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1 Algemeen

1.1 Over deze handleiding
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vast bestanddeel van het product.
Lees de inbouw- en bedieningsvoorschriften voor elk gebruik en bewaar ze ergens
waar deze op elk moment kunnen worden geraadpleegd. Het naleven van deze in-
bouw- en bedieningsvoorschriften is een vereiste voor een correct gebruik en de juis-
te bediening van het product. Houd u aan alle instructies en aanduidingen op het pro-
duct. De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstemming met de uit-
voering van het apparaat en voldoen aan alle van toepassing zijnde veiligheidstechni-
sche voorschriften en normen op het ogenblik van het ter perse gaan.

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere ta-
len waarin deze inbouw- en bedieningsvoorschriften beschikbaar zijn, zijn een verta-
ling van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften.

2 Veiligheid
Deze bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke aanwijzingen die bij de opstelling
en het bedrijf in acht genomen dienen te worden. Daarom dienen deze inbouw- en
bedieningsvoorschriften altijd vóór de installatie en inbedrijfname door de monteur
en het verantwoordelijke gekwalificeerde personeel/de verantwoordelijke gebruiker
te worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsvoorschriften in deze paragraaf 'Veiligheid' moe-
ten in acht worden genomen, maar ook de specifieke veiligheidsvoorschriften bij de
volgende punten die met een gevarensymbool worden aangeduid.

2.1 Aanduiding van veiligheidsvoorschriften
In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden veiligheidsvoorschriften ter
voorkoming van materiële schade en letsel gebruikt en verschillend weergegeven:

ƒ Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van letsel beginnen met een signaal-
woord en worden voorafgegaan door een overeenkomstig symbool.

ƒ Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële schade beginnen met een
signaalwoord en worden zonder symbool weergegeven.

Signaalwoorden
ƒ Gevaar! 

Negeren leidt tot overlijden of tot zeer ernstig letsel!

ƒ WAARSCHUWING! 
Negeren kan leiden tot (ernstig) letsel!

ƒ Voorzichtig! 
Negeren kan leiden tot materiële schade, mogelijk met onherstelbare schade als
gevolg.

ƒ Let op! 
Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product
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Symbolen
In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden de volgende symbolen gebruikt:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar voor elektrische spanning

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Aanwijzingen

2.2 Personeelskwalificatie
Het personeel moet:

ƒ Geïnstrueerd zijn over de plaatselijk geldige ongevallenpreventievoorschriften.

ƒ De inbouw- en bedieningsvoorschriften gelezen en begrepen hebben.
Het personeel moet de volgende kwalificaties hebben:

ƒ Werkzaamheden aan de elektrische installatie: Een elektromonteur moet werk-
zaamheden aan de elektrische installatie uitvoeren.

ƒ Installatie-/demontagewerkzaamheden: De monteur moet een opleiding hebben
gevolgd voor de omgang met de noodzakelijke gereedschappen en bevestigings-
materialen.

Definitie 'Elektromonteur'
Een elektromonteur is een persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en erva-
ring, die de gevaren van elektriciteit kan herkennen en voorkomen.

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingen
De veronachtzaming van de veiligheidsaanwijzingen kan een risico voor personen en
product/installatie tot gevolg hebben. Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschrif-
ten vervalt de aanspraak op schadevergoeding. Meer specifiek kan het niet opvolgen
van de veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld de volgende gevaren inhouden:

ƒ Gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische bloot-
stellingen

ƒ Gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen

ƒ Materiële schade

ƒ Verlies van belangrijke functies van het product/de installatie

ƒ Voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocedés die niet uitgevoerd worden

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker
Neem de bestaande voorschriften voor de ongevallenpreventie in acht! Sluit alle mo-
gelijke gevaren door elektrische energie uit! Volg de aanwijzingen in plaatselijke of al-
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gemene voorschriften [bijv. IEC, VDE enz.] en de aanwijzingen van de plaatselijke
energiebedrijven op!

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met ver-
minderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en
kennis worden gebruikt, indien zij onder toezicht staan of over het veilige gebruik van
het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren kennen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht
niet worden uitgevoerd door kinderen.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor inspectie- en montagewerkzaamheden
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle inspectie- en montagewerkzaamheden
worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel dat mede door het le-
zen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften over voldoende kennis beschikt.
De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uitsluitend bij stilstand
worden uitgevoerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschriften beschreven proce-
dure voor het stilzetten van het product/de installatie moet onvoorwaardelijk in acht
worden genomen.
Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle veiligheidsvoorzie-
ningen en -inrichtingen weer worden aangebracht resp. in werking worden gesteld.

2.6 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen
Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen vormen een gevaar
voor de veiligheid van het product/personeel en maken de door de fabrikant afgege-
ven verklaringen over veiligheid ongeldig.

ƒ Wijzigingen van het product alleen na overleg met de fabrikant aanbrengen.

ƒ Alleen originele onderdelen en door de fabrikant toegestane toebehoren gebrui-
ken.
Gebruik van andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van de fabrikant voor
daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.7 Ongeoorloofde verrichtingen
De bedrijfsveiligheid van het geleverde product kan alleen bij gebruik volgens de
voorschriften conform paragraaf 4 van de inbouw- en bedieningsvoorschriften wor-
den gegarandeerd. De in de catalogus/het gegevensblad aangegeven boven- en on-
dergrenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

3 Transport en opslag

3.1 Leveringsomvang

Smart IF-module Stratos
• Smart IF-module Stratos

• Inbouw- en bedieningsvoorschriften
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Smart IF-module

• Smart IF-module

• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

• Metalen EMC-leidinginvoer (1 x Pg 7, 1 x Pg 9)

Tab. 1: Leveringsomvang

3.2 Transportinspectie
Levering onmiddellijk controleren schade en volledigheid. Eventueel onmiddellijk re-
clameren.

VOORZICHTIG
Beschadiging door onjuiste omgang met het product bij trans-
port en opslag!
Bescherm het apparaat bij het transport en de opslag tegen vocht, vorst en me-
chanische beschadiging.

4 Correcte toepassing
ƒ De Smart IF-modules zijn geschikt voor de externe besturing en melding van be-

drijfstoestanden van Wilo-pompen.

ƒ De Smart IF-modules zijn niet geschikt voor veiligheidsgerelateerd uitschakelen
van de pomp.

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!
Bij ondeskundig gebruik bestaat een risico op dodelijk letsel door een elektrische
schok!

• Gebruik nooit de besturingsingangen voor veiligheidsfuncties.

• Bouw de module nooit in niet-compatibele apparaten in.

4.1 Compatibiliteit van de firmware
Om de functies van de module te garanderen, moet het product waarin de module
wordt ingebouwd, de volgende firmwareversie hebben:

Smart IF-module Stratos

Pomp Versie Opmerking

Wilo-Stratos ≥ 5,09

Tab. 2: Firmwareversie Smart IF-module Stratos
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Smart IF-module

LET OP
De firmwareversie (SW) is via het menu < 4.4.2.0 > oproepbaar.

Pomp Versie Opmerking

Wilo-TOP-E Niet compatibel

Wilo-Stratos GIGA ≥ 1.00

Wilo-Stratos GIGA B ≥ 1.00

Wilo-BL-E ≥ 1.00

Wilo-IP-E/DP-E ≥ 3,00 LC-display

Wilo-IL-E/DL-E ≥ 4,00 LC-matrixdisplay

Wilo-IL-E/DL-E Niet compatibel LC-segmentdisplay

Wilo-Helix EXCEL ≥ 1.00

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

≥ 3,00 LC-display

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

≥ 4,00 LC-display

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

≥ 1.00 LC-display

Tab. 3: Firmwareversie Smart IF-module

LET OP
Pompen van de typeserie IL-E…BF zijn niet geschikt voor IF-modules.

Zie voor de compatibiliteit met niet hierboven vermelde producten
www.wilo.com/automation.

4.2 Pompvarianten

Pompen met afwijkende functies
Bij pompen uit de series Stratos GIGA, Stratos GIGA B, BL-E, IP-E/DP-E en IL-E/DL-E
kan de functionaliteit afwijken.
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Wanneer bij een pomp het menu < 5.7.2.0 > "Drukwaardecorrectie" niet beschikbaar
is op het display, betreft het een pompvariant. In dit geval zijn de volgende functies
niet beschikbaar:

ƒ Drukwaardecorrectie

ƒ rendements geoptimaliseerde bij- en uitschakeling bij een dubbelpomp

ƒ weergave van de doorstromingstendens

ƒ Modus Δp-v (VAR_DIFFPRESS)

5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding

Voorbeeld: Smart IF-module Stratos

Smart IF-module = interface-module

Stratos = alleen geschikt voor deze serie

Tab. 4: Type-aanduiding

5.2 Technische gegevens

Technische gegevens

Algemene gegevens

Klemdoorsnede (fijndradig zonder hulzen) 1,5 mm² (max.)

Stroomkring Zwakstroom, galvanisch gescheiden

Steekcyclussen mechanisch 250

Veiligheid volgens EN 60335 Netspanning tot 230 V, TN/TT installatie

Interface Wilo Net

Draadlengte 200 m (max.)

Afsluitweerstand 120 Ω (geïntegreerd, schakelbaar)

Digitale sensor-interface

Interface 3,3 V digitaal, semiduplex

Draadlengte max. 3 m

Draadloze interface

Interface Bluetooth® LE 4.0

Profiel GATT peripheral server

Frequentieband 2400.0....2483.5 MHz
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Technische gegevens

Uitgestraald maximaal zendvermogen < 10 dBm (EIRP)

Tab. 5: Technische gegevens

6 Beschrijving en werking
De Smart IF-modules breiden het apparaat uit met communicatie-interfaces voor di-
verse normen.
Meer informatie is te vinden op www.wilo.com/automation.

6.1 Wilo Net
Wilo Net is een aansluiting voor koppeling met een gateway.

6.2 Bluetooth-interface
Bluetooth-interface voor de draadloze gegevensuitwisseling en afstandsbediening
van de pomp met de smartphone of tablet.

6.3 Digitale sensor-interface
Met behulp van de digitale sensor-interface kunnen de volgende sensoren worden
aangesloten:

ƒ Wilo-Smart temperatuursensorset (optioneel toebehoren)
De dompeltemperatuursensor met de markering “1” dient voor het vaststellen van de
voorlooptemperatuur. De sensor met de markering “2” dient voor het vaststellen van
de retourtemperatuur.

7 Installatie en elektrische aansluiting
Laat de elektrische aansluiting uitsluitend door een gekwalificeerde elektrotechnische
vakman uitvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften!

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!
• Sluit alle mogelijke gevaren door elektrische energie uit.

• Volg de aanwijzingen in plaatselijke of algemene voorschriften [bijv. IEC, VDE
enz.] en de aanwijzingen van de plaatselijke energiebedrijven op.
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GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!
Voor alle werkzaamheden de voedingsspanning uitschakelen en beveiligen tegen
opnieuw inschakelen. Vanwege de nog aanwezige aanraakspanning die een ge-
vaar vormt voor personen, mogen werkzaamheden aan de regelmodule pas na 5
minuten worden uitgevoerd.

Controleer of alle aansluitingen (ook potentiaalvrije contacten) spanningsvrij zijn.

WAARSCHUWING
Risico op persoonlijk letsel!
• Neem de bestaande voorschriften voor de ongevallenpreventie in acht.

7.1 Installatie Smart IF-module Stratos
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Fig. 1: Installatie van de Smart IF-module

ƒ Klemmenkastafdekking van de pomp verwijderen (zie inbouw- en bedienings-
voorschriften van de pomp).

ƒ Afdekking (1) verwijderen.

ƒ IF-module zo voor het steekcontact aanbrengen dat de stekker wordt geleid (2).
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ƒ IF-module door middel van gelijkmatige zijwaartse druk tot de aanslag op de
printplaatstekker schuiven.

ƒ Aanwezige draadaansluitingen Pg 9 en Pg 7 (4a) losdraaien.

ƒ Metalen EMC-leidinginvoer(en) inschroeven (4b).

ƒ Gepantserde kabel ontmantelen, afscherming voorbereiden en draad afstrippen
(4c).

ƒ Kabel door leidinginvoeren leiden (4d).

ƒ Leidinginvoeren stevig vastschroeven (4e).

7.2 Installatie Smart IF-modules

Fig. 2: Installatie van Smart IF-modules voor pompen tot 4 kW
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Fig. 3: Installatie van Smart IF-modules voor pompen van 5 tot 7,5 kW

~15 mm

~15 mm

Fig. 4: Aansluiting leidingafscherming voor pompen tot 4 kW
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~15 mm

~15 mm

Fig. 5: Aansluiting leidingafscherming voor pompen van 5 tot 7,5 kW

ƒ Klemmenkastafdekking van de pomp verwijderen (zie inbouw- en bedienings-
voorschriften van de pomp).

ƒ Afdekking verwijderen.
Pompen tot 4 kW (afb. installatie Smart IF-modules voor pompen tot 4 kW):

ƒ IF-module zo voor het steekcontact aanbrengen dat de stekker wordt geleid.

ƒ IF-module door middel van gelijkmatige zijwaartse druk tot de aanslag op de
printplaatstekker schuiven.

ƒ Klemplaatje monteren.

ƒ Gepantserde kabel ontmantelen, afscherming voorbereiden en draad afstrippen
(a).

ƒ Kabel door leidinginvoeren leiden.

ƒ Leidinginvoeren stevig vastschroeven.

ƒ Bevestigen van de leidingafscherming met de klemband op het klemplaatje.
Pompen van 5 kW tot 7,5 kW (afb. installatie Smart IF-modules voor pompen
van 5 tot 7,5 kW):

ƒ IF-module zo voor het steekcontact aanbrengen dat de stekker wordt geleid.

ƒ IF-module door middel van gelijkmatige zijwaartse druk tot de aanslag op de
printplaatstekker schuiven.

ƒ Gepantserde kabel ontmantelen, afscherming voorbereiden en draad afstrippen
(a).

ƒ Kabel zo door de leidinginvoeren voeren dat de leidingafscherming in de EMC-lei-
dinginvoer veilig wordt verbonden (b).

ƒ Leidinginvoeren stevig vastschroeven (c).
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7.3 Elektrische aansluiting

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!
De elektrische aansluiting moet conform de geldende plaatselijke voorschriften
(bijv. VDE-voorschriften) worden uitgevoerd door een elektromonteur die erkend
is door het plaatselijke energiebedrijf.

VOORZICHTIG
Door overschrijding van het maximale draaimoment kan de
module worden beschadigd!
Het maximale draaimoment van de klemschroeven bedraagt 0,2 Nm. Door over-
schrijding kan de module worden beschadigd.

1. Installatie volgens de voorgaande paragraaf uitvoeren.

2. Elektrische installatie van de pomp volgens de aanwijzingen in de betreffende
inbouw- en bedieningsvoorschriften uitvoeren.

3. Technische gegevens van de aan te sluiten stroomkringen controleren op com-
patibiliteit met de elektrische gegevens van de Smart IF-module.

4. Aders aansluiten conform de afbeelding.
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Aansluiting Wilo-Smart IF-module Stratos:

Fig. 6: Aansluiting

1. Ingaande/uitgaande BUS-leiding H/L en GND voor Wilo Net aanbrengen.

2. Aders van de digitale temperatuursensor conform de kleuren (WH - wit, RD -
rood, BK - zwart) aanbrengen.

LET OP
De Wilo-Stratos dubbelpomp is niet geschikt voor de Wilo-Smart IF-module
Stratos!

Aansluiting Wilo-Smart IF-module:

Fig. 7: Aansluiting

1. Ingaande/uitgaande BUS-leiding H/L en GND voor Wilo Net aanbrengen.
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2. Aders van de digitale temperatuursensor conform de kleuren (WH - wit, RD -
rood, BK - zwart) aanbrengen.

8 Inbedrijfname/controle van de werking

LET OP
Aanbevolen wordt de verbinding met de aangesloten installatie te controleren.

Voor enkele instellingen hebt u de bedieningsvoorschriften van de pomp nodig.

8.1 Instellingen

Smart IF-module Stratos
Voor het instellen van Stratos-pompen de inbouw- en bedieningsvoor-
schriften van de Stratos-serie zorgvuldig lezen.

Smart IF-module
Voor het uitvoeren van instellingen in de menu's < 5.x.x.x > moet DIP-
schakelaar 1 (zonder sleutelsymbool) onder de klemmenkastafdekking
op “ON” worden gezet.

Tab. 6: Instellingen

8.2 Wilo Net-ID

Smart IF-module Stratos
Wilo Net-ID in pompmenu  instellen.

OFF schakelt de interface uit.

Smart IF-module
Wilo Net-ID in pompmenu < 5.2.3.0 > instellen.

OFF schakelt de interface uit.

Tab. 7: Wilo Net-ID

8.3 Parameter A - Bluetooth-blokkering

Smart IF-module Stratos

Bij waarde 0 is “pairing” met het apparaat mogelijk, terwijl waarde 1 de
pairing blokkeert.
Om geen nieuwe eindapparaten toe te staan, moet waarde 1 worden in-
gesteld.

Smart IF-module

Bij waarde 0 is “pairing” met het apparaat mogelijk, terwijl waarde 1 de
pairing blokkeert.
Om geen nieuwe eindapparaten toe te staan, moet waarde 1 worden in-
gesteld.

Parameter A wordt in menu < 5.2.4.0 > ingesteld.

Tab. 8: Parameter A - Bluetooth-blokkering
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8.4 Parameter C - Bluetooth verbindingssleutels wissen
Om alle Bluetooth verbindingssleutels (pairings) te wissen, moet waarde 1 als para-
meter worden ingevoerd. Nadat het commando is uitgevoerd, springt de waarde au-
tomatisch weer op 0.
Door de verbindingssleutels te wissen, worden alle eerder gekoppelde apparaten weer
losgekoppeld. Op deze wijze wordt voorkomen dat eerder gekoppelde apparaten op
een later tijdstip eventueel geen geautoriseerde toegang meer krijgen.
In combinatie met blokkering A kan de kring van geautoriseerde afstandsbedieningen
worden gecontroleerd.

Smart IF-module Stratos

Om alle Bluetooth verbindingssleutels (pairings) te wissen, moet waar-
de 1 als parameter worden ingevoerd.

Nadat het commando is uitgevoerd, springt de waarde automatisch weer
op 0.

Smart IF-module

Om alle Bluetooth verbindingssleutels (pairings) te wissen, moet waar-
de 1 als parameter worden ingevoerd.

Nadat het commando is uitgevoerd, springt de waarde automatisch weer
op 0.

Parameter C wordt in menu < 5.2.5.0 > ingesteld.

Tab. 9: Parameter C - Bluetooth verbindingssleutels wissen

8.5 Parameter E - Bluetooth activering

Smart IF-module Stratos
Om de Bluetooth-interface te activeren, moet waarde 1 worden inge-
voerd, en voor het deactiveren daarvan moet waarde 0 worden inge-
voerd.

Smart IF-module

Om de Bluetooth-interface te activeren, moet waarde 1 worden inge-
voerd, en voor het deactiveren daarvan moet waarde 0 worden inge-
voerd.

Parameter E wordt in menu < 5.2.6.0 > ingesteld.

Tab. 10: Parameter E - Bluetooth activering

9 Onderhoud
De in deze bedieningsvoorschriften beschreven modules zijn altijd onderhoudsvrij.

10 Storingen, oorzaken, oplossingen
Reparatiewerkzaamheden enkel door gekwalificeerd personeel!
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GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!
Sluit alle mogelijke gevaren door elektrische energie uit!

• Voorafgaand aan reparaties moet de pomp spanningsvrij geschakeld worden en
tegen onbevoegde herinschakeling beveiligd worden.

• Beschadigingen aan de netstroomleiding mogen uitsluitend door een gekwalifi-
ceerde elektromonteur worden verholpen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verbranding!
Bij hoge mediumtemperaturen en systeemdruk de pomp eerst laten afkoelen en
de installatie drukloos maken.

Storingen Oorzaak Oplossing

Doorstroomwaarde niet
beschikbaar.

R1 versie van de pomp (zonder druksensor) Druksensor installeren.

Doorstroomwaarde niet
beschikbaar.

Meertrapspomp (Helix en andere) Met deze pompen niet
mogelijk.

Doorstroomwaarde niet
beschikbaar.

Droogloperpompen ééntraps (IL-E en andere) in n-c
modus (CONST_SPEED)

Modus wijzigen in dp-c/
dp-v.

Doorstroomwaarde on-
nauwkeurig.

Viscositeit beïnvloed door additieven.

Gewenste waarde wordt
niet bereikt.

Vermogens- of toerentalgrens van de pomp is be-
reikt.

Gewenste waarde verla-
gen.

Meertrapspomp (Helix en andere): Maximumwaarde
is het meetbereik van de sensor, niet de max. op-
voerhoogte van de pomp

Tab. 11: Storingen, oorzaken en oplossingen

Neem contact op met een specialist, de dichtstbijzijnde Wilo-servicedienst of een fili-
aal als de bedrijfsstoring niet kan worden verholpen.

11 Reserveonderdelen
De reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of de Wilo-service-
dienst besteld. Om vragen en verkeerde bestellingen te voorkomen, dienen bij de be-
stelling alle gegevens op het typeplaatje van de module en pomp te worden verstrekt.



Afvoeren nl

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Smart IF-Modul Stratos, Wilo-Smart IF-Modul 21

12 Afvoeren

12.1 Informatie over het verzamelen van gebruikte elektrische en elektronische pro-
ducten
Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voeren en correct te recyclen, wor-
den milieuschade en persoonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.

LET OP
Afvoer via het huisvuil is verboden!
In de Europese Unie kan dit symbool op het product, de verpakking of op de bijbe-
horende documenten staan. Het betekent dat de betreffende elektrische en elek-
tronische producten niet via het huisvuil afgevoerd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recycling en afvoer van de betreffende afgedankte
producten dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

ƒ Geef deze producten alleen af bij de daarvoor bedoelde, gecertificeerde inzamel-
punten.

ƒ Neem de lokale voorschriften in acht!
Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij de gemeente, de plaatselijke afval-
verwerkingsplaats of bij de verkoper van het product. Meer informatie over recycling
is te vinden op www.wilo‑recycling.com.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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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 :

Dortmund,
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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:
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