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1 Általános megjegyzések

1.1 Az útmutatóval kapcsolatos tudnivalók
A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés elválaszthatatlan része. Mindenfaj-
ta tevékenység előtt olvassa át ezt az utasítást, és tartsa állandóan hozzáférhető he-
lyen. A jelen útmutató pontos betartása előfeltétele a rendeltetésszerű használatnak
és a berendezés helyes kezelésének. Ügyeljen a terméken található minden közlésre
és jelölésre. A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a készülék kivitelének és a
nyomtatáskor érvényes biztonságtechnikai előírásoknak és szabványoknak.

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve a német. Ezen útmutató más nyelvű változa-
tai az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.

2 Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető előírásokat tartalmaz, amelyeket a tele-
pítésnél és az üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezért a jelen üzemeltetési utasí-
tást a szerelő, valamint az illetékes szakember/üzemeltető feltétlenül olvassa el a be-
építés és üzembe helyezés előtt.
Nemcsak a Biztonság című jelen fő fejezetben leírt általános biztonsági előírásokat
kell betartani, hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speci-
ális biztonsági előírásokat is.

2.1 A biztonsági előírások jelölése
Jelen beépítési és üzemeltetési utasítás dologi károkra és személyi sérülésekre vo-
natkozó biztonsági előírásokat tartalmaz, melyre különböző jelöléseket használ:

ƒ A személyi sérülésekre vonatkozó biztonsági előírások egy jelzőszóval kezdődnek
és egy megfelelő szimbólum előzi meg őket.

ƒ A dologi károkra vonatkozó biztonsági előírások egy jelzőszóval kezdődnek, és
szimbólum nélkül szerepelnek.

Figyelemfelhívó kifejezések
ƒ Veszély! 

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz!

ƒ Figyelmeztetés! 
Figyelmen kívül hagyása (nagyon súlyos) sérülést okozhat!

ƒ Vigyázat! 
Figyelmen kívül hagyása dologi károkat okozhat, totálkár is lehetséges.

ƒ Értesítés! 
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimbólumok
Ebben az utasításban a következő szimbólumokat alkalmazzuk:

Általános veszélyszimbólum
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Elektromos feszültség veszélye

Figyelmeztetés forró felületekre

Megjegyzések

2.2 A személyzet szakképesítése
A személyzet:

ƒ Részesüljön oktatásban a helyileg érvényes baleset-megelőzési előírások tekinte-
tében.

ƒ Köteles elolvasni és megérteni a beépítési és üzemeltetési utasítást.
A személyzetnek a következő képesítésekkel kell rendelkeznie:

ƒ Az elektromos részegységeken végzett munkák: Az elektromos munkákat elekt-
romos szakembernek kell végeznie.

ƒ Telepítési/szétszerelési munkálatok: A szakembernek rendelkeznie kell a szüksé-
ges szerszámok és rögzítőanyagok használatára vonatkozó képesítéssel.

Az „Elektronikai szakember” meghatározása
Az elektronikai szakember megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapaszta-
lattal rendelkező személy, aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elke-
rülni azokat.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása esetén
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések és a ter-
mék/rendszer károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági előírások figyelmen kívül
hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti. Az előírások fi-
gyelmen kívül hagyása például a következő veszélyeket vonhatja maga után:

ƒ emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások által,

ƒ a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén,

ƒ dologi károk,

ƒ a termék/rendszer fontos funkcióinak leállása,

ƒ az előírt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése

2.4 Biztonsági előírások az üzemeltető számára
Tartsa be a balesetmegelőzési előírásokat! Zárja ki a villamos energia által okozott ve-
szélyeket! Tartsa be a helyi vagy általános előírásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a helyi
energiaellátó vállalat előírásait is!

Az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel vagy tapasztalattal és szaktudással nem rendelkező szemé-
lyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy az eszköz biztonságos
üzemeltetését megtanították nekik, és értik az abból származó veszélyeket. Gyerme-
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kek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz tisztítását és használói karbantartását
gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

2.5 Biztonsági előírások ellenőrzési és szerelési munkáknál
Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az ellenőrzési és szerelési munkákat
erre felhatalmazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, az üzemeltetési utasítás-
ból kellő tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/berendezésen végzendő munkákat kizárólag üzemszünet alatt szabad el-
végezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/berendezés leállítására vonatkozó, a be-
építési és üzemeltetési utasításban ismertetett eljárásmódot.
Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje vissza, ill. helyezze üzembe ismét az
összes biztonsági és védőberendezést.

2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás
Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/személyzet biztonsá-
gát, és érvényteleníti a gyártó biztonságra vonatkozó nyilatkozatait.

ƒ A terméken kizárólag a gyártóval történő egyeztetést követően végezzen átalakí-
tásokat.

ƒ Csak eredeti alkatrészeket és a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
Más alkatrészek használata érvényteleníti az ebből eredő következményekért vál-
lalt felelősséget.

2.7 Meg nem engedett üzemmódok
A leszállított termék üzembiztonsága kizárólag a beépítési és üzemeltetési utasítás 4.
fejezete szerinti rendeltetésszerű használat esetén garantálható. A katalógusban / az
adatlapokon megadott határértékektől semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbenső raktározás

3.1 Szállítási terjedelem

Stratos Smart IF-modul
• Stratos Smart IF-modul

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

Smart IF-modul

• Smart IF-modul

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

• Fém EMC-kábelbevezetés (1 x Pg 7, 1 x Pg 9)

Tábl. 1: Szállítási terjedelem

3.2 Szállítási károk ellenőrzése
Haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány teljességét, és hogy nem keletkeztek-e rajta
károk. Ha szükséges, azonnal reklamáljon.
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VIGYÁZAT
Károsodás a szállítás és tárolás alatti szakszerűtlen bánásmód
következtében!
Szállítás és közbenső raktározás esetén védje a készüléket nedvesség, fagy és
mechanikus károsodások ellen.

4 Felhasználási cél
ƒ A Smart IF-modulok az alábbi Wilo szivattyúk üzemi állapotának külső vezérlésére

és jeladására alkalmasak.

ƒ A Smart IF-modulok nem alkalmasak a szivattyúk biztonsági lekapcsolására.

VESZÉLY
Életveszély áramütés miatt!
Szakszerűtlen használat esetén áramütés miatt halálos sérülés veszélye áll fenn!

• Soha ne használja a vezérlési bemeneteket biztonsági funkciókhoz.

• Soha ne építse be a modult nem kompatibilis eszközökbe.

4.1 A firmware kompatibilitása
A modulok funkcióinak biztosításához szükség van annak a terméknek az alábbi firm-
ware verziójára, amelybe a modult beépítik:

Stratos Smart IF-modul

Szivattyú Verzió Megjegyzés

Wilo Stratos ≥ 5,09

Tábl. 2: Stratos Smart IF-modul firmware verziója

Smart IF-Modul

ÉRTESÍTÉS
A firmware verzió (SW) a < 4.4.2.0 > menüből hívható be.

Szivattyú Verzió Megjegyzés

Wilo-TOP-E Nem kompatibilis

Wilo-Stratos GIGA ≥ 1,00

Wilo-Stratos GIGA B ≥ 1,00



Felhasználási cél hu

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Smart IF-Modul Stratos, Wilo-Smart IF-Modul 9

Szivattyú Verzió Megjegyzés

Wilo-BL-E ≥ 1,00

Wilo-IP-E/DP-E ≥ 3,00 LCD kijelző

Wilo-IL-E/DL-E ≥ 4,00 LC-Matrix kijelző

Wilo-IL-E/DL-E Nem kompatibilis LC-Segment kijelző

Wilo-Helix EXCEL ≥ 1,00

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(1,1....4 kW)

≥ 3,00 LCD kijelző

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(5,5....7,5 kW)

≥ 4,00 LCD kijelző

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(11....22 kW)

≥ 1,00 LCD kijelző

Tábl. 3: Smart IF-modul firmware verziója

ÉRTESÍTÉS
Az IL-E...BF típussorozató szivattyúk nem működtethetők IF-modulokkal.

A fenti felsorolásban nem szereplő termékek kompatibilitását lásd:
www.wilo.com/automation.

4.2 Szivattyúváltozatok

Eltérő funkcióterjedelemmel rendelkező szivattyúk
A Stratos GIGA, Stratos GIGA B, BL-E, IP-E/DP-E és IL-E/DL-E sorozatokhoz tartozó
szivattyúk esetén a funkcionalitások eltérhetnek.

Ha egy adott szivattyúnál az < 5.7.2.0 > „Nyomásérték-korrekció” menü a kijelzőn
nem jelenik meg, akkor egy szivattyúváltozatról van szó. Ilyenkor az alábbi funkciók
nem állnak rendelkezésre:

ƒ Nyomásérték-korrekció

ƒ Az ikerszivattyú optimalizált hatásfokú be- és lekapcsolása

ƒ Átáramlási tendencia kijelzése

ƒ Δp-v üzemmód (VAR_DIFFPRESS)
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5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata

Példa: Stratos Smart IF-modul

Smart IF-Modul = Interfész modul

Stratos = Csak ehhez a sorozathoz alkalmas

Tábl. 4: A típusjel magyarázata

5.2 Műszaki adatok

Műszaki adatok

Általános adatok

Szorító-keresztmetszet (finomszálas hüvely nélkül) 1,5 mm² (max.)

Áramkör SELV, galvanikusan leválasztott

Mechanikus dugaszolási ciklusok 250

Biztonság EN 60335 szerint Hálózati feszültség max. 230 V, TN/TT rendszer

Wilo Net interfész

Kábelhossz 200 m (max.)

Záró ellenállás 120 Ω (beépített, kapcsolható)

Digitális jeladó interfész

Interfész 3,3 V digitális fél-duplex

Kábelhossz max. 3 m

Vezeték nélküli interfész

Interfész Bluetooth® LE 4.0

Profil GATT peripheral server

Frekvenciasáv 2400.0....2483.5 MHz

Sugárzott maximális küldési teljesítmény < 10 dBm (EIRP)

Tábl. 5: Műszaki adatok

6 Leírás és működés
A Smart IF-modulok a készüléket a különböző szabványokhoz tartozó kommunikáci-
ós interfészekkel bővítik.
További információk a www.wilo.com/automation oldalon.

6.1 Wilo Net
A Wilo Net egy átjáróval való összekapcsoláshoz használt csatlakozás.
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6.2 Bluetooth-interfész
Bluetooth rádiós interfész vezeték nélküli adatátvitelhez valamint a szivattyú okoste-
lefonnal vagy tablettel történő távirányításához.

6.3 Digitális jeladó interfészek
A digitális jeladó interfész az alábbi jeladók csatlakoztatását teszi lehetővé:

ƒ Wilo-Smart hőmérséklet-érzékelő készlet (opcionális tartozék)
Az „1” jelzésű merülő hőmérséklet-érzékelő az előremenő hőmérséklet rögzítésére
szolgál. Az „2” jelzésű jeladó a visszatérő hőmérséklet rögzítésére szolgál.

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás
A villamos csatlakoztatást kizárólag képzett villanyszerelő végezheti az érvényes elő-
írások alapján!

VESZÉLY
Életveszély áramütés miatt!
• Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket.

• Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat és a helyi energiaellátó vállalat
előírásait is.

VESZÉLY
Életveszély áramütés miatt!
Minden munkálat előtt kapcsolja le a tápfeszültséget és biztosítsa visszakapcsolás
ellen. A szabályozómodulon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a munkála-
tokat a még meglévő, személyekre veszélyes érintési feszültség miatt.

Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e (a potenciálmentes
érintkezők is).

FIGYELMEZTETÉS
Személyi sérülések!
• Tartsa be a balesetmegelőzési előírásokat.
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7.1 Stratos Smart IF-modul telepítése
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Fig. 1: Smart IF-Modul telepítése

ƒ Távolítsa el a szivattyú kapocsdoboz fedelét (lásd a szivattyú beépítési és üzemel-
tetési utasítását).

ƒ Távolítsa el a burkolatot (1).

ƒ Az IF-modult a dugaszoló érzékelő elé helyezze, hogy a dugaszt bevezesse (2).

ƒ Az IF-modult egyenletes oldalsó nyomással tolja rá ütközésig a platina dugaszra.

ƒ Csavarja le a meglévő Pg 9 és Pg 7 (4a) csavarzatokat.

ƒ Csavarja be a fém EMC-kábelbevezetéseket (4b).

ƒ Az árnyékolt kábelt csupaszítsa le, készítse elő az ernyőt és szedje le a kábelvég
szigetelését (4c).

ƒ Vezesse át a kábelt a kábelbevezetéseken (4d).

ƒ Csavarozza be erősen a kábelbevezetéseket (4e).
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7.2 Smart IF-modulok telepítése

Fig. 2: Smart IF-modulok telepítése 4 kW szivattyúteljesítményig

Fig. 3: Smart IF-modulok telepítése 5 – 7.5 kW szivattyúteljesítmény esetén
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~15 mm

~15 mm

Fig. 4: Vezetékárnyékolás csatlakoztatása 4 kW szivattyúteljesítményig

~15 mm

~15 mm

Fig. 5: Vezetékárnyékolás csatlakoztatása 5 – 7.5 kW szivattyúteljesítmény esetén

ƒ Távolítsa el a szivattyú kapocsdoboz fedelét (lásd a szivattyú beépítési és üzemel-
tetési utasítását).

ƒ Távolítsa el a burkolatot.
4 kW szivattyúteljesítményig (Fig. Smart IF-modulok telepítése 4 kW szivaty-
tyúteljesítményig):
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ƒ Az IF-modult a dugaszoló érzékelő elé helyezze, hogy a dugaszt bevezesse.

ƒ Az IF-modult egyenletes oldalsó nyomással tolja rá ütközésig a platina dugaszra.

ƒ Szerelje fel a tartólemezt.

ƒ Az árnyékolt kábelt csupaszítsa le, készítse elő az ernyőt és szedje le a kábelvég
szigetelését (a).

ƒ Vezesse át a kábelt a kábelbevezetéseken.

ƒ Csavarozza be erősen a kábelbevezetéseket.

ƒ A vezetékernyő felhelyezése bilinccsel a tartólemezre.
5 kW – 7,5 kW szivattyúteljesítmény esetén (Fig. Smart IF-modulok telepítése
5 – 7.5 kW szivattyúteljesítmény esetén):

ƒ Az IF-modult a dugaszoló érzékelő elé helyezze, hogy a dugaszt bevezesse.

ƒ Az IF-modult egyenletes oldalsó nyomással tolja rá ütközésig a platina dugaszra.

ƒ Az árnyékolt kábelt csupaszítsa le, készítse elő az ernyőt és szedje le a kábelvég
szigetelését (a).

ƒ Vezesse be a kábelt a kábelbevezetésbe úgy, hogy a vezetékernyő az EMC-kábel-
bevezetésben biztosan érintkezzen (b).

ƒ Csavarozza be erősen a kábelbevezetéseket (c).

7.3 Villamos csatlakoztatás

VESZÉLY
Életveszély áramütés miatt!
A villamos csatlakoztatást a helyi energiaellátó vállalat által engedélyezett elekt-
rotechnikus szakembernek kell elvégeznie az érvényes helyi előírásoknak (pl. VDE
előírásoknak) megfelelően.

VIGYÁZAT
A maximális forgatónyomaték túllépése esetén a modul meg-
sérülhet!
A kapcsos csavarok maximális forgatónyomatéka 0,2 Nm. Ennek túllépése esetén
a modul megsérülhet.

1. Végezze el a telepítést az előző szakasz szerint.

2. Végezze el a szivattyú villamos telepítését a megfelelő üzemeltetési utasítás
előírásai szerint.

3. A csatlakoztatni kívánt áramkörök műszaki adatainak összeférhetőségét ellen-
őrizni kell a Smart IF-modul villamos adataival.
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4. Az ereket az ábra szerint csatlakoztassa.

Wilo-Smart IF-modul Stratos csatlakoztatás:

Fig. 6: Csatlakozás

1. Helyezze fel a beérkező/kimenő H/L BUS-vezetéket és a Wilo Net GND-t.

2. Helyezze fel a digitális hőmérséklet-érzékelő ereire a színeket (WH – fehér, RD –
piros, BK – fekete).

ÉRTESÍTÉS
Die Wilo-Stratos ikerszivattyú funkció a Wilo-Smart Stratos IF-modullal nem
használható!

Wilo-Smart IF-modul csatlakoztatás:

Fig. 7: Csatlakozás
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1. Helyezze fel a beérkező/kimenő H/L BUS-vezetéket és a Wilo Net GND-t.

2. Helyezze fel a digitális hőmérséklet-érzékelő ereire a színeket (WH – fehér, RD –
piros, BK – fekete).

8 Üzembe helyezés/működésvizsgálat

ÉRTESÍTÉS
Javasolt a csatlakoztatott berendezéssel történő ellenőrzés.

Néhány beállításhoz szükséges a szivattyú üzemeltetési utasítása.

8.1 Beállítások

Stratos Smart IF-modul
A Stratos-szivattyúk beállításainak elvégzéséhez olvassa el a Stratos-so-
rozat beépítési és üzemeltetési utasítását.

Smart IF-modul
Az < 5.x.x.x > menükben végzett beállításokhoz a kapocsdoboz borítása
alatt található 1 DIP-kapcsolót (kódjel nélkül) „ON” állásba kell helyezni.

Tábl. 6: Beállítások

8.2 Wilo Net ID

Stratos Smart IF-modul
Állítsa be a Wilo Net ID-t a szivattyú  menüjében.

Az OFF deaktiválja az interfészt.

Smart IF-modul
Állítsa be a Wilo Net ID-t a szivattyú < 5.2.3.0 > menüjében.

Az OFF deaktiválja az interfészt.

Tábl. 7: Wilo Net ID

8.3 A paraméter – Bluetooth-zár

Stratos Smart IF-modul
A 0 érték engedélyezi az eszközzel történő párosítást, míg az 1 érték
megakadályozza a párosítást.
Ha nem kíván újabb végeszközt engedélyezni, állítsa be az 1 értéket.

Smart IF-modul

A 0 érték engedélyezi az eszközzel történő párosítást, míg az 1 érték
megakadályozza a párosítást.
Ha nem kíván újabb végeszközt engedélyezni, állítsa be az 1 értéket.

Az A paraméter az < 5.2.4.0 > menüben állítható be.

Tábl. 8: A paraméter – Bluetooth-zár

8.4 C paraméter – Bluetooth csatlakozási kulcs törlése
Valamennyi Bluetooth csatlakozási kulcs (pairings) törléséhez az 1 értéket adja meg
paraméterként. A parancs kivitelezése után az érték automatikusan 0 értékre ugrik.
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A csatlakozási kulcsok törlésével minden korábban csatlakoztatott eszköz leválasz-
tásra kerül. Így megakadályozható, hogy a korábban csatlakoztatott eszközök később
esetleg ne kapják meg a jogosult hozzáférést.
Az A zárral együtt felügyelhető a jogosult távirányítások köre.

Stratos Smart IF-modul

Valamennyi Bluetooth csatlakozási kulcs (pairings) törléséhez az 1 érté-
ket adja meg paraméterként.

A parancs kivitelezése után az érték automatikusan 0 értékre ugrik.

Smart IF-modul

Valamennyi Bluetooth csatlakozási kulcs (pairings) törléséhez az 1 érté-
ket adja meg paraméterként.

A parancs kivitelezése után az érték automatikusan 0 értékre ugrik.

A C paraméter az < 5.2.5.0 > menüben állítható be.

Tábl. 9: C paraméter – Bluetooth csatlakozási kulcs törlése

8.5 E paraméterek - Bluetooth aktiválás

Stratos Smart IF-modul
A Bluetooth rádiós interfész aktiválásához adja meg az 1 értéket, deakti-
válásához pedig a 0 értéket.

Smart IF-modul

A Bluetooth rádiós interfész aktiválásához adja meg az 1 értéket, deakti-
válásához pedig a 0 értéket.

Az E paraméterek az < 5.2.6.0 > menüben állíthatók be.

Tábl. 10: E paraméterek - Bluetooth aktiválás

9 Karbantartás
Az ezen utasításban leírt modulok alapvetően nem igényelnek karbantartást.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
A javítási munkákat kizárólag szakember végezheti!

VESZÉLY
Életveszély áramütés miatt!
Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket!

• A szivattyút a karbantartási munkák előtt feszültségmentesíteni kell, és biztosí-
tani kell az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

• A hálózati csatlakozóvezetéken keletkezett sérüléseket alapvetően csak szak-
képzett elektrotechnikussal javíttassuk meg.
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FIGYELMEZTETÉS
Leforrázás veszélye!
Magas közeghőmérséklet és rendszernyomás esetén a szivattyút előzőleg hagyni
kell lehűlni, majd a rendszert nyomásmentesíteni kell.

Üzemzavarok Ok Elhárítás

Az átfolyási érték nem
áll rendelkezésre.

Szivattyú R1 változata (nyomásérzékelő nélkül) Telepítse a nyomásérzé-
kelőt.

Az átfolyási érték nem
áll rendelkezésre.

Többfokozatú szivattyú (Helix és egyéb) Ezekkel a szivattyúkkal
nem lehetséges.

Az átfolyási érték nem
áll rendelkezésre.

Egyfokozatú száraztengelyű szivattyú (IL-E és
egyéb) n-c üzemmódban (CONST_SPEED)

Üzemmód módosítása
dp-c/dp-v-ben.

Az átfolyási érték pon-
tatlan.

A viszkozitást befolyásolják az adalékanyagok.

Az alapjelet nem éri el.

A szivattyú teljesítmény- és fordulatszám határér-
téke elérve.

Csökkentse az alapjelet.

Többfokozatú szivattyú (Helix és egyéb): A maxi-
mális érték a jeladó mérési tartománya nem a szi-
vattyú max. szállítómagassága

Tábl. 11: Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon szakszervizhez vagy a legközelebbi Wilo-
ügyfélszolgálathoz, illetve képviselethez.

11 Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo ügyfélszolgálatánál rendelhe-
tők meg. A gyorsabb ügyintézés és a hibás megrendelések elkerülése érdekében
megrendeléskor adja meg a modul és a szivattyú típustábláján szereplő összes adatot.

12 Ártalmatlanítás

12.1 Információ a használt elektromos és elektronikai termékek begyűjtéséről
Ezen termék előírásszerű ártalmatlanítása és szakszerű újrahasznosítása segít elkerül-
ni a környezeti károsodást és az emberi egészségre leselkedő veszélyeket.
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ÉRTESÍTÉS
Tilos a háztartási hulladék részeként végzett ártalmatlanítás!
Az Európai Unióban ez a szimbólum szerepelhet a terméken, a csomagoláson vagy
a kísérőpapírokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és elektronikai termé-
keket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Az érintett elhasznált termékek előírásszerű kezelésével, újrahasznosításával és ártal-
matlanításával kapcsolatban a következőkre kell ügyelni:

ƒ Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsított gyűjtőhelyeken adja le.

ƒ Tartsa be a helyileg érvényes előírásokat!
Az előírásszerű ártalmatlanításra vonatkozó információkért forduljon a helyi önkor-
mányzathoz, a legközelebbi hulladékhasznosító udvarhoz vagy ahhoz a kereskedő-
höz, akinél a terméket vásárolta. Az újrahasznosítással kapcsolatban további informá-
ciókat a következő címen talál: www.wilo‑recycling.com.

A műszaki változtatás joga fenntartva!
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H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2211592-rev03 PC As-Sh n°2199834-EU-rev03

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsability that the products of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, da  die Produkte der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits des séries,

Smart IF-Modul Stratos
Smart IF-Module

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

_ LOW VOLTAGE 2014/35/EU / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2014/35/EU / BASSE TENSION 2014/35/UE

_ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2014/30/EU / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE 
2014/30/EU / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE

_ RADIO EQUIPMENT - DIRECTIVE 2014/53/EU / FUNKANLAGEN - RICHTLINIE 2014/53/EU / EQUIPEMENTS 
RADIOELECTRIQUES 2014/53/UE

_ 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 

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

EN 62479:2010; EN 61010–1:2010+A1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; EN 61000–6–3:2007+A1:2011; 
EN 61326–1:2013; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 489–1 V2.2.1 Draft; EN 301 489–17 V3.1.1; EN IEC 63000:2018; 

Group Quality
WILO SE

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales 
les transposant :

Dortmund,
Digital unterschrieben 
von Holger Herchenhein 
Datum: 2020.11.03 
15:27:35 +01'00'
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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.

ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE
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:

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

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:

Bassa Tensione 2014/35/UE; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE; 
Apparecchiature radio 2014/53/UE;   sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Žema tampa 2014/35/ES; Elektromagnetinis Suderinamumas 
2014/30/ES; Radijo ranga 2014/53/ES;  d l tam tikr  pavojing  medžiag  
naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU; Elektromagnetna kompatibilnost - 
 smjernica 2014/30/EU; Radio oprema 2014/53/EU;  ograni enju uporabe 
odre enih opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU; Elektromágneses összeférhet ségre 
2014/30/EU; Rádióberendezések 2014/53/EU; egyes veszélyes való 
alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

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:

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar

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

Matala Jännite 2014/35/EU; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2014/30/EU; Radiolaitteet 2014/53/EU;   tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Ísealvoltais 2014/35/AE; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 
2014/30/AE; Trealamh raidió 2014/53/AE;  Srian ar an úsáid a bhaint as 
substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 ; 

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.

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:

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

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

          
  .

(EL) - 

(CS) - eština
EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

(BG) -  
   EC/EO

WILO SE ,       
        

   :

H  H  2014/35/ C;   
2014/30/ C;  2014/53/ 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; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU; 
Rádiová za ízení 2014/53/EU;  Omezení používání n kterých nebezpe ných 
látek 2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

Zemsprieguma 2014/35/ES; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES; 
Radioiek rtas 2014/53/ES;  par dažu b stamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Vulta  Baxx 2014/35/UE; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE; 
Tag mir tar-radju 2014/53/UE;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti 
sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Baja Tensión 2014/35/UE; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE; 
Equipos radioeléctricos 2014/53/UE;  Restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2014/30/EL; Raadioseadmete 2014/53/EL;  teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 ; 

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.

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:

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK
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          
           
     :

(DA) - Dansk

Lavspændings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU; 
Radioudstyr 2014/53/EU; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer 2011/65/UE + 2015/863 ; 

 T  2014/35/ E;   
2014/30/ E;  2014/53/ E;       

   2011/65/UE + 2015/863 ; 
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 
2014/30/ESB; Útvarpstæki 2014/53/ESB;   Takmörkun á notkun tiltekinna 
hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 ; 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU; Radio utstyr 2014/53/EU;  Begrensning av 
bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

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

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

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk

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

Lågspännings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU; 
Radioutrustning 2014/53/EU; begränsning av användning av vissa farliga 
ämnen  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli i 2014/30/AB; Tag mir tar-radju 2014/53/AB;   Belirli tehlikeli 
maddelerin bir kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

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:

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

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina

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

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE
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 2014/35/UE; Compatibilidade Electromagnética 
2014/30/UE; Equipamentos de rádio 2014/53/UE;   relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias perigosas 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Joas  Tensiune 2014/35/UE; Compatibilitate Electromagnetic  
2014/30/UE; Echipamente radio 2014/53/UE; privind restric iile de 
utilizare a anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Laagspannings 2014/35/EU; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2014/30/EU; Radioapparatuur 2014/53/EU; betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Niskich Napi  2014/35/UE; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE; Urz dze  radiowe 2014/53/UE; sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

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

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:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ; Rádiové zariadenia 2014/53/EÚ; obmedzení používania 
ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Nizka Napetost 2014/35/EU; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU; 
Radijska oprema 2014/53/EU; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 
snovi 2011/65/UE + 2015/863 ; 

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane. pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

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:



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

EN IEC 63000:2018; 

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales 
les transposant :
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H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2212982-rev01 PC As-Sh n°2211285-EU-rev01

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsability that the products of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, da  die Produkte der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits des séries,

Immersion Temp. Sensor 2x Digital Set

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

_ 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: 2020.12.02 10:37:55 
+01'00'
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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.

ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE
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:

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

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:

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

 d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

 ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 ; egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

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:

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar

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

  tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

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.

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:

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

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

          
  .

(EL) - 

(CS) - eština
EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

(BG) -  
   EC/EO

WILO SE ,       
        

   :

         
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:

 Omezení používání n kterých nebezpe ných látek 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

 par dažu b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

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

 teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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.

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:

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK
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          
           
     :

(DA) - Dansk

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

         2011/65/UE 
+ 2015/863 ; 
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

  Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 ;  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

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

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

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk

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

begränsning av användning av vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

  Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

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

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

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:

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

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina

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

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE
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 :

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

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

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

sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  
2011/65/UE + 2015/863 ; 

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

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

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:

obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 
2015/863 ; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 ; 

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane. pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

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:





Pioneering for You

Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com
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