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2 Veiligheid
Over deze handleiding • Lees deze handleiding voor de installatie vol-

ledig door. Het niet in acht nemen van deze 
handleiding kan tot zware verwondingen of 
schade aan de pomp leiden.

• Geef de handleiding na de installatie aan de 
eindgebruiker door.

• Bewaar de handleiding in de buurt van de 
pomp. Deze dient als referentie voor moge-
lijke latere problemen.

• Voor schade veroorzaakt door het niet in acht 
nemen van deze handleiding zijn wij niet aan-
sprakelijk.

Waarschuwingen Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid zijn 
als volgt gekenmerkt:

Gevaar:  wijst op levensgevaar door elek-
trische stroom.

Waarschuwing: wijst op mogelijk levens-
of verwondingsgevaar.

Voorzichtig: wijst op mogelijke risico's 
voor de pomp of andere voorwerpen.

Aanwijzing:  accentueert tips en infor-
matie.
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Kwalificatie De installatie van de pomp mag uitsluitend door 
gekwalificeerd vakpersoneel plaatsvinden. Dit 
product mag niet in bedrijf gesteld of bediend 
worden door personen met verminderde toe-
rekeningsvatbaarheid (inclusief kinderen) of door 
personen zonder relevante vakkennis. Uitzonde-
ringen zijn alleen toegestaan indien hiertoe 
opdracht gegeven is door personen die verant-
woordelijk zijn voor de veiligheid. De elektro-
aansluiting mag uitsluitend door een elektro-
monteur uitgevoerd worden.

Voorschriften Neem bij de installatie de volgende voorschriften 
in actuele versie in acht:
• Voorschriften voor de ongevallenpreventie
• DVGW-werkblad W551 (in Duitsland)
• VDE 0370/deel1
• verdere lokale voorschriften 

(bijv. IEC, VDE etc.)

Ombouw,
reserveonderdelen

De pomp mag technisch niet veranderd of omge-
bouwd worden. Het is niet toegestaan, om de 
pompmotor door verwijdering van het plastic 
deksel te openen. Gebruik alleen originele 
reserveonderdelen.

Transport Bij ontvangst de pomp en alle toebehoren uitpak-
ken en controleren. Meld transportschade direct.
Verstuur de pomp uitsluitend in de originele ver-
pakking.

Elektrische stroom Bij omgang met elektrische stroom bestaat het 
gevaar van een elektrische schok, daarom:
• voor het begin van werkzaamheden aan de 

pomp de stroom uitschakelen en tegen 
opnieuw inschakelen beveiligen.

• Stroomkabel niet knikken, afknellen of met 
hitte in contact laten komen.

• De pomp is volgens beschermingsklasse IP 42 
tegen druipwater beveiligd. De pomp tegen 
spatwater beschermen, niet in water of 
andere vloeistoffen onderdompelen.
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3 Technische gegevens

3.1 Typeaanduiding

3.2 Aansluitingen

Star-Z Serie: 
standaard drinkwater-circulatiepomp, natloper

NOVA Typeaanduiding
A = met afsluitarmatuur
C = met afsluitarmatuur en stekkerklaar met 

stekker-schakelklok

Star-Z NOVA
Draadaansluiting: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A en Star-Z NOVA C 
Draadaansluiting: 15 (Rp ½") en afsluit-
armatuur
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3.3 Gegevens

Voor verdere gegevens zie typeplaatje of Wilo-
catalogus.

3.4 Leveringsomvang
1 Pomp
2 Warmte-isolatieschaal
3 Afdichtringen
4 Wilo-connector
5 Inbouw- en bedieningsvoorschriften 

(niet weergegeven)

Star-Z NOVA, Star-Z NOVA A, 
Star-Z NOVA C

Netspanning 1 ~ 230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse IP 42
Nominale diameter van de 
aansluitingleidingen R ½

Bouwlengte 84 mm 
(type A: 138 mm)

Max. toegestane bedrijfs-
druk 10 bar (1000 kPa)

toegestaan temperatuur-
bereik van de vloeistof

+2 °C tot +65 °C,
 in kortstondig bedrijf tot 2 uur 70 °C

Max. omgevings-
temperatuur + 40 °C

Max. toelaatbare totale 
hardheid in tapwater-
circulatiesystemen

20° dH
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4 Werking

4.1 Toepassing
Deze circulatiepomp is uitsluitend geschikt voor 
drinkwater.

4.2 Functies

Ventielen De uitvoeringen Star-Z NOVA A en Star-Z 
NOVA C zijn op de drukzijde met een terugslag-
klep (1) en op de zuigzijde met een afsluitkraan 
(2) uitgerust.
Voor de vervanging van de motorkop(3) is het 
voldoende, om door het verwijderen de connec-
tor (5) spanningsloos te maken en de afsluitkraan 
aan de draaiopening (4) te sluiten. De motorkop 
kan dan gemakkelijk afgeschroefd worden 
 pagina 9.
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5 Installatie

5.1 Mechanische installatie

Installatieplaats Zorg voor de installatie voor een weerbestendige, 
vorst- en stofvrije en goed geventileerde ruimte. 
Kies een goed toegankelijke installatieplaats.

1. Bereid de installatieplaats zo voor, dat de 
pomp vrij van mechanische spanning gemon-
teerd kan worden. 

2. Kies een correcte installatiepositie, alleen 
zoals in (afb. A) weergegeven. 
De pijl op de achterkant van het huis geeft de 
stroomrichting aan.

Gevaar:  Zorg vóór de werkzaamheden 
ervoor dat de pomp van de stroomvoorziening 
gescheiden is.

Voorzichtig: Vuil kan de werking van de 
pomp beperken. Leidingsysteem voor installatie 
doorspoelen.

Aanwijzing: Afsluitkraan en terugslagklep 
zijn bij de uitvoeringen Star-Z NOVA A en Star-Z 
NOVA C voorgemonteerd. Bij de installatie van 
de uitvoering Star-Z NOVA moeten deze extra 
gemonteerd worden.
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Motorkop draaien of
verwijderen

3. Maak de wartelmoer los, en schroef die er, 
indien nodig, volledig af.

4. Draai de motorkop zo, dat de Wilo-connector 
naar beneden gericht is.

5. Wartelmoer weer aandraaien.

Afsluitkraan openen 6. Draai de spleet (1) met een schroevendraaier 
dusdanig, dat deze parallel aan de stroomrich-
ting staat (alleen bij de uitvoeringen Star-Z 
NOVA A en Star-Z NOVA C).

7. Warmte-isolatieschaal monteren.

Aansluiten 8. Leidingssysteem aansluiten.

Voorzichtig: Beschadig de huisafdichting 
niet. Vervang defecte afdichtingen.

Voorzichtig: Bij een foute positie kan er 
water binnendringen en de pomp onherstelbaar 
beschadigen.

1
Aanwijzing: Stel de spleet om te sluiten 

dwars t.o.v. de stroomrichting.

Voorzichtig: De kunststof onderdelen van 
de motor mogen niet warmtegeïsoleerd worden, 
om de pomp tegen oververhitting te bescher-
men.

Voorzichtig: Bij de uitvoeringen met 
afsluitkraan en terugslagklep zijn deze reeds 
met een aandraaimoment van 15 Nm (handvast) 
dichtend voorgemonteerd. Een te hoog aan-
draaimoment bij het vastschroeven beschadigt 
de ventielverbinding en de o-ring. 
Beveilig bij de installatie het ventiel met een 
muilsleutel tegen verdraaien! 
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5.2 Elektrische aansluiting

Voer de elektrische
aansluiting als volgt uit:

Gevaar: Werkzaamheden aan de elektro-
aansluiting mogen uitsluitend door een elektro-
monteur uitgevoerd worden. Zorg vóór het 
aansluiten ervoor dat de aansluitleiding stroom-
loos is.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding 3 Afbeelding 4

PE N L
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5.3 Vullen en ontluchten
1. Installatie vullen. 
2. De rotorruimte van de pomp ontlucht zelf-

standig na korte bedrijfsduur. Hierbij kunnen 
geluiden optreden. Eventueel kan een meer-
voudig aan- en uitschakelen de ontluchting 
bespoedigen. Kortstondige droo-gloop 
beschadigt de pomp niet.

Afbeelding 5

Open de WILO-connector als volgt:
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Reinigen Maak de pomp aan de buitenkant alleen met een 
licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel 
schoon.

Motorkop vervangen

Vervanging van de motorkop  pagina 9.
6 Onderhoud/storingen

Bestel de servicemotor bij de plaatselijke specia-
list.

Waarschuwing: Bij demontage van 
motorkop of pomp kan er hete vloeistof onder 
hoge druk vrijkomen. Laat de pomp ervoor 
afkoelen.
Sluit vóór demontage van de pomp de afsluit-
kranen  pagina 9. 

Aanwijzing: Bij uitgebreide en draaiende 
motor kunnen er zich geluiden en rotatieveran-
deringen voordoen. Dat is in deze situatie nor-
maal.
De goede werking is alleen gegarandeerd wan-
neer de pomp in de vloeistof loopt.
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7 Onderhoud/storingen
8

Afvoeren

Schade aan het
milieu vermijden

• Pomp niet bij het huisvuil gooien.
• Pomp laten recyclen.
• In geval van twijfel contact opnemen met de 

plaatselijke gemeentelijke autoriteiten en pro-
fessionele afvoerbedrijven. 

Storingen Oorzaken Oplossingen

Pomp start niet Onderbreking in de 
stroomtoevoer, kortslui-
ting of zekeringen 
defect.

Laat de stroomverzor-
ging door een elektro-
monteur controleren.

Tijdschakelfunctie is 
automatisch uitgescha-
keld (alleen uitvoering 
Star-Z NOVA C).

Instelling van de stek-
ker-schakelklok contro-
leren.

Motor is geblokkeerd, 
bijv. door afzettingen uit 
het watercircuit.

Laat de pomp door een 
vakman demonteren 
 pagina 9.
Zorg opnieuw voor een 
goede werking van de 
waaier door draaien en 
uitspoelen van vuil.

Pomp maakt 
geluiden.

Motor loopt aan, bijv. 
door afzettingen uit het 
watercircuit.

Droogloop, te weinig 
water.

Afsluitarmaturen con-
troleren, deze moeten 
volledig geopend zijn.

Lucht in de pomp. Pomp 5x in-/uitschake-
len, telkens gedurende 
30s/30s.

Aanwijzing: Neem contact op met een 
vakman, indien de storing niet verholpen kan 
worden.

Aanwijzing: Voor meer informatie over 
recycling zie www.wilo-recycling.com.
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING � !"# �#$%%&'("# #��)

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

678�9:;<=>�?9�@7�9AB>�9C7E?FC8<?GC7�9HEI:7J6K�:EL@H:7�:FH�7C7MGEFC@78�
<@=C�:EF=NFO?9C=�<9P;Q7�

(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 (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

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

+�#�'!�U/�+*�/#�� �'+*����*�*�����/&/�+*���� �/2)�&��$��2���+.+�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
�)*+�,-����.�/,0��10�23)�423 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��!�*+�2��,�/!V,V��!&�!����,/�/ !V��)��*��+,1!2�/#�W �+��,�X�1�(�'��'� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA �)�2350��3652����)�2�7809:

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.
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(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

'+_�#'�!!�*��`���*+�[q�� /$���*��+ww�2+�!+�$�/xq#�+*�/**+$��_+!` �{���
pre|/&/�2+�

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.
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WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe|+_+'�2+�_�&+��+&`&+'$���,,$��+�)#*��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le{+�!�,,$��+$+/2���,,$���!+�!+�
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:

Vulta{{���������������[�����* �2+XX+!2��[!/22��*��$/2+'������������[���
Prodotti relatati mal-ener{+$������������[

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG
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Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
#�2����/�%*��%�/�#�/&/�-.)�/��� �'-.)��*���+.����1��&�%*� �1��%*�
 0/& +�Ã*��'2/�Ä�$/� 0/$%*�$%°

Å%,'Ä�Å� �2%���������[¨���[!/'2��*�x�/2+.'1���* �2+X+!+2�����������[¨���
Æ-��X'Ã�� �$/�-.)��/�� �20/X�#�/�/�x+/����������[¨

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

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

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/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:

¤¥¦§�¨[�Q=PÊC98�L@8�@7�:EFJLC@7�:FH�FE;ËFC@78�<@=C�:7EFO<7�9HEI:7J6K�
QBPI<=�9;C78�<O?MIC7�?9�@8>�Q87@KA98>�@IC�:7E76K@I�FQ=N8ÊC�678�@8>�
9ÌC86G>�CF?FÌ9<;9>�<@8>�F:F;9>�GÍ98�?9@7M9EÌ9;°

Î/*��Ï2�* ����������[����[!/'2��*�x�/2+�+��¨#&/�+��*#*���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Ð/*� �+/x#*����������[����[!/'2��*�x�\2+�'^��¨�&/�ÑX������������[����
[�/�Ò+$#���+�2Ñ2+/*�����$#*+/*����������[�

Ó!�.���(�Ô/�,Õ!2�ÄxÖ���������[����[!/'2��*1x�/�/��×��,/_Ä�)/2V�Äx�/�
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

¤¥¦§�¨[�'+$/!/�2+��)�x(���$/!/��*/x_/!/!V�Äx+��(+!�2'�,�2X���*/x$/!×!2�
2/�*Ä'/'�*/x_/!/!�/'���'×�/2'/,V�/#�W �+�+�1�(/!�/'�/!V%�1��+��'��
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

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

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

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�!$/&/Ù+*� �+)��Ù/�+*�/#�� �'+*�&+�/'2+��*��+���.+���!�+*�,�'��+*�°

¤¥¦§�¨[� ��/+]'+���'�&�]+�$/�&/'!���.+$�$/��#��&(2+�x�*+�+�+��2+2+�'��]+Ú�
[#�� ���&+�/'2(�Ú�+��$��� /�'/!+��Û+Ú���.+���!+�+Ú�Ï�2�2(*Ú��#��2�2#�°

¤¥¦§�¨[&/'!��\��'��+,�2�^&^$#*+��'���+������#'2+�]�$^�&/'!��^.+$^���2X+!�2�
]/+2�#,�'�+2Ñ2��[+�� ���&+�/'2Ñ�#�����.Ñ$#*+/*��'^���Ñ��2�/�+]Ý#���!�2#�
likumiem, kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING ��)�2�2892�4,����;80�<�

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���,�,����2/ #$Þ.(*+����*�*+�/#�� /$�'+.)�,)��*��+,�q��(*+� �&��(*+�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ��8�2�2=0�����8��-��+0323��8�

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (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
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EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE
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Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES
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WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
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WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :
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transpun :

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG
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2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE
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naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
	�����
��������
�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
���	��
������	�����
�

Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
���	����	��
�

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
	�����	��
�

Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
�	����	����

Belgium 
WILO NV/SA 
�!"#��
������� 
T +32 2 4823333 
	�����	����

Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
	�����	����

Brazil 
$%&'�*�����	���� 
%�.���
�
��&��
 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
�#:�#;�!< 
T +55 11 2923 9456 
�	����	��;��
�	������

Canada 
$%&'�*
�
�
�%��� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
	�����	��;�
�
�
���

China 
$%&'�*�	�
�&�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���=��	�������

Croatia 
$%&'���>
��?
���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��;��>
��?
��	����

Cuba 
WILO SE 
'�	�	�
�*�����	
� 
@�	�	�	���	���
��.����!< 
�	������&
��
�
�
�*��
 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��;
���
���

Czech Republic 
$%&'�*�F���� 
:<�!��*����	�� 
T +420 234 098711 
	�����	����

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���?

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
	�����	����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
�	����	���	

France 
$	����
������H�
������� 
<#!!<�&
>
��*���R 
T +33 2435 95400 
	�����	����

Great Britain 
$%&'�UXZ[�&�� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
�����	�����?

Greece 
$%&'�����
���� 
�]<^_���	R	�U���	?
[ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$%&'�`
��
�����c��Z�� 
:!]<�hq�q?�c�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
`
�����
���v�
���v��.��&�� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
���>	�����
����.�
�����

Indonesia 
vh�$%&'�v��.��%������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
�	��
�	���������	�

Ireland 
WILO Ireland 
&	���	�? 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$%&'�%�
�	
���� 
:!!^"�v����	��
�w��������
 (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��?�

Korea 
$%&'�v��.��&��� 
^�";::!��
�����F�w��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����?�

Latvia 
$%&'�w
��	���%� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
	�����	���>

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
z��	�����:!:�:!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
	�����	�������

Lithuania 
$%&'�&	���>
�X�w 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
	���	�����

Morocco 
$%&'�`
������{& 
:!:<!�*
�
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��
 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
����
����	���


The Netherlands 
$%&'�|�����
���w} 
�<<��|��$����

� 
T +31 88 9456 000 
	�����	����

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
�	����	����

Poland 
$%&'�v���?
��.���� 
!<;<!^�&��������
 
T +48 22 7026161 
�	����	��.�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
;��	����
���	��
��	����&�
 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
����
���	��.�

Romania 
$%&'�{��
�	
���� 
!~~!]!�*���*�	
=�
�
z���%���> 
T +40 21 3170164 
�	����	����

Russia 
WILO Rus ooo 
�:#<_:�`����� 
T +7 495 7810690 
�	����	����

Saudi Arabia 
$%&'�`@�;�{	�
�� 
{	�
�����]^< 
T +966 1 4624430 
������
��
�
�	
	�����

Serbia and Montenegro 
$%&'�w����
����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
���	����	����

Slovakia 
$%&'�*�����F���������?
 
"#�!^�w�
�	��
>
 
T +421 2 33014511 
	�����	���?

Slovenia 
$%&'����	
�	����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
�	��
��	
�	���	���	

South Africa 
�
���������������	�
 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
.
��	�?������� 
�
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Spain 
$%&'�%���	�
��� 
:""!^����
�c�������
����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
�	��	���	�
��	����

Sweden 
WILO NORDIC AB 
#<!##�}�R=q 
T +46 470 727600 
�	����	����

Switzerland 
@`w�v��.����� 
]#�!�{��	������� 
T +41 61 83680-20 
	�������;.��.����

Taiwan 
$%&'�h
	�
��*'F�&�� 
:]�<_�|���h
	.�	�*	�� 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�
��>��h	����� 
#]_<^����
���� 
T +90 216 2509400 
�	����	�������

Ukraina 
$%&'�X?�
	�
���� 
!"�#!�Z	�� 
T +38 044 3937384 
�	����	���


United Arab Emirates 
$%&'�`	�����@
���H�@ 
z�������	�H�������������� 
v'�w�R�:^:~:!����
	� 
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
	�����	��;��
���

Vietnam 
$%&'�}	���
��*��&�� 
���*�	�`	���*	��F�}	���
� 
T +84 8 38109975 
�?�	����	��>�
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




