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Inbouw- en bedieningsvoorschriften1 Algemeen

Betreffende dit document

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle 

andere talen in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van 

de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het product. Zij die-

nen altijd in de buurt van het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze 

instructies is dan ook een vereiste voor een juist gebruik en de juiste bediening 

van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstemming met de uit-

voering van het apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische voor-

schriften en normen op het ogenblik van het ter perse gaan.

EG-verklaring van overeenstemming:

Een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming maakt deel uit van deze 

inbouw- en bedieningsvoorschriften.

In geval van een technische wijziging van de daarin genoemde bouwtypes, die 

niet met ons is overlegd, alsook in geval van veronachtzaming van de verklarin-

gen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften over veiligheid van het product/

personeel, wordt deze verklaring ongeldig.

2 Veiligheid
Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke aanwijzingen 

die bij demontage, het bedrijf en het onderhoud in acht genomen dienen te 

worden. Daarom dienen deze inbouw- en bedieningsvoorschriften altijd vóór de 

montage en inbedrijfname door demonteur en het verantwoordelijke vakperso-

neel/de verantwoordelijke gebruiker te worden gelezen.

Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in de paragraaf ”Veiligheid” moe-

ten in acht worden genomen, maar ook de specifieke veiligheidsvoorschriften 

onder de volgende punten die met een gevarensymbool aangeduid worden.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de bedieningsvoorschriften

Symbolen:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

AANWIJZING: 

Signaalwoorden:

GEVAAR!

Acuut gevaarlijke situatie.

Het niet-naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwondingen.
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WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. ”Waarschuwing” betekent 

dat (ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing 

niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!

Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de installatie. ”Voor-

zichtig” verwijst naar mogelijke productschade door het niet-naleven van de 

aanwijzing.

AANWIJZING: 

Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product. De 

aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke problemen.

Aanwijzingen die direct op het product zijn aangebracht zoals bijv.

• pijl voor de draairichting/symbool voor de stroomrichting,,

• markering voor aansluitingen,

• typeplaatje,

• waarschuwingssticker,

moeten absoluut in acht worden genomen en in perfect leesbare toestand wor-

den gehouden.

2.2 Personeelskwalificatie
Het personeel voor de montage, bediening en het onderhoud moet over dejuiste 
kwalificatie voor deze werkzaamheden beschikken. De verantwoordelijkheidsge-
bieden, bevoegdheden en bewaking van het personeel moeten door de gebruiker 
gewaarborgd worden. Als het personeel niet over de vereiste kennis beschikt, 
dient het geschoold en geïnstrueerd te worden. Indien nodig, kan dit in opdracht 
van de gebruiker door de fabrikant van het product worden uitgevoerd.

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften
De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan een risico voor personen, 
milieu en product/installatie tot gevolg hebben. Bij niet-naleving van de veilig-
heidsvoorschriften vervalt de aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet-opvolgen van de veiligheidsvoorschriften bijvoor-
beeld de volgende gevaren inhouden:

• gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische werking;
• gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen,
• materiële schade,
• verlies van belangrijke functies van het product/de installatie;
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocedures die niet uitgevoerd worden.

2.4 Veilig werken
De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften, de 
bestaande nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en eventuele 
interne werk-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker moeten in 
acht worden genomen.
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2.5 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (kinderen 
inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of 
een gebrek aan ervaring en/of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van 
een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze persoon instruc-
ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. 
Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product / de installatie tot gevaren lei-
den, moeten deze door de klant tegen aanraking worden beveiligd.

• De aanrakingsbeveiliging voor bewegende componenten (bijv. koppeling) mag 
niet worden verwijderd van een product dat zich in bedrijf vindt. 

• Lekkages van gevaarlijke vloeistoffen (bijv. explosief, giftig, heet) moeten zo 
afgevoerd worden, dat er geen gevaar voor personen en milieu ontstaat. Natio-
nale wettelijke bepalingen dienen in acht te worden genomen. 

• Licht ontvlambare materialen moeten altijd uit de buurt van het product worden 
gehouden.

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden 
vermeden. Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften (bijv. IEC, VDE 
en dergelijke), alsook van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden 
nageleefd.

2.6 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en onderhoudswerkzaamheden
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle installatie- en onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakpersoneel, dat 
door het bestuderen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften voldoende 
geïnformeerd is.
De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uitsluitend bij stilstand 
worden uitgevoerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschriften beschreven 
procedure voor het buiten bedrijf stellen van het product/de installatie moet abso-
luut in acht worden genomen.
Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle veiligheidsvoor-
zieningen en -inrichtingen weer aangebracht resp. in werking gesteld worden.

2.7 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 fabri-
kant afgegeven verklaringen over veiligheid ongeldig. 
Wijzigingen aan het product zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant. 
Originele onderdelen en door de fabrikant toegestane hulpstukken komen de 
veiligheid ten goede. Gebruik van andere onderdelen doet de aansprakelijkheid 
van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.8 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfsveiligheid van het geleverde product kan alleen worden gegarandeerd 
als het volgens de voorschriften in paragraaf 4 en 5 van de inbouw- en bedienings-
voorschriften wordt gebruikt. De in de catalogus/het gegevensblad aangegeven 
boven- en ondergrenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.
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3 Transport en opslag
Controleer het product en de transportverpakking direct bij ontvangst op trans-
portschade. Bij transportschade dient u binnen de geldende termijnen de ver-
eiste stappen bij het vervoersbedrijf te ondernemen.

VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel en materiële schade!
Ondeskundig transport en ondeskundige opslag kunnen materiële schade 
aan het product en lichamelijk letsel veroorzaken.

• De pomp incl. de verpakking dienen bij het transport en de opslag te worden 
beschermd tegen vocht, vorst en mechanische beschadiging.

• Week geworden verpakkingen verliezen hun stevigheid en kunnen tot licha-
melijk letsel leiden doordat het product eruit valt.

• De pomp mag voor het transport enkel aan de motor/het pomphuis worden 
gedragen. Nooit bij de module/klemmenkast, kabel of uitwendige condensator

4 Toepassing
De hoogrendementspompen uit de series Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD zijn bestemd 
voor het circuleren van vloeistoffen (geen olie en oliehoudende vloeistoffen) in

• warmwater-verwarmingsinstallaties
• koel- en koudwaterkringlopen,
• gesloten industriële circulatiesystemen
• zonne-energie-installaties

WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid!
Door het gebruikte materiaal mogen de pompen van de serie Wilo-
Stratos/-D niet in tapwater- of levensmiddelenbereik worden gebruikt. 

De pompen van de series Wilo-Stratos-Z/-ZD zijn bovendien geschikt voor toe-
passing in

• tapwatercirculatiesystemen

5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding   

Voorbeeld: Stratos-D 32/1-12

Stratos = hoogrendementpomp

D = enkelpomp
-D = dubbelpomp
-Z = enkelpomp voor tapwatercirculatiesystemen
-ZD = dubbelpomp voor tapwatercirculatiesystemen

32 32 = flensaansluiting nominale doorlaat 32

Draadaansluiting: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Flensaansluiting: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Combiflens (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

1-12 1 = kleinste instelbare opvoerhoogte in [m]
12 = maximale opvoerhoogte in [m] bij Q = 0 m3/h
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5.2 Technische gegevens

Max. debiet Afhankelijk van het pomptype, zie catalogus

Max. opvoerhoogte Afhankelijk van het pomptype, zie catalogus

Toerental Afhankelijk van het pomptype, zie catalogus

Netspanning 1~230 V ±10 % conform DIN IEC 60038

Frequentie 50/60 Hz

Nominale stroom zie typeplaatje
Energie-Efficiëntie-Index(EEI) zie typeplaatje

Isolatieklasse zie typeplaatje

Beschermingsklasse zie typeplaatje

Opgenomen vermogen P1 zie typeplaatje

Nominale diameters zie type-aanduiding

Aansluitflens zie type-aanduiding

Gewicht van de pomp Afhankelijk van het pomptype, zie catalogus

Toegestane omgevings-
temperatuur

-10 °C tot +40 °C

Toegestane mediumtem-
peratuur

Toepassing verwarming, ventilatie, klimatisatie:
-10 °C tot +110 °C
Toepassing tapwatercirculatie:
tot 3,57 mmol/l (20 °d): 0 °C tot +80 °C

Temperatuurklasse TF110

Max. rel. luchtvochtigheid ≤ 95 %

Vervuilingsgraad 2 (IEC 60664-1)

Max. toegestane bedrijfs-
druk

PN 6/10 1) 
PN 16 2)

Toegelaten vloeistoffen
Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Verwarmingswater (conform VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Water-glycol-mengsels, max. mengverhouding 1:1 (bij bij-
menging van glycol moeten de capaciteitsgegevens van de 
pomp volgens de hogere viscositeit, afhankelijk van de pro-
centuele mengverhouding worden aangepast).
Gebruik alleen merkproducten met corrosiebescherming, 
neem de informatie van de fabrikant en de veiligheidsinfor-
matiebladen in acht.
Bij het gebruik van andere media is toestemming van de 
pompfabrikant vereist.
Ethyleen-/propyleenglycol met corrosiebescherming.
Geen zuurstofbindmiddelen, geen chemische afdichtingmidde-
len (zorg ervoor dat de installatie corrosiebestendig gesloten is 
volgens VDI 2035; ondichte plaatsen moeten worden bewerkt).
In de handel verkrijgbare antiroestmiddelen 3)

zonder corrosieve anodische inhibitoren (bijv. onderdosering 
door verbruik).
In de handel verkrijgbare combinatieproducten 3)

zonder anorganische of polymere filmvormers.
In de handel verkrijgbare koelvloeistoffen 3)
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VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel en materiële schade!

Ongeoorloofde media kunnen de pomp vernielen en lichamelijk letsel ver-

oorzaken.

Veiligheidsinformatiebladen en informatie van de fabrikant moeten absoluut 

in acht worden genomen!

• 3) Informatie van de fabrikant over mengverhoudingen in acht nemen.

• 3) Additieven moeten op de perszijde van de pomp aan het medium worden

     toegevoegd, ook wanneer de fabrikant van de additieven anders adviseert! 

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

Als het medium wordt vervangen, opnieuw gevuld of bijgevuld wordt met 

additieven bestaat het gevaar op materiële schade door verrijking van che-

mische stoffen. De pomp moet lang genoeg afzonderlijk gespoeld worden 

om ervoor te zorgen dat het oude medium volledig en ook uit het binnenste 

van de pomp is verwijderd.

Bij spoelingen met drukwisseling moet de pomp worden losgekoppeld. Che-

mische spoelmiddelen zijn niet geschikt voor de pomp; de pomp moet in dit 

geval voor de reiniging uit het systeem worden gedemonteerd.

Wilo-Stratos-Z/-ZD Drinkwater volgens EG-richtlijn voor drinkwater. De keuze 
van het materiaal voor de pompen is conform de stand van 
de techniek met inachtneming van de richtsnoeren van het 
Bundesamt (Duits federaal agentschap voor milieubescher-
ming) waarnaar in de Duitse drinkwaterverordening wordt 
verwezen. Chemische ontsmettingsmiddelen kunnen het 
materiaal beschadigen.

Emissie-geluidsniveau < 54 dB(A)
(afhankelijk van pomptype)

Lekstroom ΔI ≤ 3,5 mA (zie ook hoofdstuk 7.2)

Elektromagnetische 
compatibiliteit

Storingsuitzending conform:
EN 61800-3:2004+A1:2012 / Woonruimte (C1)
Stoorvastheid conform:
EN 61800-3:2004+A1:2012 / Industriële ruimte (C2)

1) Standaarduitvoering
2) Speciale uitvoering resp. extra uitrusting (tegen meerprijs)
3) Zie de volgende waarschuwing

5.2 Technische gegevens
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Minimale toevoerdruk (hoger dan atmosferische druk ) aan de zuigaansluiting van 

de pomp ter vermijding van cavitatiegeluiden (bij mediumtemperatuur TMed): 

De waarden gelden tot 300 m boven de zeespiegel, toeslag voor hogere loca-

ties: 0,01 bar/100 m hoogtetoename.

5.3 Leveringsomvang

• Pomp compleet

• 2 afdichtingen bij draadaansluiting

• Tweedelige warmte-isolatieschaal (alleen enkelpomp afb. 1a, pos.3) 

• Materiaal: EPP, polypropyleen, geschuimd

• Warmtegeleiding: 0,04 W/m conform DIN 52612

• Brandbaarheid: Klasse B2 conform DIN 4102, FMVSS 302

• 8 stuks onderlegschijven M12 

(voor flensschroeven M12 bij combiflensuitvoering DN32-DN65)

• 8 stuks onderlegschijven M16 

(voor flensschroeven M16 bij combiflensuitvoering DN32-DN65)

• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

5.4 Toebehoren

Toebehoren moeten apart worden besteld:

• IF-modules 

• IR-bedienings- en service-apparaten (IR-monitor/IR-stick)

Voor gedetailleerde lijst, zie catalogus.

Nominale diameter TMed TMed TMed

-10°C...+50°C +95°C +110°C

Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 12m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 40 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 50 (Hmax = 6 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 65 (Hmax ≤ 9 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar
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6 Beschrijving en werking

6.1 Beschrijving van de pomp
De hoogrendementpompen Wilo-stratos zijn natlopers met duurmagneetrotor 
en een geïntegreerde verschildrukregeling. De pomp kan als enkel- (afb. 1a) of 
als dubbelpomp (afb. 1b) worden ingebouwd.
1 Regelmodule
1.1 Infrarood-interface
1.2 LC-display
1.3 Regelknop
2 Symbool stroomrichting
3 Warmte-isolatie

6.2 Werking van de pomp
Op het motorhuis bevindt zich in axiale constructie een regelmodule (afb. 1a, 
pos. 1), die de verschildruk van de pomp op een binnen het regelbereik instelbare 
gewenste waarde regelt. Afhankelijk van het regelingstype hangt de verschildruk 
van verschillende criteria af. Bij alle regelingstypen past de pomp zich echter con-
tinu aan de wisselende vermogensvraag van de installatie aan, wat met name bij 
het gebruik van thermostaatventielen, zoneventielen of mengers het geval is.
De belangrijkste voordelen van de elektronische regeling zijn:

• energiebesparing samen met een reductie van de bedrijfskosten,
• vermindering van stromingsgeluiden,
• minder overstroomventielen.

De hoogrendementpompen uit de serie Wilo-Stratos-Z/-ZD zijn door materiaal-
keuze en constructie speciaal op de bedrijfsverhoudingen in tapwatercirculatiesy-
stemen afgestemd. Bij gebruik van de serie Wilo-Stratos-Z/-ZD in gietijzeren 
uitvoering (pomphuizen van gietijzer) in tapwatercirculatiesystemen moeten 
eventueel de nationale voorschriften en richtlijnen in acht worden genomen. 

6.2.1 Bedrijfssituaties
De serie Stratos kan worden gebruikt in de bedrijfssituaties ”Verwarming” of 
”Koeling/klimaat”. Beide bedrijfssituaties verschillen in de fouttolerantie bij de 
behandeling van optredende foutmeldingen.

Bedrijfssituatie ”Verwarming”:
Fouten worden (zoals gebruikelijk) tolerant behandeld, d.w.z. afhankelijk van 
het type fout signaleert de pomp pas een storing, als dezelfde fout binnen een 
bepaald tijdsbestek meermaals optreedt. Zie hiervoor hoofdstuk 10.1 en pro-
cesschema storings-/waarschuwingsmelding in ”HV-bedrijf”. 

Bedrijfssituatie ”Koeling/klimaat”:
Voor alle toepassingen, waarbij elke fout (in pomp of installatie) snel moet wor-
den herkend (bijv. klimaattoepassingen).
Elke fout, met uitzondering van fout E10 (blokkering) wordt onmiddellijk gesig-
naleerd (< 2 sec.). Bij een blokkering (E10) worden verscheidene herstartpogin-
gen uitgevoerd, zodat in dit geval een foutmelding pas na max. 40 sec. 
plaatsvindt. Zie hiervoor hoofdstuk 10.2 en processchema storings-/waarschu-
wingsmelding in ”AC-bedrijf”.
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Beide bedrijfssituaties maken een onderscheid tussen storingen en waarschu-
wingen. Bij storingen wordt de motor uitgeschakeld, de foutcode op het display 
weergegeven en de storing gesignaleerd d.m.v. de rode LED.
Storingen leiden altijd tot het activeren van de SSM (”verzamelstoringsmelding” 
via een relais).
Bij het dubbelpompmanagement (dubbelpomp resp. 2x enkelpomp) start de 
reservepomp binnen de hieronder vermelde tijd na het optreden van de fout.

6.2.2 Verschildruk-regelingstypen
• Δp-v: De elektronica verandert de door de pomp aan te houden gewenste 

waarde voor de verschildruk lineair tussen ½HS en HS. De gewenste waarde voor 
de verschildruk H neemt overeenkomstig het debiet af of toe (afb. 8), basisin-
stelling af fabriek.

• Δp-c: De elektronica houdt de door de pomp opgewekte verschildruk binnen 
het toegestane debietbereik constant op de gewenste waarde voor de verschil-
druk HS tot aan de maximale karakteristiek (afb. 9).

• Δp-T: De elektronica wijzigt de door de pomp aan te houden gewenste waarde 
voor de verschildruk afhankelijk van de gemeten mediumtemperatuur. Dit rege-
lingstype kan alleen met IR-bedienings- en service-apparaten (toebehoren) of 
via PLR/LON/CAN/Modbus/BACnet worden ingesteld. Daarbij zijn twee instel-
lingen mogelijk (afb. 10):
• Regeling met positieve stijging: 

Met stijgende temperatuur van de vloeistof wordt de gewenste waarde voor de 
verschildruk lineair tussen HSmin en HSmax verhoogd (instelling: HSmax > HSmin).

• Regeling met negatieve stijging: 
Met stijgende temperatuur van de vloeistof wordt de gewenste waarde voor de 
verschildruk lineair tussen HSmin en HSmax verlaagd (instelling: HSmax < HSmin).

6.2.3 Meer bedrijfssituaties voor energiebesparing
• Regelbedrijf: Het toerental van de pomp wordt op een constant toerental tus-

sen nmin en nmax worden gehouden (afb. 11). De bedrijfssituatie regelbedrijf 
deactiveert de verschildrukregeling op de module.

• Wanneer de bedrijfssituatie ”auto” is geactiveerd, is de pomp in staat, een 
minimale verwarmingsvermogenvraag van het systeem door het langdurig ver-
lagen van de mediumtemperatuur te herkennen en vervolgens op verlaging te 
schakelen. Bij stijgende vraag naar verwarmingsvermogen wordt automatisch in 
naar het regelbedrijf geschakeld. Deze instelling zorgt ervoor dat het energie-
verbruik van de pomp tot op een minimum wordt gereduceerd en is in de meeste 
situaties de optimale instelling.

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD Starttijd

25/1-4,  25/1-6,  25/1-8, 30/1-4,  30/1-6,  30/1-8,  32/1-8,  40/1-4 ca. 9 sec

25/1-10,  30/1-10,  32/1-10,  40/1-10,  50/1-10,  50/1-16,  65/1-16, 
80/1-6,  80/1-12,  100/1-6, 100/1-12

ca. 7 sec

40/1-12,  50/1-9,  50/1-12,  65/1-6,  65/1-9 ca. 4 sec

25/1-12,  30/1-12,  32/1-12,  40/1-8,  40/1-16,  50/1-6,  50/1-8,  65/1-12 ca. 3 sec
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VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

De verlaging mag uitsluitend worden vrijgegeven, als de hydraulische inre-

geling van de installatie is uitgevoerd. Wanneer dit niet in acht wordt geno-

men kunnen ondervoede installatiedelen bij vorst bevriezen.

• De bedrijfssituatie "Q-Limit" kan met de andere regelingstypes (Δp-v, Δp-c, 

Δp-T, regelbedrijf) worden gecombineerd en maakt het mogelijk om het maxi-

male debiet te begrenzen op 25% - 90% van Qmax.  Als de ingestelde waarde 

wordt bereikt, werkt de pomp op de karakteristiek langs de grenswaarde - nooit 

daarboven.

AANWIJZING!  "Q-Limit" kan alleen via de Wilo-IR-stick (toebehoren) worden 

ingesteld. Als "Q-Limit" bij niet hydraulisch geregelde systemen wordt gebruikt, 

is het mogelijk dat bepaalde delen niet voldoende voorzien worden. Hydrauli-

sche inregeling voornemen.

6.2.4 Algemene functies van de pomp

• De pomp is met een elektronische overbelastingsbeveiliging uitgerust die bij 

overbelasting de pomp uitschakelt.

• Voor de gegevensopslag is de regelmodule met een niet vluchtig geheugen uit-

gerust. Ook bij een lange netonderbreking blijven alle instellingen en gegevens 

behouden. Na het terugkeren van de spanning loopt de pomp met de instel-

waarden van voor de netonderbreking verder.

• Pomp-kick: Via het menu (ON/OFF), een buscommando, de IR-interface, de 

regelingang Ext.Off of 0-10V uitgeschakelde pompen schakelen om de 24 uur 

kort in, om een blokkeren tijdens langere tijden van stilstand te vermijden. Voor 

deze functie mag de netspanning niet worden onderbroken.

Wanneer wordt verwacht dat het net gedurende een langere tijd uitgeschakeld 

blijft, moet de pomp-kick van de verwarmings-/ketelregeling door het kort 

inschakelen van de netspanning worden overgenomen. Daarvoor moet de pomp 

voor de netonderbreking aan de regelzijde ingeschakeld zijn (display →  motor/

module symbool brandt).

• SSM: Het contact van de verzamelstoringsmelding (potentiaalvrij verbreekcon-

tact) kan op gebouwbeheersysteem worden aangesloten. Het interne contact is 

gesloten, wanneer de pomp stroomloos is en er geen storing of uitval van de 

regelmodule is opgetreden. Het gedrag van de SSM wordt in hoofdstuk 6.2.5, 

10.1 en 10.2 beschreven.

• Voor de aansluiting op externe bewakingseenheden kan het systeem worden 

uitgebreid met een achteraf te installeren interfacemodule voor de communi-

catie. Optioneel zijn analoge en digitale IF-modules beschikbaar (zie catalogus).

6.2.5 Dubbelpompbedrijf
Dubbelpompen of twee enkelpompen (parallel geïnstalleerd) kunnen achteraf 
worden voorzien van een geïntegreerd dubbelpompbeheer.
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• IF-modules Stratos: Voor de communicatie tussen de pomp wordt een IF-
module in de regelmodule van iedere pomp ingebouwd, die via de DP-interface 
met elkaar worden verbonden.
Dit dubbelpompbeheer heeft de volgende functies:

• Master/slave: Beide pompen worden door de master geregeld. Alle instellingen 
worden ingesteld op de master.

• Hoofd-/reservebedrijf: Allebei de pompen leveren de nominale capaciteit. De 
andere pomp staat gereed voor een eventuele storing of draait na een pomp-
wisseling. Er draait altijd slechts één pomp. Het hoofd-/reservebedrijf is ook bij 
enkelpompen van hetzelfde type in een dubbelpompinstallatie volledig actief.

• Rendementsgeoptimaliseerd pieklastbedrijf: In het deellastbereik wordt het 
hydraulische vermogen eerst door één van de pompen geleverd. De tweede pomp 
wordt dan rendementsgeoptimaliseerd bijgeschakeld, wanneer het totaal van het 
opgenomen vermogen P1 van beide pompen lager is dan het opgenomen vermogen 
P1 van één pomp. Beide pompen worden dan indien nodig synchroon omhoog gere-
geld tot aan het max. toerental. Door deze vorm van bedrijfsvoering wordt t.o.v. het 
conventionele pieklastbedrijf (lastafhankelijke bij- en afschakeling) een verdere 
energiebesparing gerealiseerd. Parallel bedrijf van twee enkelpompen is uitsluitend 
mogelijk bij pompen waarvoor een equivalent dubbelpomptype bestaat.

• Bij uitval/Storing van een pomp loopt de andere pomp als enkelpomp volgens 
de door de master aangegeven bedrijfsmodi. Het gedrag bij een storing is 
afhankelijk van de bedrijfssituatie HV of AC (zie hoofdstuk 6.2.1).

• Bij onderbreking van de communicatie: (bijvoorbeeld door wegvallen van de 
voedingsspanning aan de master): Na 5 s start de slave en loop volgens de laat-
ste door de master aangegeven bedrijfsmodi.

• Pompwisseling: als er slechts één pomp loopt (hoofd-/reserve-, piekbedrijf of 
verlaging), vindt steeds na 24 h effectieve looptijd een pompwisseling plaats. 
Op het tijdstip van de pompwisseling lopen beide pompen, zodat het bedrijf niet 
wordt stopgezet.

AANWIJZING!  Als het regelbedrijf actief is en tegelijkertijd het synchroonbe-
drijf, lopen altijd beide pompen. Er vindt geen pompwisseling plaats.
Tijdens de actieve verlaging vindt na 24 h effectieve looptijd geen pompwisse-
ling plaats.

• SSM: Het contact van de verzamelstoringsmelding (SSM) kan op een centrale 
besturingsplaats worden aangesloten. 
SSM-contact wordt alleen aan de master toegewezen: Er worden alleen sto-
ringen van de master gemeld (fabriekstinstelling ”SSM afzonderlijk”). Wanneer 
de fouten van master en slave moeten worden gemeld, moet met een IR-bedie-
nings- en service-apparaat (toebehoren) de functie SSM op de master op ”SSM 
verzamel” worden geprogrammeerd (zie inbouw- en bedieningsvoorschriften 
IR-monitor/IR-stick). De melding geldt dan voor het gehele aggregaat. Uitzon-
dering, als de master stroomloos wordt.
SSM-contact wordt aan master en slave toegewezen: Een storing aan de mas-
ter of slave wordt als enkelstoringsmelding gemeld.
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6.2.6 Betekenis van de symbolen op het LC-display

AANWIJZING!  De leesbaarheid van de display hangt sterk af van de kijkrichting. 
Sterke schommelingen in de omgevingstemperatuur zorgen ervoor dat de dis-
play sneller verouderd en dat deze minder leesbaar wordt.  

Symbool Betekenis

Automatische omschakeling op verlaging is vrijgegeven. De verlaging 
wordt geactiveerd bij minimale verwarmingvermogenvraag.

Pomp loopt in verlaging (nachtverlaging) bij min. toerental.

(geen sym-
bool)

Automatische omschakeling op verlaging geblokkeerd, d.w.z. pomp 
loopt uitsluitend in regelbedrijf.

Verlaging via seriële digitale interface of ”Ext.Min” geactiveerd,en wel 
onafhankelijk van de installatietemperatuur.

Pomp draait in opwarmbedrijf bij max. toerental. De instelling kan alleen 
via de seriële digitale interface worden geactiveerd.

Pomp is ingeschakeld.

Pomp is uitgeschakeld.

Gewenste waarde voor de verschildruk is op H = 5,0 m ingesteld.

Regelingstype Δp-v, regeling op variabele gewenste waarde voor de 
verschildruk (afb. 8).

Regelingstype Δp-v, regeling op constante gewenste waarde voor de 
verschildruk (afb. 9).

De bedrijfssituatie regelbedrijf deactiveert de regeling in de module. 
Het toerental van de pomp wordt op een constante waarde gehouden 
(afb. 11). Het toerental wordt met de regelknop ingesteld resp. via de 
bus-interface aangegeven.

"L" verschijnt bij geactiveerde bedrijfssituatie Q-Limit. De bedrijfssitua-
tie Q-Limit begrenst het maximale debiet tot een ingestelde waarde. 
Instelling alleen via IR-stick (toebehoren) mogelijk.

Pomp is op constant toerental (hier 2.600 RPM) ingesteld (regelbedrijf).
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Bij de bedrijfssituatie regelbedrijf wordt het toerental resp. die vereiste 
opvoerhoogte in de bedrijfssituatie Δp-c of Δp-v van de pomp via ingang 
0-10V van de IF-module Stratos Ext.Off, Ext.Min en SBM ingesteld. De 
regelknop heeft dan geen functie voor de invoer van de gewenste waarde.

Regelingstype Δp-T, regeling op temperatuurafhankelijke gewenste 
waarde voor de verschildruk (afb. 10). Weergegeven wordt de actuele 
gewenste waarde HS. Het regelingstype kan uitsluitend met een IR-
bedienings- en service-apparaten (toebehoren) of met een digitale 
interface worden geactiveerd.

Alle instellingen op de module behalve de storingsbevestiging zijn geblok-
keerd. De blokkering wordt met IR-bedienings- en service-apparaten (toe-
behoren) ingeschakeld. Instelling en deblokkering kunnen uitsluitend nog 
met IR-bedienings- en service-apparaten (toebehoren) worden uitgevoerd.

De pomp wordt via een seriële gegevensinterface gebruikt. De functie 
”aan/uit” is niet geactiveerd op de module. Alleen , , 
displaypositie en storingsbevestiging kunnen nog op de module worden 
ingesteld. Met de IR-bedienings- en service-apparaten (toebehoren) 
kan de toepassing aan de interface tijdelijk worden onderbroken (voor 
controle, uitlezen van gegevens). Met bepaalde IF-modules kan het 
menu weer worden geopend. (Het menu kan dan ondanks de ingestoken 
module handmatig worden bediend) (zie documentatie IF-modules)

Pomp loopt als slavepomp. 
De weergave op het display kan niet worden gezetten.

Dubbelpomp loopt in rendementsgeoptimaliseerd pieklastbedrijf 
(master + slave)

Dubbelpomp loopt in hoofd-/reservebedrijf
(master of slave)

Verschijnt bij pompen met bepaalde IF-modules (zie documentatie 
IF-modules), wanneer een melding (Wink) van de gebouwbeheercen-
trele aan de pomp is afgegeven.

Pomp is op de modus ”VS-eenheden” ingesteld.

Fouttolerantie foutmatrix geactiveerd. 
Bedrijfssituatie verwarming (bij storingen zie hoofdstuk 10)

Fouttolerantie foutmatrix gedeactiveerd. 
Bedrijfssituatie klimaat (zie bij storingen hoofdstuk 10)

Symbool Betekenis
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Menustructuur: er zijn drie menuniveaus. De niveaus onder de weergave van de 

basisinstelling kunnen uitgaande van niveau 1 worden bereikt door verschillend 

lang op de regelknop te drukken.

• Niveau 1 – statusweergave (weergave van de bedrijfssituatie)

• Niveau 2 – instelmenu (instellen van de basisfuncties):

•  Regelknop langer dan 1 s indrukken

• Niveau 3 – optiemenu (verdere instelling):

• Regelknop langer dan 6 s indrukken

AANWIJZING! Als u 30 s niets invoert, gaat het display terug naar niveau 1 

(weergave van de bedrijfssituatie). Tijdelijke, niet-bevestigde wijzigingen 

worden geannuleerd.

7 Installatie en elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!

Een ondeskundige installatie en elektrische aansluiting kunnen levensge-

vaarlijk zijn. Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie die-

nen te worden vermeden.

• Laat installatie en elektrische aansluiting alleen door vakkundig personeel en 

volgens de geldende voorschriften uitvoeren!

• De voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht nemen!

• De voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf in acht nemen!

Pompen met voorgemonteerde kabel: 

• Nooit aan de pompkabel trekken!

• Kabel niet knikken!

• Geen voorwerpen op de kabel zetten!

7.1 Installatie

WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel!

Ondeskundige installatie kan leiden tot lichamelijk letsel.

• Er bestaat gevaar voor beknelling! 

• Er bestaat gevaar voor letsel door scherpe randen/bramen. Geschikte 

beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen) dragen!

• Er bestaat gevaar voor letsel door naar beneden vallen van de pomp/motor! 

Pomp/motor indien nodig met geschikte hijsmiddelen beveiligen tegen naar 

beneden vallen!

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

Ondeskundige installatie kan leiden tot materiële schade.

• Installatie enkel door vakpersoneel laten uitvoeren!

• Nationale en regionale voorschriften in acht nemen!

• De pomp mag voor het transport enkel aan de motor/het pomphuis worden 

gedragen. Nooit aan de module/klemmenkast of voorgemonteerde kabel. 
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• Installatie binnen een gebouw: 
Pomp in een droge, goed geventileerde en – volgens de beschermingsklasse 
(zie typeplaatje van de pomp) – stofvrije ruimte installeren. Omgevingstempe-
raturen onder -10°C zijn niet toegestaan.

• Installatie buiten een gebouw (buitenopstelling):
• Pomp in een put (bijv. lichtschacht, ringput) met afdekking of in een kast/huis 

als bescherming tegen weersinvloeden installeren. Omgevingstemperaturen 
onder -10°C zijn niet toegestaan.

• Directe zonnestraling op de pomp voorkomen.
• De pomp moet zo worden beschermd, dat de groeven voor het wegstromen 

van het condensaat vuilvrij blijven. (afb. 6)
• Pomp tegen regen beschermen. Druipwater van boven is toegestaan onder de 

voorwaarde dat de elektrische aansluiting conform de inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften is uitgevoerd en de klemmenkast correct is afgesloten.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Bij over-/onderschrijding van de toegestane omgevingstemperatuur voor 
voldoende ventilatie/verwarming zorgen. 
Door de overtemperaturen kan de elektronicamodule uitgeschakeld worden. 
De elektronicamodule nooit met voorwerpen afdekken. Voldoende afstand 
van minstens 10 cm rondom de elektronicamodule vrijhouden.

• Alvorens de pomp te installeren, moeten alle las- en soldeerwerkzaamheden 
uitgevoerd worden.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Verontreinigingen in het leidingsysteem kunnen de pomp tijdens het bedrijf ver-
nielen. Alvorens de pomp te installeren, moet het leidingsysteem worden gespoeld.

• Afsluitarmaturen voor en achter de pomp installeren.
• De leidingen met geschikte inrichtingen op de bodem, aan het plafond of de 

wand bevestigen, zodat de pomp het gewicht van de leidingen niet draagt.
• Wanneer de pomp in de aanvoer van open installaties wordt gemonteerd moet 

de veiligheidsaanvoer vóór de pomp aftakken (DIN EN 12828).
• Voor de installatie van de enkelpomp eerst de beide halve schalen van de 

warmte-isolatie (afb. 5, pos. 1) verwijderen.
• De pomp op een goed toegankelijke plaats installeren zodat deze later eenvou-

dig geïnspecteerd of vervangen kan worden.
• Waar u tijdens de opstelling/installatie op moet letten:

• Spanningsvrije installatie met horizontaal liggende pompas (zie installatiepo-
sitie volgens afb. 2a/2b).

• Controleren of de pomp met de juiste doorstroomrichting kan worden geïn-
stalleerd (vgl. afb. 2a/2b). Op de richtingsdriehoek op het pomphuis (afb. 1a, 
pos. 2) letten. 

• Controleren of de pomp in de toegestane installatiepositie kan worden geïn-
stalleerd (vgl. afb. 2a/2b). Indien nodig motor incl. regelmodule draaien, zie 
hoofdstuk 9.1.
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VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Als de module in een niet toegelaten positie staat, bestaat het gevaar dat er 
druipwater in de module geraakt. Positie van de module met de kabelaanslui-
ting naar boven is niet toegelaten!

7.1.1 Installatie pomp met schroefdraadkoppeling
• Alvorens de pomp te installeren, moeten passende leidingkoppelingen worden 

geïnstalleerd.
• Bij de installatie van de pomp moeten de meegeleverde vlakke afdichtingen 

tussen zuig-/drukstuk en leidingkoppelingen worden gebruikt.
• Wartelmoeren op de schroefdraad van zuig-/drukstuk schroeven en met een 

moersleutel of een pijptang vastdraaien.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Bij het vastdraaien van de schroefverbindingen de pomp niet aan motor/
module vasthouden, maar de sleutelvlakken aan zuig-/drukstukken gebruiken.

• Dichtheid van de leidingkoppelingen controleren.

7.1.2 Installatie flenspomp
Installatie van pompen met combiflens PN6/10 (flenspompen DN32 tot en met 
DN 65) en flenspompen DN80/DN100.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade!
Bij niet-vakkundige installatie kan de flensverbinding beschadigen en gaan 
lekken. Er bestaat gevaar voor letsel en materiële schade door het vrijko-
mende, hete medium.

• Nooit twee combiflenzen met elkaar verbinden!
• Pompen met combiflens zijn niet voor een werkdruk PN16 toegestaan.
• Het gebruik van veiligheidselementen (bijv. veerringen) kan ertoe leiden dat 

de flensverbinding begint te lekken. Deze zijn daarom niet toegestaan. Tus-
sen de schroef-/moerkop en de combiflens moeten de meegeleverde onder-
legschijven (afb. 3, pos. 1) worden gebruikt.

• De toegestane aanhaalmomenten in de volgende tabel mogen ook bij 
gebruik van schroeven met hogere sterkte (≥ 4.6) niet worden overschreden, 
omdat anders afsplinteringen aan de randen van de langgaten kunnen ont-
staan. Daardoor verliezen de schroeven hun voorspanning en kan de flens-
verbinding beginnen lekken.

• Schroeven gebruiken die voldoende lang zijn. De schroefdraad van de 
schroef moet minimaal één schroefgang uit de moer steken (afb. 3, pos. 2).

Pomptype Sleutelwijdte [mm] Sleutelwijdte [mm]

Zuigstuk Drukstuk

Stratos 25/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 30/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 25(30)/1-12 41 41
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• Tussen pomp- en tegenflenzen passende vlakke afdichtingen installeren.
• Flensschroeven in 2 stappen kruiselings met het voorgeschreven aanhaal-

moment (zie tabel 7.1.2) vastdraaien.
• Stap 1: 0,5 x toegestaan aanhaalmoment
• Stap 2: 1,0 x toegestaan aanhaalmoment

• Dichtheid van de flensverbindingen controleren.

7.1.3 Isolatie van de pomp in verwarmingsinstallaties
Beide halve schalen van de warmte-isolatie voor inbedrijfname plaatsen en samen-
drukken, zodat de geleidingspennen in de tegenoverliggende boorgaten vastklikken.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
De volledig pomp kan zeer heet worden. Bij het achteraf aanbrengen van de 
isolatie in het lopende bedrijf bestaat er gevaar voor brandwonden. 

7.1.4 Isolatie van de pomp in koel-/klimaatinstallaties
• De bij de levering inbegrepen warmte-isolatieschalen (afb.  5, pos. 1) zijn uit-

sluitend toegestaan in toepassingen voor verwarmings-/tapwatercirculatie met 
vloeistoftemperaturen vanaf +20 °C, omdat deze warmte-isolatieschalen niet 
diffusiedicht omsluiten.

• Bij toepassing in koel- en klimaatinstallaties in de handel verkrijgbare diffusie-
dichte isolatiematerialen gebruiken.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Als de diffusiedichte isolatie door de klant wordt aangebracht, mag het 
pomphuis enkel tot aan de scheidingslijn met de motor worden geïsoleerd. 
De afvoeropeningen voor het condensaat moeten vrij blijven zodat het con-
densaat dat in de motor ontstaat ongehinderd kan wegstromen (afb. 6). 
Stijgend condensaat in de motor kan tot een elektrisch defect leiden.

DN 32, 40, 50, 65 Nominale druk PN6 Nominale druk PN10/16

Schroefdiameter M12 M16

Vastheidsklasse 4.6 of hoger 4.6 of hoger

Toegestaan aanhaalmoment 40 Nm 95 Nm

Min. schroeflengte bij

• DN32/DN40 55 mm 60 mm

• DN50/DN65 60 mm 65 mm

DN 80, 100 Nominale druk PN6 Nominale druk PN10/16

Schroefdiameter M16 M16

Vastheidsklasse 4.6 of hoger 4.6 of hoger

Toegestaan aanhaalmoment 95 Nm 95 Nm

Min. schroeflengte bij

• DN80/DN100 70 mm 70 mm
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7.2 Elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!
Bij een ondeskundige elektrische aansluiting bestaat er levensgevaar door 
elektrische schok.

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

• Voor de werkzaamheden aan de pomp dient de voedingsspanning aan alle 
polen onderbroken te worden. Vanwege de nog aanwezige aanraakspanning 
die een gevaar vormt voor personen, mogen werkzaamheden aan de module 
pas na 5 minuten worden uitgevoerd.

• Controleren of alle aansluitingen (ook potentiaalvrije contacten) spannings-
vrij zijn.

• Bij beschadigde regelmodule de pomp niet in bedrijf nemen.
• Bij niet-toegestane verwijdering van instel- en bedieningselementen van de 

regelmodule bestaat gevaar voor elektrische schok bij aanraking van interne 
elektrische elementen.

• De pomp mag niet aan een ononderbroken stroomvoorziening (UPS of zoge-
naamde IT-netwerken) worden aangesloten.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Onvakkundige elektrische aansluiting kan materiële schade veroorzaken.

• Bij het aansluiten op een verkeerde spanning kan de motor beschadigd raken!
• Een aansturing via triacs/halfgeleiderrelais moet in het specifieke geval wor-

den gecontroleerd, omdat de elektronica kan worden beschadigd of de EMC 
(elektromagnetische compatibiliteit) negatief kan worden beïnvloed!

• Bij het in-/uitschakelen van de pomp door externe besturingsinrichtingen 
moet klokken van de netspanning (bijv. door puls-pakket-besturing) wor-
den gedeactiveerd, om schade aan de elektronica te vermijden.

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

• De elektrische aansluiting moet via een vaste netaansluitleiding (3 x 1,5 mm2 
minimale doorsnede) plaatsvinden, die is voorzien van een stekker of een meer-
polige schakelaar met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm.

• Als een uitschakeling plaatsvindt door middel van het lokale netrelais dient aan 
de volgende minimumeisen te worden voldaan: Nominale stroom ≥ 10 A, nomi-
nale spanning 250 VAC

• Zekering: 10/16 A, traag of zekeringautomaat met C-karakterisitiek
• Dubbelpompen: Beide motoren van de dubbelpomp hebben een aparte 

netaansluitleiding die kan worden vrijgeschakeld en een aparte netzijdige 
zekering.

• Het ter plaatse aanbrengen van een motorbeveiligingsschakelaar is niet nodig. 
Wanneer een dergelijke schakelaar reeds in de installatie aanwezig is, moet deze 
worden omzeilt of op de maximaal mogelijke stroomwaarde worden ingesteld.
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• Lekstroom per pomp Ieff ≤ 3,5 mA (conform EN 60335)
• Aanbevolen wordt de pomp met een lekstroom-veiligheidsschakelaar te bevei-

ligen.

Aanduiding: FI-  of 

Bij de dimensionering van de lekstroom-veiligheidsschakelaar het aantal aan-

gesloten pompen en hun nominale motorstroom in acht nemen.
• Bij gebruik van de pomp in installaties met watertemperaturen boven 90 °C 

moet een warmtebestendige aansluitleiding worden gebruikt.

• Alle aansluitleiding dienen zodanig gelegd te worden, dat er in geen geval con-

tact gemaakt wordt met de leiding en het pomp- en motorhuis.

• Om de drukwaterbeveiliging en de trekontlasting veilig te stellen, kabel met 

passende buitendiameter (zie tabel 7.2) gebruiken en drukstukken stevig vast-

schroeven. Bovendien moeten de kabels die zich in de buurt van de draadaan-

sluiting bevinden, naar een afvoerlus worden geleid om het druipwater te laten 

afvloeien. Kabelschroefverbindingen die niet aangesloten zijn, moeten met de 

beschikbare afdichtingsringen afgesloten en vastgeschroefd worden.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok!

Op de contacten van de IF-module interface kan een spanning staan die 

gevaarlijk is bij aanraking.

Wanneer er geen IF-module (toebehoren) in de moduleschacht is gestoken, 

moet de stop (afb. 7, pos. 1) de interface voor de IF-module aanraakveilig 

afdekken. 

Op correct zitten letten.

• Pompen enkel met correct vastgeschroefd moduledeksel in bedrijf nemen. 

Op een correcte plaatsing van de dekselafdichting letten.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade!

Wanneer de afdekking van de lucht- en de uitlaatopeningen (zwarte afdek-

king) beschadigd is, is de beschermingsklasse en de elektrische veiligheid 

niet meer gegarandeerd. Controleren of de afdekkingen goed zitten. 

• Toewijzing van de kabelschroefverbindingen:

In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden beschreven met welke combi-

naties van stroomkringen in een kabel aan de verschillende kabelschroefverbin-

dingen kunnen worden toegewezen. Daarbij moet DIN EN 60204-1 (VDE 0113, 

bl.1) in acht worden genomen:

• Par. 14.1.3 naar strekking: Geleiders van verschillende stroomkringen mogen 

tot dezelfde meergeleiderkabel behoren als de isolatie van de hoogste in de 

kabel voorkomende spanning voldoende is.

• Par. 4.4.2 naar strekking: Bij mogelijke functiebeperkingen door EMC moeten 

signaalleidingen met een lager niveau worden gescheiden van sterkstroom-

leidingen.
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Tabel 7.2

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok
Als de net- en SSM-leiding gemeenschappelijk in een 5-draads kabel worden 
geleid (Tab. 7.2, Uitvoering 1), mag de SSM-kabel niet met lage veiligheids-
spanning worden bewaakt.

• De pomp/installatie op de voorgeschreven wijze aarden.
• L, N,  : netaansluitingsspanning: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, als 

alternatief is de netaansluiting tussen de 2 fase van een draaistroomnet met een 
driehoeksspanning 3~230 VAC, 50/60 Hz mogelijk.

• SSM: Een geïntegreerde verzamelstoringsmelding is als potentiaalvrij verbreek-
contact beschikbaar bij de klem SSM. Contactbelasting:
• Minimaal toegestaan: 12 V DC, 10 mA
• Maximaal toegestaan: 250 V AC, 1 A

• Schakelfrequentie:

• In-/uitschakelingen via netspanning ≤ 20/24 h

• In-/uitschakelingen via Ext. Uit, 0-10V of via digitale, seriële interface ≤ 20/h

Draadaansluiting: PG 13,5 PG 9 PG 7

Kabeldiameter: 8...10 mm 6...8 mm 5...7 mm

1. Werking

Kabeltype

Netleiding
SSM
5x1,5 mm²

DP-management

2-draads kabel
(l ≤ 2,5 m)

2. Werking
Kabeltype

Netleiding
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

SSM
2-draads kabel

DP-management
2-draads kabel
(l ≤ 2,5 m)

3. Werking

Kabeltype

Netleiding

3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

SSM/0...10V/Ext.Off
of
SSM/0...10V/Ext.Min
of
SSM/SBM/0...10V
of
SSM/SBM/Ext.Off
meerdraadse regelkabel, 
aantal draden volgens 
aantal regelkringen, 
eventueel geschermd

DP-management

2-draads kabel
(l ≤ 2,5 m)

4. Werking
Kabeltype

Netleiding
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

Seriële digitale interface
Buskabel

DP-management
2-draads kabel
(l ≤ 2,5 m)

5. Werking
Kabeltype

Netleiding
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

Seriële digitale interface
Buskabel

Seriële digitale 
interface
Buskabel
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8 Inbedrijfname
De gevarenaanwijzingen en waarschuwingen in de hoofdstukken 7, 8.5 en 9 

moeten beslist in acht worden genomen!

Voor de inbedrijfname van de pomp controleren, of deze vakkundig geïnstal-

leerd en aangesloten zijn.

8.1 Vullen en ontluchten

AANWIJZING: Een onvolledige ontluchting veroorzaakt geluidsontwikkeling in 

de pomp en de installatie.

Installatie deskundig vullen en ontluchten. De rotorruimte van de pomp wordt 

al na een korte werkingstijd automatisch ontlucht. Kortstondige droogloop 

beschadigt de pomp niet.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade!

Het losmaken van de motorkop of de flensverbinding / leidingkoppeling voor 

de ontluchting is niet toegestaan!

• Gevaar voor verbranding!

Vrijgekomen medium kan letsel en materiële schade veroorzaken.

• Gevaar voor verbranding bij aanraken van de pomp! 

Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de pomp resp. de installatie 

(mediumtemperatuur) kan de gehele pomp zeer heet worden. 

8.2 Instellen van het menu

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de installatie kan de gehele pomp zeer 

heet worden. Er bestaat gevaar voor brandwonden bij aanraking van de meta-

len oppervlakken (bijvoorbeeld koelribben, motorhuis, pomphuis). De instelling 

op de regelmodule kan tijdens het gebruik door het bedieningen van de regel-

knop worden gewijzigd. Daarbij geen hete oppervlakken aanraken.

8.2.1 Gebruik van de regelknop (afb. 1a, pos. 1.3)

• Vanuit de basisinstelling worden door een druk op de knop (bij 1e menu: druk-

ken langer dna 1 s) de instelmenu's in een vaste volgorde een voor een geselec-

teerd. Het betreffende actuele symbool knippert. Door de knop naar links of 

rechts te draaien kunnen de parameters achteruit of vooruit op het display wor-

den gewijzigd. Het nieuwe, ingestelde symbool knippert. Door op de knop te 

drukken wordt de nieuwe instelling overgenomen. Daarbij wordt verder gescha-

keld nar de volgende instelmogelijkheid.

• De gewenste waarde (verschildruk of toerental) wordt in de basisinstelling door 

het draaien van de regelknop gewijzigd. De nieuwe waarde knippert. Door op de 

knop te drukken wordt de nieuwe gewenste waarde overgenomen.

• Wanneer de nieuwe instelling niet wordt bevestigd wordt na 30 s de oude 

waarde overgenomen en springt het display terug naar de basisinstelling.
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8.2.2 Omzetten van het display

• Voor de desbetreffende positionering van de regelmodule in horizontale of ver-

ticale installatiepositie, kan de positie van de displayweergave 90° gedraaid 

worden ingesteld. Hierbij kan in menupunt 3 de positie worden ingesteld. De 

displaypositie die wordt bepaald door de basisinstelling gaat door ”ON” knippe-

ren (voor horizontale installatiepositie). Door de regelknop te draaien kan de 

displayweergave worden gewijzigd. ”ON” knippert voor de verticale installatie-

positie. De instelling wordt bevestigd door op de regelknop te drukken. 

Horizontaal Verticaal Instelling
 

Positie-instelling 
in menupunt 3
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8.2.3 Instellingen in het menu

Bij de bediening van het display van de enkelpomp verschijnen een voor een de 

volgende menu's: 

• Enkelpompbedrijf:

Instelling bij eerste inbedrijfname/menuvolgorde bij lopend bedrijf 

(horizontale weergave op het display) 

LC-display Instelling

Bij inschakelen van de module verschijnen voor 2 s 
alle symbolen op het display. Daarna wordt de 
actuele instelling  actief.

Actuele (basis-)instelling (fabrieksinstelling):

H 5,0 m • bijvoorbeeld gewenste opvoerhoogte 
Hs = 5,0 m tegelijkertijd ½ Hmax 
(fabrieksinstelling afhankelijk van het 
pomptype)

• Regelingstype Δp-v

• Pomp loopt in regelbedrijf, verlaging 
geblokkeerd (zie ook menupunt  ).

 • ontbreekt = enkelpomp

Door aan de regelknop te draaien wordt 
de gewenste waarde voor de verschil-
druk gewijzigd. De gewenste waarde 
voor de verschildruk knippert.

Door kort op de knop te drukken wordt 
de nieuwe instelling overgenomen.
Wanneer de knop niet wordt ingedrukt 
wordt de tot nog toe ingestelde, knip-
perende gewenste waarde voor de ver-
schildruk na 30 s weer op de vorige 
waarde teruggezet.

Bedieningsknop > 1 s indrukken.
Het volgende menupunt verschijnt.

Als in de vervolgmenu's 30 s lang geen instelling wordt gewijzigd, verschijnt op het 
display weer de basisinstelling .
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Positie-instelling van de displayweergave 
verticaal/horizontaal
De ingestelde positie van de displayweergave 
wordt aangegeven door het oplichtende ”ON”.

Door de regelknop te draaien wordt de 
andere positie geselecteerd.

Instelling wordt overgenomen.

De op dat moment ingesteld regelingstype knip-
pert.

Door de regelknop te draaien kunnen 
andere regelingstypen worden geselec-
teerd. Het nieuwe, geselecteerde rege-
lingstype knippert.

Door op de knop te drukken wordt het 
nieuwe regelingstype overgenomen en 
naar het volgende menu geschakeld.

LC-display Instelling
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Menupunt  verschijnt alleen wanneer een IF-
module Stratos met ingang 0-10V is ingestoken.
Het symbool ”10V” verschijnt op het display
Ingang 0-10V in-/uitschakelen

Ingang 0-10V activeren: 
Op het display verschijnt ”ON” en de ”module-
motor symbool”
Het is niet mogelijk om de gewenste waarde met de 
regelknop handmatig in te stellen. ”10V” weergave 
wordt in de basisinstelling  zichtbaar.

Door aan de regelknop te draaien kan de 
instelling naar worden gewijzigd.

Ingang 0-10V deactiveren: 
Op het display verschijnt ”OFF”.

Instelling wordt overgenomen.

Als de ingang ingeschakeld is, springt de menu-
instelling naar het menupunt .

  

Wanneer er geen ingangsspanning op het contact 
0-10V staat, verschijnt ”Off” op het display en het 
”motor-symbool” wordt weergegeven.

LC-display Instelling
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Pomp in-/uitschakelen:

Pomp inschakelen: 
Op het display verschijnt ”ON” en de ”module-
motor symbool”

Door aan de regelknop te draaien kan de 
instelling naar worden gewijzigd.

Pomp uitschakelen: 
Op het display verschijnt ”OFF”.

Instelling wordt overgenomen.

Wanneer de pomp is uitgeschakeld verdwijnt het 
”motor-symbool”.

Verlaging vrijgeven/blokkeren
Ofwel knipperen

normaal regelbedrijf, 
verlaging geblokkeerd

Verlaging vrijgegeven:

verschijnt op het display tijdens 
het automatische regelbedrijf, of

tijdens de verlaging

Door de regelknop te draaien één van de 
beide instellingen selecteren.

Instelling wordt overgenomen. 
Display gaat naar het volgende menu.

Menupunt  wordt overgeslagen wanneer:
• De pomp wordt gebruikt met IF-modules Stratos,
• regelbedrijf is geselecteerd,
• de ingang 0...10V is geactiveerd.

Bij enkelpompbedrijf gaat het display terug naar de basisinstelling . 
Bij een Storing verschijnt voor de basisinstelling  het storingen-
menu . 
Bij dubbelpompbedrijf springt het display naar menu.

LC-display Instelling



Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 173

Nederlands

• Dubbelpompbedrijf: 

instelling bij eerste inbedrijfname 

LC-display Instelling

Bij inschakelen van de module verschijnen voor 2 s 
alle symbolen op het display.
Daarna verschijnt het menu .

Op het display van beide pompen knippert het 
symbool MA = master.
Wanneer er geen instelling gewijzigd is lopen de 
beide pompen met constante verschildruk
(Hs = ½ Hmax bij Q = 0 m3/h).

Door op de regelknop van de linker pomp te druk-
ken  wordt deze als master geselecteerd en 
op het display verschijnt de instelling bedrijfssitua-
tie menu . Op het display van de rechter pomp 
verschijnt automatisch SL = slave.

Daarmee is de instelling: linker pomp master, rech-
ter pomp slave geselecteerd. De draaiknop op de 
slavepomp heeft geen betekenis meer. 
Instellingen zijn hier niet mogelijk.

De positie van het display kan aan de slavepomp 
worden ingesteld. De op de slavepomp ingestelde 
positie wordt door de instelling van de masterpomp 
overgenomen.
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Dubbelpompbedrijf: Menuvolgorde bij lopend bedrijf

Bij inschakelen van de module verschijnen voor 2 s alle symbolen  op het dis-

play. Daarna wordt de actuele instelling  actief. Bij het ”bladeren” op het dis-

play verschijnt dezelfde menuvolgorde ...  als bij de enkelpomp. Daarna 

verschijnt het menu MA continu.

LC-display Instelling

Door  op de MA verschijnt op dit display SL. 
Wanneer door  SL is bevestigd wordt de 
andere (rechter) pomp master. 
Daarmee is een vervanging van master en slave uit-
gevoerd. Nu kan alleen aan de rechter (MA-)pomp 
worden geprogrammeerd.
Instellingen zijn aan de SL niet mogelijk. Het wisse-
len van master en slave is alleen mogelijk aan de 
master.

Instelling pieklast- of hoofd-/reservebedrijf
Actuele instelling wordt weergegeven:

Pieklastbedrijf, of

hoofd-/reservebedrijf

Door aan de regelknop te draaien gaat 
de andere instelling branden.

Instelling wordt overgenomen.

Display gaat terug naar de basisinstelling .
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• Menu bij IF-modules met bus-functie:  

LC-display Instelling

Melding aan het gebouwbeheersysteem (GBS)
”Id” (identificatienummer) verschijnt wanneer 
IF-modules met seriële digitale interface zijn inge-
stoken (niet bij PLR), om een melding naar de 
gebouwbeheercentrale te sturen. (voor service of 
voor de Inbedrijfname van het gebouwbeheersy-
steem.

Door de regelknop te draaien knippert 
de Id-weergave 

Id-melding wordt aan gebouwbeheer-
systeem (GBS) verstuurd.

Display springt naar het volgende menu.
Wanneer er geen melding moet worden verstuurd 
kan de regelknop zover worden gedraaid totdat de 
Id-weergave niet meer knippert. Met een druk op 
de knop springt het display naar het volgende menu

Instelling van het bus-adres 
”OFF”: Buscommunicatie is uitgeschakeld

verschijnt op het display en geeft de 
communicatie via de seriële gegevens-
interface aan.

Door de regelknop te draaien wordt een 
BUS-adres (bijvoorbeeld 64) geselec-
teerd.
Het adressenbereik is afhankelijk van 
het gebruikte bussysteem (zie de 
betreffende inbouw- en bedienings-
voorschriften).

Instelling wordt overgenomen

Display springt naar het volgende menu.
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• Optiemenu: instelling van de bedrijfssituatie Verwarming (HV) / Koeling 

klimaat (AC) en omstelling van SI- naar VS-eenheden en aanpassing van de 

bedrijfskarakteristieken

LC-display Instelling

Configuratie van de IF-modules
Deze instelling is bestemd voor de configuratie van 
de IF-modules (bijvoorbeeld baudrate, bit-for-
maat). A, C,E en F zijn vrij parameters. Het menu dat 
verschijnt en de verschillen parameters zijn afhan-
kelijk van de desbetreffende IF-module. Zie 
inbouw- en bedieningsvoorschriften van de IF-
modules! 

Door de regelknop te draaien kunnen 
waarden worden gewijzigd.

Instelling wordt overgenomen

Display gaat terug naar de basisinstelling .

LC-display Instelling

Instelling van de bedrijfssituatie Verwarming 
(HV) / Koeling klimaat (AC)

In de basisinstelling (menuniveau 1) de 
regelknop > 6 s indrukken.

Binnen 6 s verschijnt na ca. 1 s het menuniveau 2 
(menupunt , positie-instelling van de display-
weergave).
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LC-display Instelling

Na nog eens 5 s wissel het display naar menu-
niveau 3
De weergave ”HV” verschijnt (fabrieksinstelling).

Door aan de regelknop te draaien kan de 
instelling worden gewijzigd naar de 
bedrijfssituatie koeling/klimaat (AC). 
”AC” knippert.

Instelling wordt overgenomen.

Display gaat naar het volgende menu.

Omstelling van SI- naar VS-eenheden

De weergave ”m ft” verschijnt, waarbij de actueel 
ingestelde eenheid knippert. (fabrieksinstelling 
[m]).

Door aan de regelknop te draaien kan de 
instelling naar [ft] worden gewijzigd. 
De nieuwe instelling knippert.

Instelling wordt overgenomen.

Display gaat terug naar de basisinstelling .
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• Storingsindicatie: Enkel- en dubbelpomp

LC-display Instelling

Aanpassing van de bedrijfskarakteristieken

Door de verschillende hydraulische condities in een 
behuizing van een enkelpomp of dubbelpomp moe-
ten de regelkarakteristieken worden aangepast zodat 
voor de pomp een optimaal rendement wordt bereikt. 
Bij een dubbelpomp met dubbelpompmanagement 
moet hiervoor geen instelling worden uitgevoerd. 
Als het dubbelpompmanagement niet actief is (min-
der dan 2 geïnstalleerde IF-modules, of niet via de 
DP-klemmen ervan verbonden), kunnen de karakte-
ristieken via dit menu aan de verschillende hydrauli-
sche condities worden aangepast.

 Door aan de instelknop te draaien kan de 
instelling naar de opties "S", "MA" of "SL" 
worden gewijzigd. 
De huidige instelling knippert.
"S" is de instelling voor een enkelpomp.
"MA" is de instelling voor de motor in de lin-
ker positie van een behuizing van een dub-
belpomp met pomprichting naar boven.
"SL" is de instelling voor de motor in de 
rechter positie van een behuizing van een 
dubbelpomp met pomprichting naar 
boven.

Instelling wordt overgenomen

Display gaat terug naar de basisinstelling  .

Als in het menu 30 s lang geen instelling wordt gewijzigd, verschijnt op het display 
weer de basisinstelling .

LC-display Instelling

Bij een storing wordt de actuele storing door 
E = Error, het codenr. en door het knipperen van de 
storingsbron motor, regelmodule of netaansluiting 
weergegeven.

Voor de codenummers en de betekenis ervan zie 
hoofdstuk 10.
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8.3 Keuze van het regelingstype 

Installatietype Systeemvereisten Aanbevolen 

regelingstype

Verwarmings-/ventilatie-/
klimaatinstallaties met 
weerstand in het over-
drachtelement (radiator + 
thermostaatventiel) ≤ 25% 
van de totale weerstand

1. Tweebuissystemen met thermos-
taat-/zoneventielen en een kleine 
klepauthoriteit
• HN > 4 m
• Zeer lange verdeelleidingen
• Sterk gesmoorde strangafsluiters
• Strangverschildrukregelaar
• Hoge drukverliezen in de installa-

tiedelen, die worden doorstroomt 
door het totale debiet (ketel/koel-
machine, eventueel warmtewisse-
laar, verdeelleiding tot aan de 1e 
aftakking)

2. Primaire kringen met hoge drukver-
liezen

Δp-v

Tapwatercirculatiesyste-
men met weerstand in de 
produktiekringloop ≥  50% 
van de weerstand in de 
stijgstrang

3. Tapwatercirculatiesystemen met 
thermostatisch geregelde strangaf-
sluiters

Verwarmings-/ventilatie-/
klimaatinstallaties met 
weerstand in de productie-/
verdeelkring≤ 25% van de 
weerstand in het over-
drachtelement (radiator + 
thermostaatventiel)

1. Tweeleidingssystemen met thermos-
taat-/zoneventielen en een hoge 
klepauthoriteit
• HN ≤ 2 m
• Omgebouwde zwaarkrachtinstalla-

ties
• Ombouw bij grotere temperatuur-

spreiding (bijvoorbeeld warmtedis-
tributie)

• Geringe drukverliezen in de instal-
latiedelen, die worden doorstroomt 
door de totale volumestroom 
(ketel/koelmachine, eventueel 
warmtewisselaar, verdeelleiding tot 
aan de 1e aftakking)

2. Primaire kringen met lage drukverlie-
zen

3. Vloerverwarmingen met thermos-
taat- of zoneventielen

4. Enkelleidingsinstallatie met thermos-
taat- of strangafsluiters

Δp-c
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Tapwatercirculatiesyste-
men met weerstand in de 
produktiekringloop ≤  50% 
van de weerstand in de 
stijgstreng

5. Tapwatercirculatiesystemen met 
thermostatisch geregelde strangaf-
sluiters

Δp-c

Verwarmingsinstallaties 1. Tweeleidingssystemen
• Pomp is in de toevoer ingebouwd.
• Toevoertemperatuur is weersaf-

hankelijk geregeld.
Bij toenemende toevoertempera-
tuur wordt het debiet verhoogd.

2. Enkelleidingsystemen
• Pomp is in de retour ingebouwd.
• Toevoertemperatuur is constant.

Bij toenemende retourtemperatuur 
wordt het debiet verlaagd.

3. Primaire kringen met verbrandings-
ketel
• Pomp is in de retour ingebouwd.

Bij toenemende retourtemperatuur 
wordt het debiet verlaagd.

Δp-T

Tapwatercirculatiesyste-
men

4. Tapwatercirculatiesystemen met 
thermostatisch geregelde strangaf-
sluiters of constant debiet. 
Bij toenemende temperatuur in de 
circulatieleiding wordt het debiet 
verlaagd.

Verwarming-ventilatie-/
klimaatinstallaties
Tapwatercirculatiesyste-
men

1. Constant debiet Regelbedrijf

Verwarmingsinstallaties 1. Alle installaties
• Pomp is in de toevoer ingebouwd.
• Toevoertemperatuur wordt in peri-

odes met een zwakke belasting 
(bijvoorbeeld 's nachts) verlaagd.

• Pomp loopt zonder externe bestu-
ring 24 h op het net.

Verlaging

Installatietype Systeemvereisten Aanbevolen 

regelingstype
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8.4 Instelling van het pompvermogen

In de planning wordt de installatie uitgevoerd op een bepaald bedrijfspunt 

(hydraulisch vollastpunt bij berekende maximale verwarmingsvermogens-

vraag). Bij de inbedrijfname wordt het pompvermogen (opvoerhoogte) volgens 

het bedrijfspunt van de installatie ingesteld. De fabrieksinstelling komt niet 

overeen met het voor de installatie vereiste pompvermogen. Dat wordt met 

behulp van het karakteristiekdiagram van het geselecteerde pomptype (uit 

catalogus/specificatieblad) berekend. Zie ook afb. 8 tot 10.

Regelingstypen Δp-c, Δp-v en Δp-T: 

Δp-c (afb. 9) Δp-v (afb. 8) Δp-T (afb. 10)

Bedrijfspunt op 
max-karakteris-
tiek

Van het bedrijfspunt uit een lijn naar links 
tekenen. Gewenste waarde HS aflezen en 
de pomp op deze waarde instellen.

De instellingen moeten 
rekening houdend met 
de installatieverhou-
dingen via de seriële, 
digitale interface of 
met een IR-bedie-
nings- en service-
apparaat (toebehoren) 
door de servicedienst 
worden uitgevoerd.

Bedrijfspunt in 
het regelbereik

Van het bedrijfspunt 
uit een lijn naar links 
tekenen. Gewenste 
waarde HS aflezen 
en de pomp op deze 
waarde instellen.

Op de regelkarak-
teristiek tot aan de 
max-karakteristiek 
en vervolgens hori-
zontaal naar links 
gaan, gewenste 
waarde HS aflezen 
en de pomp op deze 
waarde instellen.

Instelbereik Hmin, Hmax 
zie catalogus

Tmin: 20 ... 100 °C
Tmax: 30 ... 110 °C
ΔT = Tmax -Tmin ≥ 10 °C
Stijging:
ΔHs/ΔT ≤ 1 m/10 °C
Hmin, Hmax

Instelling positieve 
werkingsrichting: Hmax 
> Hmin Instelling nega-
tieve werkingsrichting: 
Hmin > Hmax 
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8.4.1 Begrenzing van het debiet
Bij een te grote voorziening door de verschildrukregeling (Δp-c, Δp-v) kan het 
maximale debiet tot een limiet van 25%-90% van Qmax worden begrensd via 
de Wilo-IR-Stick (toebehoren). (Softwareversie pompen SW ≥ 6.0). Als de inge-
stelde waarde wordt bereikt, werkt de pomp op de karakteristiek langs de 
grenswaarde - nooit daarboven

AANWIJZING!  "Q-Limit" kan alleen via de Wilo-IR-stick (toebehoren) worden 
ingesteld. Als "Q-Limit" bij niet hydraulisch geregelde systemen wordt gebruikt, 
is het mogelijk dat bepaalde delen niet voldoende voorzien worden. Hydrauli-
sche inregeling voornemen.

8.5 Bedrijf

Storing elektronische apparaten door elektromagnetische velden
Elektromagnetische velden worden tijdens de werking opgewekt door pompen 
met frequentie-omvormer. Daardoor kunnen elektronische apparaten worden 
gestoord. Hierdoor kan een storing van het apparaat worden veroorzaakt die 
nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid tot aan de door, bijvoorbeeld bij 
dragers van geïmplanteerde actieve of passieve medische apparatuur. Daarom 
zou tijdens de werking het oponthoud van personen met bijvoorbeeld pacema-
kers in de buurt van de installatie/pomp verboden moeten worden. Bij magneti-
sche of elektronische gegevensdragers kunnen er gegevens verloren gaan.

8.6 Uitbedrijfname
Voor onderhouds-/reparatiewerkzaamheden of demontage moet de pomp uit 
bedrijf worden genomen.

GEVAAR! Levensgevaar!
Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat levensgevaar door 
elektrische schok.

• Werkzaamheden aan het elektrische systeem van de pomp uitsluitend door 
een gekwalificeerde elektromonteur laten uitvoeren.

• Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de pomp spanningsvrij 
worden geschakeld en tegen onbevoegde herinschakeling worden beveiligd. 

• Vanwege de nog aanwezige aanraakspanning die een gevaar vormt voor perso-
nen, mogen werkzaamheden aan de module pas na 5 minuten worden uitgevoerd.

• Controleren of alle aansluitingen (ook potentiaalvrije contacten) spannings-
vrij zijn.

• Ook in de spanningsvrij schakelende toestand kan de pomp doorstroomt 
worden. Hierbij wordt door de aangedreven rotor een op de motorcontacten 
staande spanning geïnduceerd die bij aanraking gevaarlijk kan zijn.
Aanwezige afsluitarmaturen voor en achter de pomp afsluiten.

• Bij beschadigde regelmodule de pomp niet in bedrijf nemen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
Gevaar voor verbranding bij aanraken van de pomp! 
Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de pomp resp. de installatie 
(mediumtemperatuur) kan de gehele pomp zeer heet worden. 
Installatie en pomp laten afkoelen tot kamertemperatuur.
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9 Onderhoud
Voor onderhouds-/reinigings- en reparatiewerkzaamheden de hoofdstukken 

8.5 ”Bedrijf” en 8.6 ”Uitbedrijfname” in acht nemen.

De veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 2.6 en hoofdstuk 7 moeten worden 

nageleefd.

Na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de pomp 
gemonteerd en elektrisch worden aangesloten overeenkomstig het hoofd-
stuk 7 ”Installatie en elektrische aansluiting”. De pomp wordt ingeschakeld aan 
de hand van het hoofdstuk 8 ”Inbedrijfname”.

9.1 Demontage/montage

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade!
Ondeskundige demontage/installatie kan letsel en materiële schade veroorzaken. 

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

• Bij hoge mediumtemperatuur en systeemdruk bestaat gevaar voor verbran-
ding door vrijgekomen heet medium. 
Voor de demontage eerst de aanwezige afsluitarmaturen aan beide zijden 
van de pomp sluiten, de pomp tot kamertemperatuur laten afkoelen en het 
geblokkeerde deel van de installatie leegmaken. Bij ontbrekende afsluitar-
maturen de installatie leegmaken.

• Informatie van de fabrikant en in de veiligheidsinformatiebladen bij de 
mogelijke additieven in de installatie in acht nemen.

• Gevaar voor letsel door naar beneden vallen van de motor / pomp na het los-
maken van de bevestigingsschroeven. 
Nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en eventuele 
interne arbeids-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker in 
acht nemen. Indien nodig een beschermingsmiddelen dragen!

WAARSCHUWING! Gevaar door sterk magneetveld!
In het binnenste van de machine is er altijd een sterk magneetveld aanwezig die 
bij een ondeskundige demontage letsel en materiële schade kan veroorzaken. 

• Uitsluitend bevoegd vakpersoneel mag de rotor uit het motorhuis verwijderen!
• Er bestaat gevaar voor beknelling! Wanneer de rotor uit de motor wordt 

getrokken kan deze door het sterke magneetveld plotseling in de uitgangs-
positie worden teruggetrokken. 

• Wanneer de uit waaier, lagerplaat en rotor bestaande eenheid uit de motor wordt 
getrokken lopen in het bijzonder personen die medische hulpmiddelen als pace-
makers, insulinepompen, gehoorapparaten, implantaten of dergelijke gebruiken 
gevaar. Dood, ernstig letsel en materiële schade kunnen het gevolg zijn. Voor 
deze personen is in ieder geval een arbeidsgeneeskundige beoordeling nodig. 

• Elektronische apparaten kunnen door het sterkte magneetveld van de rotor 
in hun werking worden beperkt of beschadigd.

• Wanneer de rotor zich buiten de rotor bevindt kunnen magnetische voor-
werpen plotseling worden aangetrokken. Dit kan letsel en materiële schade 
tot gevolg hebben. 
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In gemonteerde toestand wordt het magneetveld van de rotor in de ijzeren kring 
van de motor geleid. Daardoor kan er buiten de machine geen voor de gezond-
heid nadelig magneetveld worden waargenomen. 

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok!
Ook zonder module (zonder elektrische aansluiting) kan op de motorcontac-
ten een spanning staan die bij aanraking gevaarlijk kan zijn.
Waarschuwingen aan de kopzijde van de motor in acht nemen: ”Opgelet 
generatorische spanning”.

Als enkel de regelmodule in een andere positie moet worden gebracht, hoeft de 
motor niet volledig uit het pomphuis te worden getrokken. De motor kan in de 
gewenste positie worden gedraaid, terwijl hij nog in het pomphuis zit (toegela-
ten installatieposities conform afb. 2a en afb. 2b in acht nemen).

AANWIJZING: Draai de motorkop altijd voordat de installatie gevuld is.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Als de motorkop bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden van het 
pomphuis wordt losgekoppeld, moet de O-ring, die zich tussen motorkop en 
pomphuis bevindt, door een nieuwe worden vervangen. Bij de montage van 
de motorkop moet gelet worden op de correcte plaatsing van de O-ring.

• Om motor los te maken, moeten de 4 inbusschroeven worden losgedraaid
 (afb 5, pos. 2). 

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
De O-ring, die zich tussen motorkop en pomphuis bevindt, niet beschadigen. 
De O-ring moet onverdraaid in de naar de waaier gerichte afkanting van de 
lagerplaat liggen.

• Na de installatie de 4 inbusschroeven kruiselings opnieuw vastdraaien.
• Wanneer de toegankelijkheid van de schroeven op de motorflens niet is gega-

randeerd kan de regelmodule door het losdraaien van 2 schroeven van de motor 
worden losgekoppeld, zie hoofdstuk 9.2

• Inbedrijfname van de pomp zie hoofdstuk 8.

9.2 Demontage/montage van de regelmodule

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade!
Ondeskundige demontage/installatie kan letsel en materiële schade veroor-
zaken. Gevarenaanwijzingen in hoofdstuk 9.1 in acht nemen!

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok!
Ook zonder module (zonder elektrische aansluiting) kan op de motorcontac-
ten een spanning staan die bij aanraking gevaarlijk kan zijn (oorzaak: gene-
ratorbedrijf bij doorstroming van de pomp). 
Geen voorwerpen (bijvoorbeeld spijkers, schroevendraaiers, draaien) in de 
contactering aan de motor steken.
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De regelmodule wordt door het losdraaien van 2 schroeven van de motor losge-
koppeld (afb. 4):

• Schroeven van het deksel van de klemmenkast losdraaien (pos. 1)
• Deksel van klemmenkast verwijderen (pos. 2)
• Inbusschroeven M5 (SW4) in de regelmodule losdraaien (pos. 3)
• Regelmodule van de motor trekken (pos. 4)
• Montage in omgekeerde volgorden, daarbij de vlakke afdichting (pos. 5) tussen 

motorhuis en regelmodule niet vergeten.

10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Storingen, oorzaken en oplossingen, zie processchema ”Storings-/waarschu-
wingsmelding” en tabellen 10, 10.1, 10.2. 

Tabel 10: Storingen met externe storingsbronnen

10.1 Storingsmeldingen – bedrijfssituatie Verwarming/ventilatie HV
• Er vindt een storing plaats.
• De pomp wordt uitgeschakeld, de storingsmelding-LED (rood continu licht) 

spreekt aan.
Dubbelpomp: de reservepomp wordt ingeschakeld.

• Na een wachttijd van 5 minuten schakelt de pomp automatisch opnieuw in.
• Het doorgeven van de Storing via de seriële digitale interface is afhankelijk van 

het type IF-module. 
Voor de details zie documentatie (Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de 
IF-modules).

• Pas wanneer dezelfde storing 6 keer optreedt binnen 24 uur schakelt de pomp 
permanent uit en wordt de SSM geopend. 
De storing moet dan handmatig worden teruggezet.

UITZONDERING: Bij fouten met de codenrs. ”E10” en ”E25” schakelt de pomp 
meteen bij het optreden van de eerst fout uit.

10.2 Storingsmeldingen – bedrijfssituatie Klimaat AC

• Er vindt een storing plaats.
• De pomp wordt uitgeschakeld, de storingsmelding-LED (rood continu licht) 

spreekt aan. De foutmelding verschijnt op het display, SSM wordt geopend. 
De storing moet dan handmatig worden teruggezet.
Dubbelpomp: de reservepomp wordt ingeschakeld.

Storingen Oorzaken Oplossing

Pomp draait niet bij 
ingeschakelde 
stroomtoevoer.

Elektrische zekering 
defect.

Zekeringen controleren.

Pomp heeft geen spanning. Spanningsuitval verhelpen.

Pomp maakt gelui-
den.

Cavitatie door onvol-
doende toevoerdruk.

Voordruk van het systeem binnen 
het toegestane bereik verhogen.

Instelling opvoerhoogte controle-
ren, indien nodig lager instellen.
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• Het doorgeven van de Storing via de seriële digitale interface is afhankelijk van 
het type IF-module. Voor de details zie documentatie (Inbouw- en bedienings-
voorschriften van de IF-modules).

AANWIJZING: Codenrs ”E04” (netonderspanning) en ”E05” (netoverspanning) 

worden uitsluitend in het AC-bedrijf als fout beoordeeld en leiden tot onmid-

dellijke uitschakeling.
 

Tabel 10.1: storingsmeldingen

Code-

num-

mer

Symbool 

knippert

Storing Oorzaak Oplossingen

E04 Netklem Netonder-
spanning

Te lage voedingsspanning 
vanhet stroomnet

Netspanning controleren

E05 Netklem Netover-
spanning

Te hogte voedingsspan-
ning vanhet stroomnet

Netspanning controleren

E10 Motor Blokkering 
pomp

bijv. door afzettingen Deblokkeerroutine start 
automatisch. Indien blok-
kering na max. 40 s niet is 
verholpen, wordt de pomp 
uitgeschakeld. 
Contact opnemen met 
servicedienst

E20 Motor Overtem-
peratuur 
wikkeling

Motor overbelast Motor laten afkoelen, 
instelling controleren

Watertemperatuur te hoog Watertemperatuur verlagen

E21 Motor Overbelas-
ting motor 

Afzettingen in de pomp Contact opnemen met 
servicedienst

E23 Motor Kort-/
aardslui-
ting

Motor/module defect Contact opnemen met 
servicedienst

E25 Motor Contact-
fout 

Module niet goed inge-
stoken 

Module opnieuw insteken

E30 Module Overtem-
peratuur 
module

Luchttoevoer naar het 
koellichaam van de 
module beperkt

Ventilatie van de ruimte 
verbeteren,toepassings-
voorwaarden controleren, 
indien nodig contact opne-
men met de servicedienst

E31 Module Overtem-
peratuur 
vermo-
gensdeel 

Omgevingstemperatuur 
te hoog 

Ventilatie van de ruimte 
verbeteren,toepassings-
voorwaarden controleren, 
indien nodig contact opne-
men met de servicedienst

E36 Module Module 
defect

Elektronische componen-
ten defect

Servicedienst aanvragen / 
module vervangen
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10.3 Waarschuwingsmeldingen

• De Storing (alleen waarschuwing) wordt weergegeven.

• De storingsmelding-LED en het SSM-relais spreken niet aan.

• De pomp loopt door, de storing kan altijd optreden.

• De gesignaleerde foute bedrijfstoestand mag niet gedurende een langere 

periode optreden. De oorzaak moet verholpen worden.

UITZONDERING: Wanneer de waarschuwingen ”E04” en ”E05” in de bedrijfssi-

tuatie HV langer dan 5 min actief zijn worden deze als storingsmeldingen 

(zie hoofdstuk 10.1) doorgegeven.

• Het doorgeven van de Storing via de seriële digitale interface is afhankelijk van 

het type IF-module. 

Voor de details zie documentatie (Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de 

IF-modules).

  

Code-

num-

mer

Symbool 

knippert

Storing Oorzaak Oplossingen

E03 Water-
tempera-
tuur > 110°C

Warmteregeling ver-
keerd ingesteld

Op lagere temperatuur 
instellen

E04 Netonder-
spanning

Net overbelast Elektrische installatie con-
troleren

E05 Netover-
spanning

Onjuiste voeding van 
energiebedrijf

Elektrische installatie con-
troleren

E07 1.Genera-
torbedrijf

Door voordrukpomp 
aangedreven (doorstro-
ming van de pomp van 
zuig- naar perszijde)

Capaciteitsregeling pom-
pen afstellen

2.Turbine-
bedrijf

Pomp wordt achter-
waarts aangedreven 
(doorstroming van de 
pomp van de pers- naar 
de zuigzijde)

Doorstroming controleren, 
evt. terugslagkleppen 
installeren.

E09*) Turbine-
bedrijf

Pomp wordt achter-
waarts aangedreven 
(doorstroming van de 
pomp van de pers- naar 
de zuigzijde)

Doorstroming controleren, 
evt. terugslagkleppen 
installeren.

E11 Leegloop 
pomp

Lucht in de pomp Pomp en installatie ont-
luchten
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*) alleen voor pompen met P1 ≥ 800W

Tabel 10.2: Waarschuwingsmeldingen

Neem contact op met een specialist of de dichtstbijzijnde Wilo-servicedienst 

of een filiaal als de bedrijfsstoring niet kan worden verholpen.

E38 Motor Tempera-
tuursensor 
vloeistof 
defect

Motor defect Contact opnemen met 
servicedienst

E50 Storing 
BUS-com-
municatie

Interface, leiding defect, 
IF-module niet juist 
gekoppeld, kabel defect

Na 5 min wordt de bestu-
ring via de interface 
omgeschakeld op Local-
Mode

E51 Niet toege-
stane com-
binatie 
master/
slave

Verschillende pompen Enkelpompen: hetzelfde 
pomptype gebruiken.
Dubbelpomp: service-
dienst aanvragen of 
pomptype met behulp van 
een IR-apparaat aan MA en 
SL uitlezen. Bij ongelijke 
moduletypen de juiste 
vervangingsmodule aan-
vragen

E52 Storing 
communi-
catie mas-
ter/slave

IF-modules niet juist 
gekoppeld, kabel defect

Na 5 s schakelen de modu-
les naar enkelpompbedrijf 
om. Modules opnieuw 
koppelen, kabel controle-
ren

E53 Ongeldig 
busadres

BUS-adres dubbel toe-
gewezen

Adressering aan de module 
opnieuw uitvoeren

E54 Verbinding I/
O - module

Verbinding I/O - module 
onderbroken

Verbinding controleren

MA Master/slave 
niet inge-
steld

Master en slave vastleggen

Code-

num-

mer

Symbool 

knippert

Storing Oorzaak Oplossingen
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Procesweergave storings-/waarschuwingsmelding in HV-bedrijf 

Storingsmeldingen: Waarschuwingsmeldingen: 
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Storing 

E03 E07 E51 
E04 E09 E52 
E05 E11 E53 
 E38 E54 
 E50 MA 

zie 
tabel 

� Codenummer 
� Storingsmelding-LED "aan" 
� SSM opent 
� Storingsmelding via seriële digitale 

interface 
Handmatig resetten niet mogelijk 

 Door min. 1 s op de knop te 
drukken wordt de fout bevestigd.  

� Codenummer 
� Storingsmelding-LED 

"aan" 
� DP: omschakeling naar 

andere pomp 
Handmatig resetten niet 
mogelijk, 
bedrijfsmeldingsrelais SBM 
opent bij Stratos IF-module 
SBM en Ext.Off/SBM

vanaf 6 keer in 24 h 
Uitzondering: E10 en E25 max. 1 

Pomp 
schakelt 

uit zolang 
de fout 

aanwezig 
is 

M
ax

im
aa

l 5
 k

ee
r i

n 
24

 h
 

Storing 

E10 E25 
E20 E30 
E21 E31 
E23 E36 

POMP schakelt uit 
Wachttijd 5 minuten 

Handmatige reset 
Pomp schakelt in 

POMP schakelt uit 
Wachttijd 5 minuten 

Autostart POMP 
schakelt in 

Regelbedrijf 

Aantal 
fouten 
in 24h 

Regelbedrijf 

E04 
E05 

langer dan 
5 Minuten 

Aantal 
fouten 
in 24h 
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Procesweergave storings-/waarschuwingsmelding in AC-bedrijf

11 Reserveonderdelen
Reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of de Wilo-service-

dienst besteld.

Geef bij vragen en bestellingen altijd alle gegevens van het typeplaatje op.

Storingsmeldingen: Waarschuwingsmeldingen: 

Storing 

E03 E38 E53 
E07 E50 E54 
E09 E51 MA 
E11 E52 

zie tabel 

 Door min. 1 s op de knop  
te drukken wordt de fout 
bevestigd.  

� Codenummer 
� Storingsmelding-LED "aan" 
� SSM opent 
� DP: omschakeling naar andere 

pomp 
Bedrijfsmeldingsrelais SBM opent  
bij Stratos IF-module SBM en 
Ext.Off/SBM 
� Storingsmelding via seriële 

digitale interface 

Storing 

E04 E23 
E05 E25 
E10 E30 
E20 E31 
E21 E36 

POMP wordt uitgeschakeld  
 

Uitzondering: E10 
Deblokkeerroutine start. 

(max. 3 mal of max. 40 s) 
Pomp wordt uitgeschakeld 

als blokkering niet 
verholpen is. 

Handmatige reset 
Pomp schakelt in 

Regelbedrijf 
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12 Afvoeren
Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voeren en correct te recyclen, 
worden milieuschade en persoonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.

Bij de demontage en afvoer van de motor moet beslist op de waarschuwin-
gen in hoofdstuk 9.1 worden gelet!

1. Voor het afvoeren van het product en onderdelen ervan moet gebruik wor-
den gemaakt van openbare of particuliere afvalbedrijven.

2. Meer informatie over het correct afvoeren kan worden verkregen bij de 
gemeente, gemeentelijke afvaldienst of daar waar u het product hebt 
gekocht.

AANWIJZING: 

De pomp hoort niet in het huisvuil thuis!!

Voor meer informatie over recycling, zie www.wilo-recycling.com

Technische wijzigingen voorbehouden



Dortmund, 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016

N°2117809.03 (CE-A-S n°4145717)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN 809+A1

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

EN 61800-3+A1:2012EN 60335-2-51

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihen
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

Stratos
Stratos-D
Stratos-Z
Stratos-ZD

Division HVAC
Quality Manager - PBU Circulating Pumps
WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

EN 16297-2

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 16297-1

Digital unterschrieben von 
holger.herchenhein@wilo.
com 
Datum: 2016.06.16 
08:21:11 +02'00'



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

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

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

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

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

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

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

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-20

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju 
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; 
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků 
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

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

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :



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

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

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

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

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

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

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

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

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

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС ; Директива о 
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

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

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

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

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, 
povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG
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