
4 173 499-Ed.03 / 2015-04

Wilo-Star-Z NOVA 

Pioneering for You

en  Installation and operating instructions
fr  Notice de montage et de mise en service
es  Instrucciones de instalación y funcionamiento
it  Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας
tr 	 Montaj	ve	kullanma	kılavuzu
hu  Beépítési és üzemeltetési utasítás
pl 	 Instrukcja	montażu	i	obsługi

cs 	 Návod	k montáži	a	obsluze
ru 	 Инструкция	по	монтажу	и	эксплуатации
lv 	 Uzstādīšanas	un	ekspluatācijas	instrukcija
lt  Montavimo ir naudojimo instrukcija
sk 	Návod	na	montáž	a	obsluhu
sv 	Monterings-	och	skötselanvisning
i 	 Asennus-	ja	käyttöohje
da  Monterings- og driftsvejledning



Översikt

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Star-Z NOVA 158

Sv
en

sk
a

Monterings- och skötselanvis-

1 Översikt

Vrid och ta av motorhuvudet 
 sidan 165

Anslutningar  sidan 161
Ventiler  sidan 163

Anslutning 
 sidan 165

Problem  sidan 169

Typnyckel  sidan 161

Elektrisk anslutning  sidan 166

Säkerhet  sidan 159

Funktionssätt  sidan 163

Installation  sidan 164



Säkerhet

159 WILO SE 04/2015

Sv
en

sk
a

2 Säkerhet
Om denna

skötselanvisning
� Läs igenom hela skötselanvisningen före 

installationen. Om anvisningarna inte följs kan 
det leda till allvarliga personskador eller ska-
dor på pumpen.

� Överlämna skötselanvisningen till slutanvän-
daren efter installationen.

� Skötselanvisningen ska förvaras i närheten av 
pumpen, så att den kan användas som refe-
rens om problem uppstår.

� Vi tar inget ansvar för skador som uppstår 
p.g.a. att denna skötselanvisning inte följs.

Varningssymboler Viktig säkerhetsinformation kännetecknas med 
följande symboler:

Fara: Vid risk för livshotande skador p.g.a. 
elektrisk ström.

Varning: Vid potentiell risk för livshotande 
eller allvarliga skador.

Observera: Vid risk för materiella skador 
på pumpen eller annan utrustning.

Notera: Vid tips och allmän information.
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Kvalifikationer Installation av pumpen får endast utföras av kva-
lificerad fackpersonal. Produkten får inte tas i 
drift eller användas av personer med begränsad 
omdömesförmåga (inklusive barn) eller personer 
som saknar nödvändig specialistkunskap. Denna 
regel får endast frångås på direkt inrådan av 
säkerhetsansvarig. Elektrisk anslutning får endast 
utföras av en auktoriserad elektriker.

Föreskrifter Vid installationen ska följande bestämmelser 
i den senaste utgåvan beaktas:
� Olycksfallsföreskrifter
� DVGW arbetsblad W551 (i Tyskland)
� VDE 0370/del 1
� Andra lokala föreskrifter (t.ex. IEC, VDE etc.)

Ombyggnad, reservdelar Tekniska förändringar på eller ombyggnad av 
pumpen är inte tillåtet. Pumpmotorn får inte 
öppnas genom att plastlocket demonteras. 
Använd endast originalreservdelar.

Transport Packa upp och kontrollera alla tillbehörsdelar 
vid leverans. Transportskador ska rapporteras 
omgående.
Skicka endast pumpen i originalemballaget.

Elektrisk ström Vid hantering av strömförande komponenter 
finns risk för skador p.g.a. elstötar:
� Slå därför från strömmen och säkra den mot 

återinkoppling innan arbeten utförs på pum-
pen.

� Se till att strömkabeln inte böjs, kläms fast 
eller kommer i direkt kontakt med värme-
källor.

� Pumpen är skyddad mot droppvatten enligt 
kapslingsklass IP 42. Skydda pumpen mot 
sprutvatten och låt den inte stå i vatten eller 
andra vätskor.
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3 Tekniska data

3.1 Typnyckel

3.2 Anslutningar

Star-Z Serie: 
VVC-pump av standardmodell, med våt motor

NOVA Typbeteckning
A = med spärrarmatur
C = med spärrarmatur 
C = och anslutningsfärdig med stickkontakt 
C = med tidur

Star-Z NOVA
Skruvförband: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A och Star-Z NOVA C 
Skruvförband: 15 (Rp ½") och spärrarmatur
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3.3 Specifikationer

För ytterligare uppgifter, se typskylten eller 
Wilo-katalogen.

3.4 Leveransomfattning
1 Pump
2 Värmeisolering
3 Tätningsringar
4 Wilo-Connector
5 Monterings- och skötselanvisning 

(visas inte på bild)

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

Nätspänning 1 ~ 230 V / 50 Hz
Kapslingsklass 42
Nominell bredd för 
anslutningsrören R ½

Inbyggnadslängd 84 mm 
(typ A: 138 mm)

Max. tillåtet driftstryck 10 bar (1000 kPa)
Tillåtet temperatur-
område för mediet

+2 °C till +65 °C,
Under kort tid upp till 2 timmar: +70 °C

Max. omgivnings-
temperatur + 40 °C

Max. tillåten total hårdhet 
i VVC-system 20 °dH
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4 Funktionssätt

4.1 Användning
Denna cirkulationspump är endast avsedd för 
dricksvatten.

4.2 Funktioner

Ventiler Utförandena Star-Z NOVA A och Star-Z NOVA C 
är utrustade med en backventil (1) på trycksidan 
och en avstängningsventil (2) på sugsidan.
För byte av motorhuvudet (3) räcker det att dra ut 
kopplingsdelen (5) så att den blir strömlös och 
stänga avstängningsventilen genom att vrida 
runt skåran (4) med en skruvmejsel. Därefter kan 
motorhuvudet enkelt skruvas av  sidan 165.
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5 Installation

5.1 Mekanisk installation

Monteringsort Pumpen ska monteras i ett väl ventilerat rum där 
den är skyddad mot väderpåverkan, frost och 
damm. Välj en lättillgänglig plats.

1. Förbered monteringsorten på ett sådant sätt 
att pumpen kan monteras utan mekaniska 
spänningar. 

2. Välj en korrekt monteringsposition (se fig. A). 
En pil på baksidan av pumphuset visar flödes-
riktningen.

Fara: Säkerställ att pumpen kopplats från 
strömförsörjning innan arbeten inleds.

Observera: Smuts kan göra pumpen funk-
tionsoduglig. Spola därför igenom rörsystemet 
före monteringen.

Notera: Avstängningsventilen och back-
ventilen är förmonterade på utförandena Star-Z 
NOVA A och Star-Z NOVA C. Vid montering av 
utförandet Star-Z NOVA måste dessa kompo-
nenter läggas till separat.
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Vrid och ta av
motorhuvudet

3. Lossa kopplingsmuttern, skruva vid behov av 
den helt.

4. Vrid motorhuvudet tills Wilo-Connector är 
riktad nedåt.

5. Skruva fast kopplingsmuttern igen.

Öppna
avstängningsventilen

6. Placera en skruvmejsel i skåran (1) och vrid tills 
den står parallellt med flödesriktningen 
(endast på utförandena Star-Z NOVA A och 
Star-Z NOVA C).

7. Montera värmeisolering.

Anslutning 8. Anslut rören.

Observera: Se till att tätningen inte ska-
das. Byt ut skadade tätningar.

Observera: Om positionen är fel kan vat-
ten tränga in i pumpen och orsaka irreperabla 
skador.

1

1

Notera: Stäng genom att vrida tillbaka 
skåran lodrätt mot flödesriktningen.

Observera: Motorns plastdelar får inte 
värmeisoleras för att skydda pumpen mot över-
hettning.

1

Observera: På utföranden med avstäng-
nings- och backventil är rören redan förmonte-
rade med ett åtdragmoment på 15 Nm. Om ett 
för högt åtdragningsmoment används förstörs 
ventilskruvkopplingen och O-ringen. 
Fixera ventilen i korrekt läge med en skruvnyckel 
under monteringen! 
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5.2 Elektrisk anslutning

Utför den elektriska
anslutningen på följande

sätt:

Fara: Arbeten på elanslutningar får endast 
utföras av en auktoriserad elektriker. Säkerställ 
att anslutningsledningen är strömlös innan 
anslutningen görs.

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

PE N L
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5.3 Fyllning och avluftning
1. Fyll på anläggningen. 
2. Pumprotorrummet avluftas självständigt efter 

en kort driftstid. Under denna process kan 
buller förekomma. Vid behov kan man skynda 
på avluftningen genom att slå på och av den 
några gånger. Kortvarig torrkörning skadar 
inte pumpen.

Bild 5

Öppna WILO-Connector på följande 
sätt:
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Rengöring Använd endast en lätt fuktad trasa utan rengö-
ringsmedel för att rengöra pumpen utvändigt.

Byte av motorhuvud

Byte av motorhuvud  sidan 165.
6 Underhåll/störningar

Beställ en servicemotor via en fackman.

Varning: Vid demontering av motorhuvud 
eller pump kan het media spruta ut under högt 
tryck. Låt först pumpen kallna.
Stäng avstängningsventilen innan demonte-
ringen inleds  sidan 165. 

Notera: När motorn går i demonterat skick 
kan det uppstå ljud och rotationsriktingen kan 
växla. Det är normalt i denna situation.
Felfri funktion kan endast garanteras när pum-
pen går i mediat.



Underhåll/störningar

169 WILO SE 04/2015

Sv
en

sk
a

7 Underhåll/störningar

8

Sluthantering

Undvika miljöskador � Släng inte pumpen i hushållssoporna.
� Pumpen ska återvinnas.
� Kontakta lokala kommunala myndigheter och 

avfallshanteringsföretag om du är osäker. 

Problem Orsaker Åtgärder

Pumpen startar inte. Avbrott i strömförsörj-
ningen, kortslutning eller 
defekta säkringar.

Låt en auktoriserad elek-
triker kontrollera ström-
försörjningen.

Tidursfunktionen har 
kopplats från automa-
tiskt (endast utförande 
Star-Z NOVA C).

Kontrollera inställningen 
för stickkontakten med 
tidur.

Motorn är blockerad, 
t.ex. på grund av avlag-
ringar från vattenkrets-
loppet.

Låt en fackman demon-
tera pumpen 
 sidan 165.
Vrid pumphjulet fram 
och tillbaka och spola ur 
eventuell smuts, så att 
det löper fritt igen.

Pumpen bullrar. Motorn går ojämnt, t.ex. 
på grund av avlagringar 
från vattenkretsloppet.
Torrkörning, för lite 
vatten.

Kontrollera spärrarmatu-
ren, den måste vara helt 
öppen.

Luft i pumpen. Sätt på/stäng av pumpen 
5 ggr i 30 s/30 s.

Notera: Om felet inte kan avhjälpas, kon-
takta en fackman.

Notera: Ytterligare information om 
återvinning finns på 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.
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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
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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

¶7?=PB>�·K<=>���������¸¹���ºP96@EF?7NC=@86B>�<H?»7@L@=@7>�
���������¸¹���¼HCQ9L?9C7�?9�@=C�9CGEN987�:EFJLC@7����������[�

½�����½��
¾�����������¿À���¿©��
���¯�����������������
���������¿À���Á
����������
��������
¯����
®©��������������[§

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
#�2����/�%*��%�/�#�/&/�-.)�/��� �'-.)��*���+.����1��&�%*� �1��%*�
 0/& +�Ã*��'2/�Ä�$/� 0/$%*�$%°
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Æ-��X'Ã�� �$/�-.)��/�� �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
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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 
�!$/&/Ù+*� �+)��Ù/�+*�/#�� �'+*�&+�/'2+��*��+���.+���!�+*�,�'��+*�°
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[#�� ���&+�/'2(�Ú�+��$��� /�'/!+��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

�/�×�./'+���(_�&��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:
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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� �®�
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���«����« �� ��
�©��þ ���ç ��¯����©��«: 
��
��
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 w = �����© «�©«»  
 WW = ��©« ��¯����©��« 
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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  
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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 
$%&'�`
������{& 
:!:<!�*
�
��
��
 
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


