
4 173 499-Ed.03 / 2015-04

Wilo-Star-Z NOVA 
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Käännä moottoripäätä tai ota se irti 
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2 Turvallisuus
Näitä ohjeita koskien � Lue nämä ohjeet kokonaan läpi ennen asen-

nusta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai 
pumpun vaurioitumiseen.

� Anna nämä ohjeet loppukäyttäjälle asennuk-
sen päätteeksi.

� Säilytä näitä ohjeita pumpun läheisyydessä. 
Niistä voi hakea neuvoja, jos myöhemmin 
ilmenee ongelmia.

� Emme kanna vastuuta vaurioista, jotka ovat 
syntyneet seurauksena näiden ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä.

Varoitukset Turvallisuuden kannalta tärkeät huomautukset 
on merkitty seuraavasti:

Vaara:  Viittaa sähkövirran aiheuttamaan 
hengenvaaraan.

Varoitus: Viittaa mahdolliseen hengen- 
tai loukkaantumisvaaraan.

Huomio: Viittaa mahdollisiin vaaratekijöi-
hin, jotka voivat olla vaaraksi pumpulle tai muille 
esineille.

Huomautus:  Korostaa vinkkejä ja tietoja.
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Pätevyys Pumpun asennuksen saa antaa vain pätevien 
ammattilaisten tehtäväksi. Rajoitetusti syynta-
keettomat (mukaan lukien lapset) tai henkilöt, 
joilla ei ole vaadittavaa alan tuntemusta, eivät saa 
ottaa tätä tuotetta käyttöön eivätkä käyttää sitä. 
Poikkeukset sallitaan vain turvallisuudesta vas-
taavan henkilön antamalla asianmukaisella opas-
tuksella. Sähkö-liitännän saa tehdä vain sähkö-
alan ammattilainen.

Määräykset Noudata asennuksessa seuraavien määräysten 
uusimpia versioita:
� Tapaturmantorjuntamääräykset
� DVGW laskentataulukko W551 (Saksassa)
� VDE 0370/osa1
� muut paikalliset määräykset (esimerkiksi IEC, 

VDE jne.)

Rakennemuutokset,
varaosat

Pumppua ei saa muuttaa teknisesti eikä sille saa 
tehdä rakenteellisia muutoksia. Pumpun mootto-
ria ei saa avata poistamalla muovinen kansi. Käytä 
vain alkuperäisiä varaosia.

Kuljetus Vastaanotettuasi pumpun ota pumppu ja kaikki 
tarvike-osat pakkauksesta ja tarkasta ne. Tee 
ilmoitus kuljetusvaurioista välittömästi.
Lähetä pumppu ainoastaan alkuperäispak-
kauk-sessaan.

Sähkövirta Käsiteltäessä sähkövirtaa on olemassa sähköis-
kun vaara. Sen vuoksi:
� kytke virta pois, ennen kuin alat työskennellä 

pumpun parissa, ja varmistu siitä, että virta ei 
voi kytkeytyä uudelleen päälle.

� älä taita äläkä purista sähköjohtoja, äläkä 
päästä niitä kosketukseen lämmönlähteiden 
kanssa.

� Pumppu on suojattu tippuvalta vedeltä suoja-
luokan IP 42 mukaisesti. Suojaa pumppu rois-
kevedeltä, älä upota sitä veteen tai muihin 
nesteisiin.
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3 Tekniset tiedot

3.1 Tyyppiavain

3.2 Liitännät

Star-Z Sarja: 
Vakiomallinen käyttöveden kiertopumppu, 
märkämoottoripumppu

NOVA Tyyppinimike
A = sisältää sulkuventtiilit
C = sisältää sulkuventtiilit ja on kytkentäval-

mis, sisältää pistoke-kellokytkimen

Star-Z NOVA
Liitin: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A ja Star-Z NOVA C 
Liitin: 15 (Rp ½") ja sulku-venttiilit
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3.3 Tiedot

Muut tiedot, ks. tyyppikilpi tai Wilo-tuoteluet-
telo.

3.4 Toimituksen sisältö
1 Pumppu
2 Lämpöeristevaippa
3 Tiivisterenkaat
4 Wilo-liitin
5 Asennus- ja käyttöohje (ei kuvaa)

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

Verkkojännite 1 ~ 230 V / 50 Hz
Suojaluokka IP 42
Liitäntäputkien 
nimelliskoko R ½

Asennuspituus 84 mm 
(tyyppi A: 138 mm)

Suurin sallittu 
käyttöpaine 10 bar (1000 kPa)

Aineen sallittu 
lämpötila-alue

+2 °C ... +65 °C,
 lyhytaikaisessa, 

enintään 2 tuntia kestävässä käytössä +70 °C
Suurin sallittu 
ympäristölämpötila + 40 °C

Suurin sallittu kokonais-
kovuus käyttöveden 
kiertojärjestelmissä

20° dH
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4 Toimintatapa

4.1 Käyttö
Tämä kiertovesipumppu soveltuu ainoastaan 
talousvedelle.

4.2 Toiminnot

Venttiilit Malleissa Star-Z NOVA A ja Star-Z NOVA C on 
painepuolella takaiskuventtiili (1) ja imupuolella 
sulkuventtiili (2).
Moottoripään (3) vaihtamiseen riittää, että liitti-
men (5) virta katkaistaan vetämällä liitin irti ja 
että sulkuventtiili suljetaan vääntöuralla (4). 
Tämän jälkeen moottoripää voidaan ruuvata irti 
 sivu 177.



Asennus

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Star-Z NOVA 176

Su
om

i

5 Asennus

5.1 Mekaaninen asennus

Asennuspaikka Valitse asennuspaikaksi säältä, pakkaselta ja 
pölyltä suojattu tila, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Asennuspaikan pitää olla sellainen, että siihen 
pääsee helposti käsiksi.

1. Tee asennuspaikalle sellaiset esivalmistelut, 
että pumppu voidaan asentaa ilman mekaani-
sia jännitteitä. 

2. Valitse asennusasento oikein, vain kuvan (A) 
osoittamalla tavalla. 
Rungon taustapuolella oleva nuoli ilmaisee 
virtaussuunnan.

Vaara:  Varmista ennen töiden aloitta-
mista, että pumpun virransaanti on katkaistu.

Huomio: Lika saattaa estää pumpun toi-
minnan. Huuhtele putkijärjestelmä hyvin ennen 
asennusta.

Huomautus: Sulkuventtiili ja takaisku-
venttiili ovat esiasennettuina malleissa Star-Z 
NOVA A ja Star-Z NOVA C. Asennettaessa mallia 
Star-Z NOVA ne on asennettava lisäksi.
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Käännä moottoripäätä
tai ota se irti

3. Löysää liitosmutteri, tarvittaessa irrota se 
kokonaan.

4. Käännä moottoripäätä siten, että Wilo-liitin 
on suunnattuna alaspäin.

5. Kiristä liitosmutteri.

Avaa sulkuventtiili 6. Kierrä uraa (1) ruuvitaltalla siten, että ura 
on samansuuntaisesti virtaussuunnan 
kanssa (vain malleissa Star-Z NOVA A ja 
Star-Z NOVA C).

7. Kiinnitä lämpöeristevaippa paikalleen.

Liitäntä 8. Liitä suojaputkisto.

Huomio: Älä vaurioita rungon tiivistettä. 
Vaihda vialliset tiivisteet.

Huomio: Jos asento on väärä, vettä saat-
taa tunkeutua sisään, jolloin pumppu rikkoutuu.

1

Huomautus: Sulje kääntämällä ura poikit-
tain virtaussuuntaan nähden.

Huomio: Moottorin muoviosia ei saa 
lämpöeristää, koska muuten pumppua uhkaa 
ylikuumeneminen.

Huomio: Sulku- ja takaiskuventtiileillä 
varustetuissa malleissa nämä venttiilit on esi-
asennettu kiristysmomenttiin 15 Nm (käsitiuk-
kuuteen) tiivistävästi. Jos kiristettäessä 
käytetään liian suurta kiristysmomenttia, vent-
tiilin ruuviliitäntä ja O-rengas rikkoutuvat. 
Estä venttiiliä pyörimästä asennuksen aikana 
pitämällä kiintoavaimella vastaan! 
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5.2 Sähköliitäntä

Tee sähköasennus
seuraavalla tavalla:

Vaara: Sähköliitännän parissa tehtävät 
työt saa teettää vain sähköalan ammattilaisella. 
Varmista ennen liitännän tekemistä, että liitän-
täjohdossa ei ole virtaa.

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3 Kuva 4

PE N L
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5.3 Täyttö ja ilmaus
1. Täytä järjestelmä. 
2. Ilma poistuu pumpun roottoritilasta itsestään, 

kun pumppua on käytetty vähän aikaa. Tässä 
yhteydessä voi kuulua ääniä. Ilmausta voidaan 
tarvittaessa nopeuttaa kytkemällä pumppu 
toistuvasti päälle ja pois. Lyhytaikainen 
kui-vakäynti ei ole pumpulle haitaksi.

Kuva 5

Avaa WILO-liitin seuraavalla tavalla:
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Puhdistus Puhdista pumppu ulkoisesti vain hieman kostu-
tetulla liinalla ilman puhdistusaineita.

Moottoripään
vaihtaminen

Moottoripään vaihto  sivu 177.
6 Huolto/häiriöt

Tilaa vaihtomoottori ammattiliikkeestä.

Varoitus: Irrotettaessa moottoripäätä tai 
pumppua kuumaa ainetta saattaa vuotaa ulos 
suurella paineella. Anna pumpun ensin jäähtyä.
Sulje sulkuventtiilit ennen pumpun irrottamista 
 sivu 177. 

Huomautus: Kun moottori käy irroitetussa 
tilassa voi siitä lähteä outoa ääntä ja kierto-
suunta voi vaihtua. Tämä tila on tavallinen.
Moitteeton toiminta on taattu vain silloin, kun 
pumppua käytetään pumpattavassa aineessa.
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7 Huolto/häiriöt

8

Hävittäminen

Ympäristövahinkojen
välttäminen

� Älä hävitä pumppua kotitalousjätteenä.
� Vie pumppu kierrätykseen.
� Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä paikalli-

siin viranomaisiin ja jätteidenkäsittelyn 
ammattiliikkeisiin. 

Häiriöt Syyt Tarvittavat 
toimenpiteet

Pumppu ei 
käynnisty.

Katkos virransyötössä, 
oikosulku tai sulakevika.

Tarkastuta virransaanti 
sähköalan ammattilai-
sella.

Ajastinkytkentätoiminto 
on kytkenyt automaatti-
sesti pois (vain malli 
Star-Z NOVA C).

Tarkasta pistoke-kello-
kytkimen säätö.

Moottori on jumittunut, 
esimerkiksi vesikierrosta 
tulleen sakan vuoksi.

Anna pumpun irrotus 
alan ammattilaisen teh-
täväksi  sivu 177.
Puhdistuta juoksupyörä, 
jotta se voi taas liikkua. 
Puhdistus tapahtuu pyö-
rittämällä juoksupyörää 
ja huuhtomalla lika pois.

Pumppu pitää 
ääntä.

Moottori hankaa, esi-
merkiksi vesikierrosta 
tulleen sakan vuoksi.

Kuivakäynti, liian vähän 
vettä.

Tarkasta sulkuventtiilit, 
niiden on oltava koko-
naan auki.

Pumpussa ilmaa. Kytke pumppu 5x päälle 
ja pois päältä, kulloinkin 
30s / 30s ajaksi.

Huomautus: Jos häiriötä ei voi poistaa, ota 
yhteyttä ammattiliikkeeseen.

Huomautus: Lisätietoja kierrätyksestä 
löytyy sivuilta 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�
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(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.
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(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.

F_GQ_013-05

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:
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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.

ß+��&/���/*/�/����#�2�.��_��*/�.#����*/!/�/#�� /�/���*��+,�2/�.+2�2/�â��
 �x+��� �/./&/�2ã�

�,2����3����4�5�6� ��7�����*.'��8���
�>?@ABACDE�F�GFFHI>HGHIDD��IBFJ>KG?DL�MFBLAL ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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���������«���ç�����
�
�ç��¬����
�����

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

�/�×�./'+���(_�&��X/!+�2+!/��#(#*!�ß2è�è!*èß�Ó��# ���2��&��2!��è���

F_GQ_013-05

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

¤¥¦§�¨[X#�X/!x/&/�X/!+�2+!/��Õ�Õ�!/�+���ß�ìè&�'+�Ó��# ��(×�/2*/!+'!/�+�/�
�/�#!#��!�'��#�!����#(x#���!&#ì#�#�X/(���/2*/'2/&+�°

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Å+�'+.)�Å� +ïÙ���������¤[�����* �2(X+!��ð.+�[!/'2��*�x�/2(.,�/$�
���������¤[���ñ��&#'2Wq�,q+Þ,��(.)�,�/�/�x+Þ����������¤[

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

¤¥¦§�¨[��ðq+�&.,���w/� ��&#'2(�q(*+/�+��/�q��+�+/$�,/$�&/'!���.$+��Þ�
,x�&�/�,� ��2���q+/�+�*+����2ï #$Þ.(.)�&(�/'2(q�/#�� /$�'+.)�+�
2���� ��#$Þ.(*+�$/� �,/ +��*+� ��q��'��$�q/x�°

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

¤¥¦§�¨[�&/.!��ã�.ã� ��&#�/!/�.+2�2/�â�� �/,/�2��&/.!���÷+/��#�2�.��_��*/�.#�
&+� �,+÷++!/�&+�/.2+�/!���/#�� /�/�#�*ã2���/�ß+�.#�!/x+�!�÷++!/���÷+���!/�.��/�!/�
transpun :

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

ù���ã�·/��+#�/���������û[���û�* �2+X+!+2�2/�[!/.2��*�x�/2+.ã�
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

¤¥¦§�¨[�+,$��!$���&�����+,&/!'+�����/&/�+���2/$�+,$��+�����'!�&#�,�&�!�Û+!+�
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:

¤¥¦§�¨[���«�©«���ª����
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�������«�°

¤¥¦§�¨[�Û/�2�/� �/)!��#$/���/��-��X'(�'2��Ä���� �/&*/2�*�2/$2��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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Å%,'��� ����Ä�,��+�&/�+����������[¨���[!/'2��*�x�/2+.'����* �2+X+!+2#�
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
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��� ���������: 

I. ��������� � ���	 ��������	��� 

���� ��¯����©��« ������� �� ��������� ��®©�ª� �®�
�������«. 
���«����« �� ��
�©��þ ���ç ��¯����©��«: 
��
��
: YYwWW = 14w30 

 YY = ¯�� ��¯����©��« 
 w = �����© «�©«»  
 WW = ��©« ��¯����©��« 

 

�

II. ��	�	��� �� ������	�
��� �	��������� 

À®�
������� ����������� �
®�����«� �©��þ¬�	 �	��ª���	 �¯©������ 
����¾���¯� ��þ��: 

 

 

�� �� 004/2011 «À ®���������� 
�������©ÿ���¯� �®�
�������«» 
�� �� 020/2011 «�©��
���¯�����« 
�����������ÿ �	��ª���	 �
����» 
 

 

��������� �®�
�������« ����
����« � �
������� �
�� ������« 

��
��©«�����ç �����ç ®ç����¯� 
�����ª��« WILO 

� �� RU �-DE.��24.�.01946, �ç��� 
�
¯���� �� �
��������� �
�������  
ÀÀÀ «�Á «������� �¿��», ¯�
�� ������ 

26.12.2014 
- 

25.12.2019 

�

III. ��������� � ����������	�	 � ������
��� ��	�������	�
����� 

1. ����
����« �® ��¯������©. 
��¯������©ÿ: WILO SE (���À �¿) 
��
��� �
���������� ������� �� ��������� ��®©�ª� �®�
�������«. 

2. À�����©ÿ�ç �
�������©ÿ���� �� �

���
�� ����¾���¯� ��þ��.�

 
������:  
ÀÀÀ «���À ���», 123592,  
¯. ������, �©. ��©�����, �. 20 
�©��� +7 495 781 06 90,  
���� + 7 495 781 06 91, 
E-mail: wilo@wilo.ru 

�

 
�	�����
: 
�ÀÀÀ "���À �¿�", 220035,  
¯. �����, �©. ����
«���, 67, 
���� 1101, �/« 005 
�©���: 017 228-55-28 
����: 017 396-34-66 
E-mail: wilo@wilo.by��

 
!��������: 
TOO «WILO Central Asia», 
050002, ¯. �©���ç, 
�¾��¯�©ÿ����, 31 
�©��� +7 (727) 2785961 
���� +7 (727) 2785960 
E-mail: info@wilo.kz  

�

 



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 
$%&'�`
������{& 
:!:<!�*
�
��
��
 
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 
.
��	�?������� 
�
��������


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


