak szabadon kell maradniuk (3. ábra, 2. poz.).

• A szivattyút vízszintesen elhelyezkedő szivattyúmotorral, 
mechanikus feszültségtől mentesen telepítse. A szivattyú 
beépítési helyzeteit lásd a 2. ábrán. 

• A szivattyúházon és a szigetelő burkolaton (választható opció) 
lévő irányjelző nyilak az áramlási irányt jelzik (3. ábra, 1. poz.).

• Biztosítsa a szivattyút elfordulás ellen kombinált csavarkulccsal 
(4. ábra).

• A kapocsdoboz szükséges pozicionálásához a motorház a 
motorrögzítő csavarok meglazítása után elforgatható (5. ábra). 
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Megjegyzés: Általában még a rendszer feltöltése előtt forgassa 

el a motorfejet. Ha a motorfejet már feltöltött rendszernél for-

gatja el, akkor ne húzza ki a motorfejet a szivattyúházból. 
A motorfej elforgatásakor gyakoroljon enyhe nyomást 

a motoregységre, nehogy víz léphessen ki a szivattyúból.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!

• Dugaszolható modullal rendelkező vagy azzal utólag felsze-
relt szivattyúk esetében a modul levegőellátását nem szabad 

korlátozni.

• A motorház elforgatásakor sérülhet a tömítés.
A meghibásodott tömítést azonnal cserélje ki!

7.2 Villamos csatlakoztatás

VESZÉLY! Életveszély!
A szakszerűtlen villamos csatlakoztatás áramütés lehető-
sége miatt életveszélyes.

• A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó vál-
lalat engedélyével rendelkező villanyszerelővel és az érvé-
nyes helyi előírásoknak megfelelően végeztesse el.

• Valamennyi munka megkezdése előtt gondoskodjon a tápfe-
szültség leválasztásról. 

• A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg 
kell egyeznie a típustáblán szereplő adatokkal

• A villamos csatlakoztatást a VDE 0700/1. rész (CH: NIN 2010) 
szerint rögzített hálózati csatlakozóvezetékkel kell elvégezni, 
amely egy csatlakozóberendezéssel vagy egy legalább 3 mm-es 
érintkezőnyílás szélességű összpólusú kapcsolóval rendelkezik.

• Maximális előtét biztosító: 10 A, lomha
• PG-csavarzatnál a csepegővíz elleni védelemhez és a húzással 

szembeni tehermentesítéshez egy megfelelő külső átmérővel 
rendelkező csatlakozóvezetékre van szükség (pl. H05VV-F3G1,5).
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• A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre 
se érjenek hozzá a csővezetékhez és/vagy a szivattyú- és 
motorházhoz.

• A hálózati csatlakozást a 6. ábrának megfelelően alakítsa ki.
• A csatlakozókábel tetszés szerint balról vagy jobbról is átvezet-

hető a kábelbevezetésen. Ehhez adott esetben meg kell cserélni 
a vakdugót és a kábelbevezetést. Oldalsó kapocsdoboz-pozíció 
esetén a kábelbevezetést mindig alulról kivitelezze (5. ábra).

VIGYÁZAT! Rövidzárlat veszélye!

A kapocsdoboz fedelét a nedvességtől való védettség érdeké-

ben ismét előírásszerűen le kell zárni a villamos csatlakoztatást 
követően.

• A szivattyút/rendszert az előírásoknak megfelelően földelje.

• Automatikusan működő (ikerszivattyúkhoz való) kapcsolóké-

szülékek esetén vegye figyelembe a vonatkozó beépítési és 
üzemeltetési utasítást.

Megjegyzés: Ikerszivattyúk: Szerelje fel az ikerszivattyú mind-

két motorját külön kapcsolható hálózati csatlakozóvezetékkel 

és külön hálózatoldali biztosítékkal.

8 Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülések és dologi károk veszé-

lye! 

A szakszerűtlen üzembe helyezés személyi sérüléseket és 
anyagi károkat okozhat.

• Az üzembe helyezést kizárólag képzett szakemberek végez-

hetik!
• A szivattyú, ill. a rendszer üzemállapotától (szállított közeg 

hőmérsékletétől) függően a teljes szivattyú nagyon átforró-

sodhat. A szivattyú megérintésekor égési sérülés veszélye áll 
fenn!
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8.1 Feltöltés és légtelenítés

A rendszert megfelelően töltse fel és légtelenítse.

A szivattyú forgórész terének légtelenítése önműködően tör-
ténik már rövid üzemidő elteltével. Rövid ideig tartó szárazon-

futás nem károsítja a szivattyút.

Ha szükségessé válna a forgórésztér légtelenítése, akkor az 
alábbi módon járjon el:

• Kapcsolja ki a szivattyút.

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés veszélye!
A szivattyú, ill. a rendszer üzemállapotától (szállított közeg 
hőmérsékletétől) függően a teljes szivattyú nagyon átforró-
sodhat. 
A szivattyú megérintésekor égési sérülés veszélye áll fenn!

• Zárja el a csővezeték nyomóoldali elzáróberendezését

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés veszélye!
A szállított közeg hőmérsékletétől és a rendszernyomástól 
függően a légtelenítő csavar kinyitásakor folyékony vagy 
gőz halmazállapotú forró közeg léphet ki, ill. lövellhet ki 
magas nyomás alatt.
A kilépő közeg miatt fennáll az égési sérülések veszélye!

• A légtelenítő csavart lazítsa meg megfelelő csavarhúzóval, 
majd teljesen csavarja ki (8. ábra). 

• Tolja vissza többször óvatosan a szivattyútengelyt csavarhúzóval.
• Védje az elektromos alkatrészeket a kilépő víz ellen.
• Kapcsolja be a szivattyút.

Megjegyzés: A szivattyú meglazított légtelenítő csavar esetén 
az üzemi nyomás magasságától függően leblokkolhat

• 15...30 s után ismét csavarja be a légtelenítő csavart.

• Nyissa ki ismét az elzáróberendezést.
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8.2 Beállítás

Fordulatszám

A fordulatszám beállítása a kapocsdobozon található forgató-

gombbal történik (7. ábra). 

Megjegyzés: Ha ikerszivattyú esetén mindkét szivattyú egyide-
jűleg üzemel, a két szivattyú előválasztott fordulatszámának 

azonosnak kell lennie.

9 Karbantartás

VESZÉLY! Életveszély!

Az elektromos készülékeken végzett munkák esetén áramü-

tés általi életveszély áll fenn.
• A szivattyút valamennyi karbantartási és javítási munka 

során feszültségmentesíteni kell és biztosítani kell az illeték-

telenek általi visszakapcsolás ellen.
• A csatlakozókábelen keletkezett károkat kizárólag szakkép-

zett villanyszerelő javíthatja ki.

A karbantartási és javítási munkák elvégzése szerelje és kösse 
be a szivattyút a „Telepítés és villamos csatlakoztatás” című 

fejezetnek megfelelően. A szivattyú bekapcsolása az „Üzembe 

helyezés” című fejezet szerint történik.
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10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

Az üzemzavarok elhárítását kizárólag szakképzett személy-
zettel végeztesse el! 

Tartsa be a 9. fejezetben szereplő biztonsági utasításokat!  

Amennyiben az üzemzavar nem hárítható el, akkor kérjük, for-

duljon a kereskedéshez, vagy a Wilo gyári ügyfélszolgálatához.

Üzemzavar Ok Elhárításuk

A szivattyú beka-
pcsolt áramellátás 
ellenére sem 
működik.

Az elektromos 
biztosíték 
meghibásodott.

Ellenőrizze a biztosítékokat

A szivattyúnak 
nincs fes-
zültsége.

Ellenőrizze a feszültséget
a szivattyún
(vegye figyelembe a típustáblát).
Szüntesse meg a feszültség 
megszakadást. 

A kondenzátor 
meghibásodott.

Ellenőrizze a kondenzátort
(vegye figyelembe a típustáblát).
Cserélje ki a kondenzátort.

A motor leblok-
kolt, pl. ler-
akódások miatt.

Teljesen csavarja ki a a légtelenítő 
csavart, és ellenőrizze a bevágás-
sal rendelkező tengelyvég csavar-
húzó segítségével való 
elforgatásával, hogy a szivattyú 
forgórésze könnyen forgatható-
e, ill. tegye forgathatóvá (9. ábra).
FIGYELEM! Magas vízhőmérsékletek 
és rendszernyomások esetén hagyja 
lehűlni a szivattyú előtt és után 
található elzárószerelvényeket.
Előzőleg hagyja lehűlni 
a szivattyút. 

A szivattyú zajt 
bocsát ki.

Kavitáció a nem 
elegendő 
előremenő 
nyomás miatt.

Növelje a rendszernyomást a 
megengedett tartományon belül.

Ellenőrizze a fordulatszám-
beállítást, adott esetben kapcsol-
jon alacsonyabb fordulatszámra.
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11 Pótalkatrészek

A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo ügyfél-
szolgálatnál rendelhetők meg. 
A gyorsabb ügyintézés és a hibás megrendelések elkerülése 
érdekében megrendeléskor adja meg a típustáblán szereplő 
összes adatot.

12 Ártalmatlanítás

Információ a használt elektromos és elektronikai termékek 
begyűjtéséről
Jelen termék előírásszerű ártalmatlanítása és szakszerű  újra-
hasznosítása segít elkerülni a környezet károsodását és  az 
emberi egészségre irányuló veszélyeket.
JAVASLAT. 
A háztartási szemétbe történő ártalmatlanítás tilos!
Az Európai Unióban az alábbi szimbólum szerepelhet a termé-
ken, a csomagoláson vagy a kísérőpapírokon. Azt jelenti, hogy 
az adott elektromos és elektronikai terméket nem szabad a 
háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani.
Az adott használt termék előírás szerinti kezelésével, újrahasz-
nosításával és ártalmatlanításával kapcsolatban az alábbiakra  
kell ügyelni:

• Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsított  gyűjtő-
helyeken adjuk le.

• Tartsuk be a vonatkozó helyi előírásokat!
Az előírások szerinti ártalmatlanításra vonatkozó információ-
kért forduljunk a helyi önkormányzathoz, a legközelebbi hulla-
dékhasznosító udvarhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akinél a 
terméket vásároltuk. Az újrahasznosításal kapcsolatban itt 
további információkat találhat: www.wilo-recycling.com

A műszaki változtatás joga fenntartva! 



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 

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2019.07.18 
12:43:50 +02'00'



(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 
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