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1 Informacje ogólne

1.1 O niniejszej instrukcji
Instrukcja montażu i obsługi stanowi integralną część produktu. Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek czynności należy się z nią zapoznać i zawsze mieć ją pod ręką. Ścisłe
przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznacze-
niem oraz należytej obsługi produktu. Uwzględnić wszystkie informacje i oznaczenia
znajdujące się na produkcie. Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją urzą-
dzenia i stanem norm regulujących problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących na
dzień złożenia instrukcji do druku.

Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku niemieckim. Wszystkie inne języki,
w których napisana jest niniejsza instrukcja, są przekładami oryginału.

2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które należy uwzględnić
podczas instalowania, uruchamiania i pracy urządzenia. Montera i wykwalifikowany
personel / użytkownika przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia musi ko-
niecznie przeczytać instrukcję obsługi.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa poda-
nych w tym punkcie głównym bezpieczeństwa, ale także szczegółowych zaleceń do-
tyczących bezpieczeństwa przedstawionych w kolejnych punktach głównych, ozna-
czonych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
W niniejszej instrukcji montażu i obsługi stosowane są wskazówki i informacje doty-
czące bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed uszkodzeniami ciała i stratami
materialnymi. Są one przedstawiane w różny sposób:

ƒ Wskazówki dot. bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed uszkodzeniami
ciała rozpoczynają się słowem ostrzegawczym i mają przyporządkowany odpo-
wiedni symbol.

ƒ Wskazówki dot. bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed szkodami mate-
rialnymi rozpoczynają się słowem ostrzegawczym i przedstawiane są bez użycia
symbolu.

Teksty ostrzegawcze
ƒ Niebezpieczeństwo! 

Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń!

ƒ Ostrzeżenie! 
Nieprzestrzeganie może prowadzić do (ciężkich) obrażeń!

ƒ Przestroga! 
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych, możliwe
jest wystąpienie szkody całkowitej.

ƒ Notyfikacja! 
Użyteczne zalecenie dotyczące posługiwania się produktem
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Symbole
W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:

Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami

Notyfikacja

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel musi:

ƒ Być zaznajomiony z obowiązującymi lokalnie przepisami BHP.

ƒ Przeczytać instrukcję montażu i obsługi i zrozumieć jej treść.
Personel musi posiadać następujące kwalifikacje:

ƒ Prace elektryczne: Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wy-
kwalifikowanych elektryków.

ƒ Montaż/demontaż: Personel musi zostać przeszkolony w zakresie posługiwania się
niezbędnymi narzędziami oraz wymaganymi materiałami do mocowania.

Definicja „wykwalifikowanego Elektryka”
Wykwalifikowany Elektryk to osoba dysponująca odpowiednim wykształceniem spe-
cjalistycznym, wiedzą i doświadczeniem, potrafiąca rozpoznawać zagrożenia związa-
ne z energią elektryczną i ich unikać.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do zagroże-
nia dla osób oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpie-
czeństwa prowadzi do utraty wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nieprzestrze-
ganie tych zasad może nieść ze sobą w szczególności następujące zagrożenia:

ƒ Zagrożenia dla ludzi na skutek działania czynników elektrycznych, mechanicznych
i bakteriologicznych

ƒ Zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych

ƒ Szkody materialne

ƒ Niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/urządzenia

ƒ Nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw

2.4 Zalecenia dla użytkowników
Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. zapobiegania wypadkom! Należy wyeli-
minować zagrożenia związane z energią elektryczną! Przestrzegać wskazówek lokal-
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nych lub ogólnych przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego zakładu ener-
getycznego!

To urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci do 8 lat i powyżej oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych albo
nieposiadających doświadczenia i wiedzy wyłącznie od nadzorem lub po przeszkole-
niu co do bezpiecznego użytkowania i jeśli zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji bez nadzoru nie
można powierzać dzieciom.

2.5 Zalecenia dot. prac kontrolnych i montażowych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by wszystkie czynności związane z prze-
glądami i montażem wykonywał autoryzowany, odpowiednio wykwalifikowany per-
sonel, który dokładnie zapoznał się z instrukcją obsługi.
Prace przy produkcie/urządzeniu mogą być wykonywane tylko w stanie czuwania.
Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi sposobu
postępowania podczas zatrzymywania i wyłączania produktu/urządzenia.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub aktywować
wszystkie systemy bezpieczeństwa ochronne.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych zagraża bez-
pieczeństwu produktu/personelu i powoduje utratę ważności deklaracji bezpieczeń-
stwa przekazanej przez producenta.

ƒ Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem.

ƒ Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne od producenta i atestowa-
ne wyposażenie dodatkowe.
Zastosowanie innych części wyklucza odpowiedzialność producenta za skutki
z tym związane.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwarantowana wyłącznie w
przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi.
Wartości graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane (od-
powiednio w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie

3.1 Zakres dostawy

Smart IF-Moduł Stratos
• Smart IF-Moduł Stratos

• Instrukcja montażu i obsługi
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IF-Moduł Smart

• IF-Moduł Smart

• Instrukcja montażu i obsługi

• Metaliczny przepust kablowy kompatybilny elektromagnetycznie
(1 x Pg 7, 1 x Pg 9)

Tab. 1: Zakres dostawy

3.2 Kontrola transportu
Po dostawie bezzwłocznie sprawdzić pod kątem uszkodzeń i kompletności. W razie
potrzeby natychmiast reklamować.

PRZESTROGA
Uszkodzenie na skutek nieprawidłowego postępowania pod-
czas transportu i składowania!
Podczas transportu i magazynowania należy zabezpieczyć urządzenie przed wil-
gocią, mrozem i uszkodzeniem mechanicznym.

4 Zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
ƒ Smart IF-Moduł są przeznaczone do zewnętrznego sterowania i zgłaszania stanów

roboczych pomp firmy Wilo.

ƒ Smart IF-Moduły nie nadają się do bezpiecznego wyłączania pompy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie życia na skutek pora-
żenia prądem!

• Nigdy nie używać wejść sterujących do funkcji bezpieczeństwa.

• Nigdy nie montować modułu w niezgodnych urządzeniach.

4.1 Zgodność oprogramowania sprzętowego
Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji modułu, wymagana jest następująca wer-
sja oprogramowania sprzętowego produktu, w którym moduł zostanie wbudowany:

Smart IF-Moduł Stratos

Pompa Wersja Uwaga

Wilo-Stratos ≥ 5,09

Tab. 2: Wersja firmware Smart IF-Moduł Stratos
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IF-Moduł Smart

NOTYFIKACJA
Wersja firmware (SW) może zostać wywołana przez menu < 4.4.2.0 >.

Pompa Wersja Uwaga

Wilo-TOP-E Niekompatybilny

Wilo-Stratos GIGA ≥ 1,00

Wilo-Stratos GIGA B ≥ 1,00

Wilo-BL-E ≥ 1,00

Wilo-IP-E/DP-E ≥ 3,00 Wyświetlacz LCD

Wilo-IL-E/DL-E ≥ 4,00 Matryca LC wyświetlacza

Wilo-IL-E/DL-E Niekompatybilny Segment LC wyświetlacza

Wilo-Helix EXCEL ≥ 1,00

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

≥ 3,00 Wyświetlacz LCD

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

≥ 4,00 Wyświetlacz LCD

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

≥ 1,00 Wyświetlacz LCD

Tab. 3: Wersja firmware Smart IF-Moduł

NOTYFIKACJA
Pompy serii IL-E...BF nie mogą być eksploatowane z IF-Modułami.

Informacje na temat zgodności z wyżej wymienionymi produktami znajdują się na
stronie
www.wilo.com/automation.

4.2 Warianty pompy

Pompa z odbiegającym zakresem funkcji
Dla pomp typoszeregu Stratos GIGA, Stratos GIGA B, BL-E, IP-E/DP-E i IL-E/DL-E
funkcjonalności mogą się różnić.
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Jeżeli w przypadku danej pompy menu < 5.7.2.0 > „Korekta wartości ciśnienia” nie
jest dostępne poprzez wyświetlacz, to jest to wersja pompy. Następujące funkcje nie
są wtedy dostępne:

ƒ Korekta wartości ciśnienia

ƒ Dołączanie i wyłączanie pompy podwójnej z optymalizacją sprawności

ƒ Wskaźnik tendencji przepływu

ƒ Rodzaj pracy Δp-v (VAR_DIFFPRESS)

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Przykład: Smart IF-Moduł Stratos

IF-Moduł Smart = Moduł interfejsu

Stratos = dostępne tylko dla tego typoszeregu

Tab. 4: Oznaczenie typu

5.2 Dane techniczne

Dane techniczne

Dane ogólne

Przekrój zacisków (drobne druty bez tulei) 1,5 mm² (maks.)

Obwód prądowy SELV, izolowany galwanicznie

Mechaniczne cykle podłączania 250

Bezpieczeństwo zgodnie z EN 60335 Napięcie zasilania do 230 V, System TN/TT

Interfejs Wilo Net

Długość przewodów 200 m (maks.)

Rezystor obciążenia 120 Ω (zintegrowane, przełączane)

Cyfrowy interfejs czujnika

Interfejs 3,3 V cyfrowa, półdupleks

Długość przewodów maks. 3 m

Interfejs bezprzewodowy

Interfejs Bluetooth® LE 4.0

Profil GATT peripheral server

Pasmo częstotliwości 2400.0....2483.5 MHz
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Dane techniczne

Odbita maksymalna moc nadawcza < 10 dBm (EIRP)

Tab. 5: Dane techniczne

6 Opis i działanie
Smart IF-Moduły rozszerzają urządzenie o interfejsy komunikacyjne dla różnych stan-
dardów.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.wilo.com/automation.

6.1 Wilo Net
Wilo Net jest przyłączem do podłączenia z Gateway.

6.2 Interfejs radiowy Bluetooth
Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania
pompą za pomocą smartfona lub tabletu.

6.3 Cyfrowe interfejsy czujnika
Cyfrowy interfejs czujnika umożliwia podłączenie następujących czujników:

ƒ Wilo-Smart zestaw czujnika temperatury (opcjonalne wyposażenie dodatkowe)
Czujnik temperatury zanurzenia z oznaczeniem „1” służy do rejestracji temperatury
zasilania. Czujnik z oznaczeniem „2” służy do pomiaru temperatury powrotu.

7 Instalacja i podłączenie elektryczne
Podłączenie elektryczne może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego
elektryka i zgodnie z obowiązującymi przepisami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną.

• Przestrzegać przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego zakładu ener-
getycznego.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Przed wszystkimi pracami odłączyć zasilanie elektryczne i zabezpieczyć przed po-
nownym włączeniem. Z powodu utrzymującego się napięcia dotykowego, które
stanowi zagrożenie dla ludzi, prace w obrębie modułu regulacyjnego można roz-
począć dopiero po upływie 5 minut.

Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza (również styki bezpotencjałowe) są w stanie
beznapięciowym.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. zapobiegania wypadkom.

7.1 Instalacja Smart IF-Moduł Stratos
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Fig. 1: Instalacja IF-Moduł Smart

ƒ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej pompy (patrz instrukcja montażu i obsługi
pompy).

ƒ Usunąć pokrywę (1).
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ƒ Umieścić IF-Moduł przed gniazdem w taki sposób, aby prowadzona była wtyczka
(2).

ƒ Nasunąć IF-Moduł na złącze płytki drukowanej do oporu, poprzez równomierny
nacisk z boku.

ƒ Odkręcić występujące złączki gwintowane Pg 9 i Pg 7 (4a).

ƒ Wkręcić metalowy(e) przepust(y) kablowy(e) kompatybilny(e) elektromagnetycz-
nie (4b).

ƒ Przewód ekranowany odsłonić, przygotować ekran i zaizolować żyłę (4c).

ƒ Przeprowadzać kabel przez przepust kablowy (4d).

ƒ Dokręcić przepusty kablowe (4e).

7.2 Instalacja IF-Moduł Smart

Fig. 2: Instalacja IF-Modułów Smart dla pomp do 4 kW
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Fig. 3: Instalacja IF-Modułu Smart dla pomp od 5 do 7,5 kW

~15 mm

~15 mm

Fig. 4: Podłączenie ekranu przewodu dla pomp do 4 kW
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~15 mm

~15 mm

Fig. 5: Podłączenie ekranu przewodu dla pomp od 5 do 7,5 kW

ƒ Usunąć pokrywę skrzynki zaciskowej pompy (patrz instrukcja montażu i obsługi
pompy).

ƒ Usunąć pokrywę.
Pompy do 4 kW (rys. instalacja IF-Modułów Smart dla pomp do 4 kW):

ƒ Umieścić IF-Moduł przed gniazdem w taki sposób, aby prowadzona była wtyczka.

ƒ Nasunąć IF-Moduł na złącze płytki drukowanej do oporu, poprzez równomierny
nacisk z boku.

ƒ Zamontować blachę zaciskową.

ƒ Przewód ekranowany odsłonić, przygotować ekran i zaizolować żyłę (a).

ƒ Przeprowadzać kabel przez przepust kablowy.

ƒ Dokręcić przepusty kablowe.

ƒ Umieścić ekran przewodu opaską zaciskową na blasze zacisków.
Pompy od 5 kW do 7,5 kW (rys. instalacja IF-Modułów Smart dla pomp od 5 kW
do 7,5 kW):

ƒ Umieścić IF-Moduł przed gniazdem w taki sposób, aby prowadzona była wtyczka.

ƒ Nasunąć IF-Moduł na złącze płytki drukowanej do oporu, poprzez równomierny
nacisk z boku.

ƒ Przewód ekranowany odsłonić, przygotować ekran i zaizolować żyłę (a).

ƒ Wprowadzić kabel przez przepusty kablowe, tak, aby ekran przewodu bezpiecznie
połączył się w przepuście kablowym wykazującym kompatybilność elektromagne-
tyczną (b).

ƒ Dokręcić przepusty kablowe (c).
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7.3 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Podłączenie elektryczne wykonuje fachowiec elektryk, autoryzowany przez lokal-
ny zakład energetyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (np.
przepisami VDE).

PRZESTROGA
Przekroczenie maksymalnego momentu obrotowego może
spowodować uszkodzenie modułu!
Maksymalny moment obrotowy dokręcenia śrub zacisków wynosi 0,2 Nm. Prze-
kroczenie może spowodować uszkodzenie modułu.

1. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z poprzednim rozdziałem.

2. Montaż instalacji elektrycznej pompy należy przeprowadzić zgodnie z wymoga-
mi określonymi w odpowiedniej instrukcji obsługi.

3. Dane techniczne przyłączanych obwodów prądowych należy sprawdzić w celu
potwierdzenia zgodności z danymi elektrycznymi Smart IF-Modułu.

4. Żyłę podłączyć zgodnie z rysunkiem.

Podłączenie Wilo-Smart IF-Moduł Stratos:

Fig. 6: Podłączenie

1. Ułożyć przychodzący/wychodzący przewód BUS H/L i GND dla Wilo Net.
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2. Ułożyć żyły cyfrowego czujnika temperatury według kolorów (WH - biały, RD -
czerwony, BK - czarny).

NOTYFIKACJA
Funkcja pompy podwójnej Wilo-Stratos nie może być stosować wraz z Wilo-Smart
IF-Moduł Stratos!

Podłączenie Wilo-Smart IF-Moduł:

Fig. 7: Podłączenie

1. Ułożyć przychodzący/wychodzący przewód BUS H/L i GND dla Wilo Net.

2. Ułożyć żyły cyfrowego czujnika temperatury według kolorów (WH - biały, RD -
czerwony, BK - czarny).

8 Uruchomienie / kontrola funkcji

NOTYFIKACJA
Zaleca się badanie w połączeniu z podłączonym urządzeniem.

Niektóre z nastawień wymagają skorzystania z instrukcja obsługi pompy.

8.1 Nastawienia

Smart IF-Moduł Stratos
Aby dokonać nastawień pomp Stratos przeczytać instrukcję montażu i
obsługi typoszeregu Stratos.

IF-Moduł Smart
Aby dokonać nastawień w menu < 5.x.x.x >, przełącznik DIP 1 (bez sym-
bolu klucza) pod pokrywą skrzynki zaciskowej musi być ustawiony na
„ON”.

Tab. 6: Nastawienia
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8.2 Wilo Net ID

Smart IF-Moduł Stratos
Ustawić Wilo Net ID w menu pompy .

OFF dezaktywuje interfejs.

IF-Moduł Smart
Ustawić Wilo Net ID w menu pompy < 5.2.3.0 >.

OFF dezaktywuje interfejs.

Tab. 7: Wilo Net ID

8.3 Parametr A - blokada Bluetooth

Smart IF-Moduł Stratos

Wartość 0 pozwala na „parowanie” z urządzeniem, natomiast wartość 1
blokuje parowanie.
Aby nie dopuścić żadnych nowych urządzeń końcowych, ustawić wartość
1.

IF-Moduł Smart

Wartość 0 pozwala na „parowanie” z urządzeniem, natomiast wartość 1
blokuje parowanie.
Aby nie dopuścić żadnych nowych urządzeń końcowych, ustawić wartość
1.

Parametr A ustawiany jest w menu < 5.2.4.0 >.

Tab. 8: Parametr A - blokada Bluetooth

8.4 Parametr C - usuwanie klucza połączenia Bluetooth
Aby usunąć wszystkie klucze połączenia Bluetooth (Pairings), wprowadzić wartość 1
jako parametr. Po wykonaniu polecenia, wartość automatycznie powraca do warto-
ści 0.
Po skasowaniu kluczy połączenia wszystkie wcześniej podłączone urządzenia są po-
nownie odłączane. Zapobiega to późniejszemu uzyskaniu nieautoryzowanego dostę-
pu przez wcześniej sparowane urządzenia.
Wraz z blokadą A można sterować obwodem autoryzowanych pilotów.

Smart IF-Moduł Stratos

Aby usunąć wszystkie klucze połączenia Bluetooth (Pairings), wprowa-
dzić wartość 1 jako parametr.

Po wykonaniu polecenia, wartość automatycznie powraca do wartości 0.

IF-Moduł Smart

Aby usunąć wszystkie klucze połączenia Bluetooth (Pairings), wprowa-
dzić wartość 1 jako parametr.

Po wykonaniu polecenia, wartość automatycznie powraca do wartości 0.

Parametr C ustawiany jest w menu < 5.2.5.0 >.

Tab. 9: Parametr C - usuwanie klucza połączenia Bluetooth
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8.5 Parametr E - aktywacja Bluetooth

Smart IF-Moduł Stratos
Aby aktywować interfejs radiowy Bluetooth, wprowadzić wartość 1, aby
go dezaktywować, wprowadzić wartość 0.

IF-Moduł Smart

Aby aktywować interfejs radiowy Bluetooth, wprowadzić wartość 1, aby
go dezaktywować, wprowadzić wartość 0.

Parametr E ustawiany jest w menu < 5.2.6.0 >.

Tab. 10: Parametr E - aktywacja Bluetooth

9 Konserwacja
Moduły opisane w niniejszej instrukcji zasadniczo nie wymagają konserwacji.

10 Usterki, przyczyny usterek, usuwanie
Czynności naprawcze może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Należy wykluczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

• Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy odłączyć pompę od zasilania i za-
bezpieczyć przed ponownym włączeniem przez osoby niepowołane.

• Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego zasilania sieciowego może
dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Przy wysokich temperaturach przetłaczanej cieczy i ciśnieniach w systemie należy
zaczekać na ostygnięcie pompy i pozbawić system ciśnienia.

Usterki Przyczyna Usuwanie

Wartość przepływu nie-
dostępna.

R1 Wersja pompy (bez czujnik ciśnienia) Zainstalować czujnik ci-
śnienia.

Wartość przepływu nie-
dostępna.

Pompy wielostopniowe (Helix i inne) Nie jest to możliwe w
przypadku tych pomp.

Wartość przepływu nie-
dostępna.

Pompy jednostopniowe dławnicowe (IL-E i inne) w
trybie n-c (CONST_SPEED)

Zmienić rodzaj pracy na
dp-c/dp-v.
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Usterki Przyczyna Usuwanie

Wartość przepływu jest
niedokładna.

Lepkość pod wpływem dodatków.

Nie udaje się osiągnąć
wartości zadanej.

Granica mocy albo prędkości obrotowej pompy zo-
stała osiągnięta.

Zmniejszyć wartość za-
daną.

Pompy wielostopniowe (Helix i inne): Wartość mak-
symalna to zakres pomiarowy czujnika, a nie mak-
symalna wysokość podnoszenia pompy

Tab. 11: Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Jeżeli usterki nie da się usunąć, należy zwrócić się do specjalistycznego warsztatu lub
do najbliższego serwisu technicznego Wilo lub reprezentanta.

11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych odbywa się za pośrednictwem lokalnych warsztatów
specjalistycznych i/lub serwisu technicznego Wilo. Aby uniknąć dodatkowych pytań
i nieprawidłowych zamówień, należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane
modułu i pompy znajdujące się na tabliczce znamionowej.

12 Utylizacja

12.1 Informacje dotyczące gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego
Przepisowa utylizacja i prawidłowy recycling tego produktu umożliwiają uniknięcie
szkody dla środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi.

NOTYFIKACJA
Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!
W obrębie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub dołączonych doku-
mentach może być umieszczony niniejszy symbol. Oznacza to, że danego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu i utylizacji danego zużytego sprzętu
postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

ƒ Takie sprzęty oddawać wyłącznie w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie
zbiórki.

ƒ Przestrzegać miejscowych przepisów!
W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono
sprzęt, należy uzyskać informacje na temat przepisowej utylizacji. Szczegółowe infor-
macje o recyklingu dostępne są tutaj: www.wilo‑recycling.com.
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Zmiany techniczne zastrzeżone!



F_
G

Q
_0

13
-6

3
O

R
IG

IN
A
L 

D
EC

LA
R
A
TI

O
N

O
R
IG

IN
A
L-

ER
K
LÄ

R
U

N
G

D
EC

LA
R
A
TI

O
N

 O
R
IG

IN
A
LE

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:
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