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2 Biztonság
Az utasítással

kapcsolatos tudnivalók
� Telepítés előtt ezt az utasítást végig el kell 

olvasni. Ennek az utasításnak a figyelmen 
kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a szi-
vattyú károsodásához vezethet.

� A telepítés után az utasítást át kell adni a vég-
felhasználónak.

� Az utasítást a szivattyú közelében kell meg-
őrizni. Ez a dokumentum későbbi problémák 
esetén referenciaszövegként szolgál.

� Ezen utasítás figyelmen kívül hagyásából 
eredő károkért semmilyen felelősséget nem 
vállalunk.

Figyelmeztető jelzések A biztonság szempontjából fontos tudnivalók 
jelölése a következő:

Veszély:  Villamos energia általi életve-
szélyre figyelmeztet.

Figyelmeztetés: Életveszély vagy sérülés-
veszély lehetőségére figyelmeztet.

Vigyázat: A szivattyú vagy más tárgyak 
lehetséges károsodásának veszélyére figyel-
meztet.

Javaslat:  Javaslatokat és információkat 
emel ki.
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Szakképesítés A szivattyú telepítését kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti. Ezt a terméket nem 
helyezhetik üzembe vagy nem üzemeltethetik 
olyan személyek, amelyek beszámítási képessége 
korlátozott (beleértve gyerekeket is), vagy akik 
nem rendelkeznek megfelelő szaktudással. Ettől 
csak a biztonságért felelős személyek megfelelő 
utasítására szabad eltérni. A villamos -csatlako-
zást kizárólag elektromos szakember végezheti.

Előírások Telepítéskor vegye figyelembe az alábbi előírások 
aktuális változatát:
� Balesetvédelmi előírások
� W551 DVGW-munkalap (Németországban)
� VDE 0370/1. rész
� további helyi előírások (pl. IEC, VDE stb.)

Átépítés, pótalkatrészek A szivattyút nem szabad műszakilag megváltoz-
tatni vagy átépíteni. A szivattyúmotor kinyitása 
a műanyagfedél eltávolítása által nem megenge-
dett. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használ-
jon.

Szállítás Kézbesítéskor csomagolja -ki és ellenőrizze a szi-
vattyút és az összes választható opciót. A szállí-
tási károkat azonnal jelentse.
A szivattyút kizárólag az eredeti -csomagolásban 
szabad elküldeni.

Villamos energia Villamos energia felhasználása során áramütés 
veszélye áll fenn, ezért:
� A szivattyún végzendő munkák előtt feszült-

ségmentesítse a berendezést és biztosítsa 
illetéktelen visszakapcsolás ellen.

� Az áramkábelt nem szabad megtörni, beszorí-
tani vagy hőforrással érintkezésbe hozni.

� A szivattyú az IP 42 védelmi osztály szerint 
védett csepegő víz ellen. A szivattyút védje 
fröccsenő víztől és ne merítse be vízbe vagy 
más folyadékba.
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3 Műszaki adatok

3.1 A típusjel magyarázata 

3.2 Csatlakozások

Star-Z Sorozat: 
alapkivitelű használati melegvíz cirkulációs 
szivattyú, nedvestengelyű szivattyú

NOVA Típus megnevezése
A = elzárószerelvényekkel
C = elzárószerelvényekkel és csatlakozásra 

kész dugaszolható kapcsolóórával

Star-Z NOVA
Csavarzat: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A és Star-Z NOVA C 
Csavarzat: 15 (Rp ½") és elzáró-szerelvények
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3.3 Műszaki adatok

A további adatokat lásd a típustáblán vagy a Wilo 
katalógusban.

3.4 Szállítási terjedelem
1 Szivattyú
2 Hőszigetelő burkolat
3 Tömítőgyűrűk
4 Wilo-Connector
5 Beépítési és üzemeltetési utasítás 

(nincs az ábrán)

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

Hálózati feszültség 1 ~ 230 V / 50 Hz
Védelmi osztály IP 42
A csatlakozócsövek 
névleges átmérője R ½

Építési hossz 84 mm 
(A típus: 138 mm)

Max. megengedett üzemi 
nyomás 10 bar (1000 kPa)

A közeg megengedett 
hőmérséklettartománya

+2 °C – +65 °C,
Rövid üzem esetén max. 2 óráig +70 °C

Max. környezeti hőmér-
séklet + 40 °C

Max. megengedett 
összkeménység 
használati melegvíz 
cirkulációs rendszerek-
ben

20° dH
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4 Működés

4.1 Alkalmazás
A keringetőszivattyú kizárólag ivóvízhez hasz-
nálható!

4.2 Funkciók

Szelepek A Star-Z NOVA A és Star-Z NOVA C kivitel nyo-
móoldalon egy visszacsapószeleppel (1) van fel-
szerelve, szívóoldalon pedig egy elzáró szeleppel 
(2).
A motorfej (3) cseréjéhez elegendő, ha a Connec-
tor-t (5) lehúzással feszültségmentesíti és elzárja 
az elzáró szelepet a forgó horonynál (4). A motor-
fejet ezután egyszerűen le lehet csavarozni 
 81. oldal.
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5 Telepítés

5.1 Mechanikus telepítés

Beépítési hely A beépítéshez egy időjárástól védett, rozsda- és 
pormentes, valamint jól szellőző helyiségre van 
szükség. Könnyen hozzáférhető helyet válas-
szon.

1. A beépítés helyét úgy kell előkészíteni, hogy 
a szivattyút mechanikai feszültségektől men-
tesen lehessen beszerelni. 

2. Válassza ki a megfelelő beépítési helyzetet, 
csak az A ábrának megfelelően. 
A ház hátoldalán lévő nyíl mutatja az áramlási 
irányt.

Veszély:  A munkák megkezdése előtt 
győződjön meg arról, hogy a szivattyú le lett 
választva a villamos hálózatról.

Vigyázat: A szivattyú szennyeződés 
következtében üzemképtelenné válhat. 
A csőrendszert beépítés előtt át kell öblíteni.

Javaslat: A Star-Z NOVA A és Star-Z 
NOVA C kivitel esetén az elzáró szelep és a vis-
szacsapószelep előszerelt. Ezeket a szelepeket 
a Star-Z NOVA kivitel beépítése esetén kiegé-
szítőleg fel kell szerelni.
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A motorfej elforgatása
vagy levétele

3. Oldja ki, szükség esetén pedig teljesen csa-
varja le a hollandi anyát.

4. A motorfejet úgy kell elfordítani, hogy a Wilo-
Connector lefelé nézzen.

5. Húzza meg ismét a hollandi anyát.

Az elzáró szelep kinyitása 6. Forgassa el a hornyot (1) egy csavarhúzóval 
úgy, hogy az párhuzamosan legyen az áram-
lási iránnyal (csak a Star-Z NOVA A és Star-Z 
NOVA C kivitel esetén).

7. Szerelje fel a hőszigetelő burkolatot.

Csatlakoztatás 8. Csatlakoztassa a csövezést.

Vigyázat: Ne sértse meg a háztömítést. 
Cserélje ki a sérült tömítéseket.

Vigyázat: Nem megfelelő pozícióban víz 
hatolhat be és tönkreteheti a szivattyút.

1

Javaslat: Elzáráshoz a hornyot az áramlási 
irányhoz képest keresztbe kell állítani.

Vigyázat: A motor műanyag részeit nem 
szabad hőszigetelni a szivattyú túlmelegedés 
elleni védelmének érdekében.

Vigyázat: Az elzáró és visszacsapószelep-
pel ellátott kivitelek esetén ezek 15 Nm meghú-
zási nyomatékkal (szorosan) tömítve 
előszereltek. A csavarozás közben kifejtett túl 
nagy meghúzási nyomaték tönkreteszi a sze-
lepcsavarzatot és az O-gyűrűt. 
Beépítéskor biztosítsa a szelepet egy villáskulc-
csal elfordulás ellen! 
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5.2 Villamos bekötés

A villamos bekötést az
alábbi módon hajtsa

végre:

Veszély: Kizárólag elektromos szakember 
végezhet munkákat a villamos csatlakozáson. 
Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy 
a csatlakozóvezeték feszültségmentes.

1. ábra 2. ábra

3. ábra 4. ábra

PE N L
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5.3 Betöltés és légtelenítés
1. Töltse be a rendszert. 
2. A szivattyú forgórész terének légtelenítése 

önműködően történik rövid üzemidő eltelté-
vel. Eközben zajok léphetnek fel. Adott eset-
ben többszöri be- és kikapcsolással fel lehet 
gyorsítani a légtelenítést. Rövid ideig tartó 
szárazon-futás nem károsítja a szivattyút.

5. ábra

A WILO-Connector-t az alábbi 
módon nyissa ki:
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Tisztítás A szivattyút kívülről kizárólag enyhén nedves 
kendővel, tisztítószer nélkül szabad tisztítani.

A motorfej cseréje

A motorfej cseréje  81. oldal.
6 Karbantartás/üzemzavarok

A szervizmotort a szakszerviznél lehet megren-
delni.

Figyelmeztetés: A motorfej vagy a szivat-
tyú kiszerelésekor forró közeg léphet ki nagy 
nyomás alatt. Hagyja előtte kihűlni a szivattyút.
A szivattyú kiszerelése előtt zárja el az elzáró 
szelepeket  81. oldal. 

Javaslat: A kiszerelt és működő motor 
esetén zajok és forgásváltás léphet fel. Ebben a 
helyzetben ez szokásos állapot.
A kifogástalan működés csak akkor biztosított, 
ha a szivattyú szállítható közegben működik.
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7 Karbantartás/üzemzavarok
8

Ártalmatlanítás

Környezeti károk
megelőzése

� A szivattyút ne a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítsa.

� A szivattyú újrahasznosítandó.
� Ha kérdése van, forduljon az illetékes helyi 

hatósághoz vagy hulladékhasznosító üzemhez. 

Üzemzavarok Okok Elhárítás

A szivattyú nem 
indul be.

Az áramellátás megsza-
kadt, rövidzárlat van 
vagy hibásak a biztosíté-
kok.

Ellenőriztesse az áramel-
látást egy elektromos 
szakemberrel.

Az időkapcsoló funkció 
automatikusan kikap-
csolt (csak a Star-Z 
NOVA C esetén).

Ellenőrizze a dugaszol-
ható kapcsolóóra beállí-
tását.

A motor leblokkolt, pl. a 
hűtővíz körfolyamatból 
kivált lerakódások miatt.

Szereltesse ki a szivat-
tyút egy szakemberrel 
 81. oldal.
Forgassa el a járókereket 
és öblítse ki a szennye-
ződést, hogy a járókerék 
újra könnyen járjon.

A szivattyú zajt 
bocsát ki.

Akadályozott a motor 
folyamatos működése, pl. 
a hűtővíz körfolyamatból 
kivált lerakódások miatt.
Szárazonfutás, túl kevés 
víz.

Ellenőrizze, hogy az 
elzárószerelvények tel-
jesen ki vannak-e nyitva.

Levegő került a szivat-
tyúba.

Kapcsolja be és ki a szi-
vattyút ötször, 30-30 
másodpercre

Javaslat: Ha nem tudja elhárítani az üzem-
zavart, értesítse a szakszervizt.

Javaslat: Az újrahasznosítás témájával 
kapcsolatban itt további információkat találhat: 
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.
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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.
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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
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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��%*�
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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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Î/*��Ï2�* ����������[����[!/'2��*�x�/2+�+��¨#&/�+��*#*���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

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

��¯�
������
�����ç���
��������������
���������«���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����
�����ç���
ª��©��ç������������©�
������
�������������������ª�þ���©��þ¬����
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���������
�������©ÿ�ç���
�������«�°

¤¥¦§�¨[�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

Ó!��'�	/�+!+*�
×�/2*/!+ì+���������Ó·���[!/'2��*��(/2+'��(#*!#!#'�
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I. ��������� � ���	 ��������	��� 

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

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

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

September 2014H�����������	�	
�	��F���.������
�	���
����
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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


