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2 Безопасност
За тази

инструкция
• Прочетете тази инструк-

ция изцяло преди мон-
тажа. Неспазването на 
инструкцията може да 
доведе до тежки нараня-
вания или повреди по 
помпата.

• След монтажа предайте 
инструкцията на крайния 
потребител.

• Съхранявайте инструкци-
ята в близост до помпата. 
Тя служи като справка при 
последващи проблеми.

• Не поемаме никаква отго-
ворност за щети, възник-
нали вследствие на 
неспазването на насто-
ящата инструкция.
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Предупреди-
телни

указания

Важните указания за 
безопасността са обозна-
чени както следва:

ОПАСНОСТ: Указва 
опасност за живота поради 
електрически удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Указва възможни рискове 
за живота или здравето.

ВНИМАНИЕ: Указва 
възможни рискове за пом-
пата или други предмети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчер-
тава съвети и информация.
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Квалификация Монтажът на помпата може да 
се извърши само от квалифи-
циран специализиран персо-
нал.
Уредът може да се използва 
от деца над 8 години, както и 
от лица с намалени физически, 
органолептични или ментални 
способности или недостатъ-
чен опит и знания, когато се 
наблюдават или са инструкти-
рани относно безопасната 
употреба на уреда и те разби-
рат произтичащите от него 
опасности. Не допускайте деца 
да играят с уреда. Почиства-
нето и поддръжката от потре-
бителя не трябва да се 
извършва от деца без контрол.
Електрическото свързване 
може да се извършва само от 
електротехник.

Разпоредби При монтажа на помпата 
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трябва да се спазват след-
ните разпоредби в актуал-
ните им версии:
• Разпоредбите за предо-

твратяване на злополуки
• DVGW (Немски съюз на 

газо- и водоразпредели-
телните дружества), 
работен лист W551 (в Гер-
мания)

• VDE 0700, Част 1
• Други местни разпоредби 

(напр. IEC, VDE и др.)
Преустрой-

ство,
резервни

части

Помпата не бива да бъде 
променяна или преустрой-
вана технически. Изпол-
звайте само оригинални 
резервни части.

Транспорт При получаване разопако-
вайте помпата и цялата оком-
плектовка и ги проверете. 
Незабавно сигнализирайте за 
повреди при транспортира-
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нето.
Изпращайте помпата един-
ствено и само в оригиналната 
опаковка.

Електрически
ток

При работа с електрически 
ток съществува опасност от 
токов удар, затова:
• Преди да започнете с рабо-

тите по помпата, изключете 
тока и осигурете срещу пов-
торно включване.

• Не прегъвайте захранващия 
кабел, не го притискайте и 
не допускайте да се допре 
до нагорещени източници.

• Помпата е защитена срещу 
капеща вода съгласно сте-
пен на защита IP42. Защи-
тете помпата от водни 
пръски, не я потапяйте във 
вода или в други течности.
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3 Технически 
характеристики

3.1 Кодово означение на типовете

3.2 Присъединителни размери

3.3 Данни

За повече данни виж фирмената табелка или 
каталога на Wilo.

Star-Z Серия: Циркулационна помпа за питейна 
вода, с мокър ротор

NOVA Обозначение на модела
T T = с таймер, термостатен вентил и 

термична дезинфекция

Star-Z NOVA T
монтирана със сферичен затварящ клапан и 
възвратен клапан с резба G1

Wilo-Star-Z NOVA T
Мрежово напрежение 1~ 230 V / 50 Hz
Степен на защита IP42
Присъед. размери 
на свързващите 
тръбопроводи

R 1

Обща дължина 140 mm
макс. допустимо работно 
налягане 10 bar (1000 kPa)
Температури на водата 
при макс. температура на 
околната среда +40 °C

+2 °C до +95 °C
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3.4 Комплект на доставката
1 Помпа
2 Топлоизолационна обвивка
3 2 плоски уплътнения
4 Wilo-Connector
5 Инструкции за монтаж и експлоатация

(не са изобразени на фигурата)

4 Начин на работа
4.1 Приложение

Тази циркулационна помпа е подходяща само 
за питейна вода.

4.2 Функции
Функция таймер С функцията на таймера могат да се програ-

мират до 3 часа включване и изключване.
Заводска настройка: 24 часа непрекъснат 
режим на работа.

Контрол на
температурата

С контрола на температурата водата в обрат-
ния поток се поддържа на зададената стой-
ност. За тази цел помпата се включва и 
изключва автоматично.
Тази функция ще бъде
• при температура, настроена над 55 °C, 

намалява опасността от възникване на 
бактерии в циркулационнта система 
(изискване за DVGW).

• образуването на котлен камък намалява.
• потреблението на енергия е намалено.
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Заводска настройка:
Контрол на температурата изключен (no °C).

Термична дезинфекция При термична дезинфекция котелът се нагрява 
периодично до около 70 °С. Когато е активирана 
функцията „Термична дезинфекция“, помпата 
открива това чрез увеличение на температурата 
над 68 °C. След това тя работи непрекъснато в 
продължение на около 2 часа, независимо от 
функцията таймер, след което се изключва 
отново.

Заводска настройка:
Термичната дезинфекция е изключена (off).

Защита при
прекъсване на
захранването

В случай на прекъсване на захранването, теку-
щото време се поддържа до 12 часа.
Това е гарантирано само след първоначалния 

ЗАБЕЛЕЖКА: Функция таймер и кон-
трол на температурата могат да се управля-
ват заедно. Предимство има таймера. Когато 
двете функции са активирани, няма контрол 
на температурата по време на изключването.

ЗАБЕЛЕЖКА: След активирането на тер-
мичната дезинфекция започва фаза на 
обучение.
Помпата се включва за 10 минути на всеки 
20 минути. При повишаване на температурата, 
времето се запазва и помпата продължава до 
следващото повишаване на температурата. 
Интервалът от време на тези две увеличения на 
температурата се съхранява като честота за 
термична дезинфекция.
Промените в часовете се откриват автоматично.
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монтаж и след 24 часа работа.
Другите настройки не се влияят от прекъсване 
на захранването.

Вентили От напорната страна помпата е оборудвана с 
възвратен клапан (1), а смукателната страна – 
със сферичен затварящ вентил (2).
За подмяна на моторната глава (3) е доста-
тъчно да прекъснете тока към конектора (5), и 
да се затвори сферичния затварящ вентил от 
въртящия се прорез (4). След това моторната 
глава може да бъде развинтена много лесно 
 Страница 15.

Блокиране на защита Ако помпата бъде изключена от функцията 
таймер, тя автоматично се включва на всеки 
60 минути за по 10 секунди. Тази автоматична 
функция не може да бъде включена или 
изключена.

4.3 Меню
Копче за управление Копчето за управление се използва за 

извършване на всички настройки в менюто:
• Натиснете > 5 секунди

Отваряне на меню.

• Кратко натискане
Избиране на елементи от менюто 
и потвърждаване на въведените 
параметри.

• Завъртане
Избиране на елементи от менюто 
и настройка на параметри.

5 сек. 5 сек.
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Символи В менюто се появяват следните символи:
• Меню-час

Настройване на астрономическо 
време.

• Меню Функция таймер
Настройка на параметрите:
- Функция таймер е изключена,

24 часа непрекъснат режим на 
работа.

- Функция таймер е включена.

- Настройване на 3 възможни 
времена за включване.

- Настройване на 3 възможни 
времена за изключване.

• Меню контрол на температурата
Настройка на параметрите:
- Настройка на температурата.

- Включване/изключване на 
термичната дезинфекция.

• Основно показание (изходно меню)

В основното показание се показват:
- Сменящо се астрономическо време 

и зададена температура на кон-
трола на температурата.

- Термична дезинфекция 
включена (не се показва, когато 
термичната дезинфекция е 
изключена).

65 °C

11:30
65 °C
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5 Монтаж

5.1 Механичен монтаж
Място на монтаж За монтажа на помпата предвидете добре 

вентилирано и обезпрашено помещение, 
защитено от атмосферни влияния и без опас-
ност от замръзване. Изберете лесно достъпно 
място на монтаж. 

1. Подгответе мястото на монтажа така, че 
помпата да може да бъде монтирана без 
механично напрежение.

2. Изберете правилното монтажно положе-

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато астрономиче-
ското време не бъде зададено, температу-
рата и термичната дезинфекция не се 
показват на основното показание.

ОПАСНОСТ:  Преди да започнете с 
работите се уверете, че помпата е изключена 
от електрозахранването.

ВНИМАНИЕ: Замърсяването може да 
наруши изправността на помпата. Преди 
монтажа промийте тръбната система.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сферичният затварящ 
вентил и възвратният клапан са сглобени 
предварително. Други спирателни вентили 
не са необходими.
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ние, само както е показано на фигура A.
Стрелката върху задната страна на кор-
пуса показва посоката на протичане на 
флуида.

Завъртане или сваляне
на моторната глава

3. Разхлабете холендеровата гайка, ако е 
необходимо я развийте изцяло.

4. Завъртете главата на мотора така, че 
Wilo-Connector да сочи надолу.

Затегнете
холендеровата гайка

5. Затегнете отново холендеровата гайка с 
подходящ инструмент.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не повре-
дите уплътнението на корпуса. Подменяйте 
повредените уплътнения.

ВНИМАНИЕ: При погрешно положение 
в помпата може да проникне вода и да уни-
щожи мотора или електрониката.
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Отваряне на
спирателния вентил

6. Завъртете прореза (1) с помощта на 
отвертка така, че да застане успоредно на 
посоката на протичане на флуида.

7. Поставете топлоизолационната обвивка.

Свързване 8. Свържете тръбопроводите.

5.2 Eлектрическо свързване
 

1

ЗАБЕЛЕЖКА: За да затворите, поста-
вете прореза напречно на посоката на проти-
чане.

ВНИМАНИЕ: Пластмасовите части на 
мотора не трябва да се покриват с топлоизо-
лацията, за да се предпази помпата от 
прегряване.

ВНИМАНИЕ: Спирателния вентил и 
възвратния клапан вече са монтирани пред-
варително с въртящ момент на затягане 
от 15 Nm (затягане на ръка). Твърде голям 
момент на затягане разрушава резбата на 
вентилите и уплътнителния О-образен 
пръстен.
При монтажа осигурете вентила с гаечен 
ключ срещу превъртане! 

ОПАСНОСТ: Работите по електричес-
кото свързване могат да се изпълняват само 
от електротехник. Преди свързването се уве-
рете, че в захранващия кабел няма 
напрежение.
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• Поставете фиксиран свързващия кабел с 
външен диаметър 5 – 8 mm, снабден със 
щепселно съединение или многополюсен 
прекъсвач (с поне 3 mm ширина на кон-
тактния отвор).

• Препоръчва се помпата да бъде защитена 
с прекъсвач за дефектнотокова защита.

• Максимален входен предпазител: 10 A, 
инерционен.

Изпълнете
електрическото
свързване както

следва:

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се използват напълно 
функциите на помпата, тя изисква постоянно 
захранване. Не свързвайте помпата с управле-
нието на котела.

Фигура 1 Фигура 2

PE N L
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Фигура 3 Фигура 4

Фигура 5

Отворете Wilo-Connector както 
следва:
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5.3 Пълнене и обезвъздушаване
1. Напълнете системата.
2. След кратко време на експлоатация 

ротoрното помещение на помпата се обез-
въздушава автоматично. При това могат да 
се появят шумове. Ако се наложи, некол-
кократното включване и изключване може 
да ускори обезвъздушаването. Кратковре-
менната работа на сухо не вреди на пом-
пата.

6 Настройки
6.1 Настройване на часа

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато часът не бъде 
зададен, помпата работи непрекъснато.
Не следва автоматично превключване на 
лятно/зимно време. 

1.

2. Изберете часовник (мига). +

3. Настройка на часове. +

4. Настройка на минути. +

5. Изберете основно показание. +

5 сек.

5 сек.

12:
   :45
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6.2 Функция таймер е включена
За да се осигури настройка, съвместима с 
DVGW, 3 фабрични настройки са предвари-
телно зададени:
Първо време за включване (on - off): 
04:00 – 09:00
Второ време за включване (on - off): 
11:00 – 13:30
Трето време за включване (on - off): 
15:00 – 23:30

1.

2. Изберете функция таймер 
(мига).

+

3. Изберете (мига). +

4. Задайте часове за първото 
време за включване.

Означава: Времето за включ-
ване е изключено.

+

5. Задайте минути за първото 
време за включване.

6. Задайте часове за първото 
време за изключване.

7. Задайте минути за първото 
време за изключване.

8. Повторете стъпки 4 до 7 за време за включ-
ване и изключване 2 и 3.
Предупреждава за несъответстваща на DVGW 
настройка и се появява, когато дневното време 
за изключване е повече от 8 часа.

5 сек.

5 сек.

-- : --

AA2
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6.3 Настройване на контрола на 
температурата

9. Изберете основно показание. +

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако помпата работи в 
рамките на време за включване, дисплеят 
показва „1/on“, „2/on“ или „3/on“.
Времето за изключване показва на дисплея 
„off“.

1.

2. Изберете контрол на темпе-
ратурата (мига).

+

3. Настройване на температу-
рата.
Диапазон на настройка 
40 – 70 °C.
Означава, контрол на темпе-
ратурата изключен.
Помпата ще работи незави-
симо от температурата на 
обратния поток.

+

Предупреждава за несъответстваща на DVGW 
настройка и се появява, когато температурата 
спадне под 55 °С.

4. Включете или изключете тер-
мичната дезинфекция.

+

5. Изберете основно показание. +

5 сек.

5 сек.

65 °C

no °C

AA1
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6.4 Настройте режим на непрекъсната 
работа

1.

2. Изберете функция таймер 
(мига).

+

3. Изберете (мига), за да изклю-
чите функцията таймер.

+

4. Изберете контрол на темпе-
ратурата (мига).

+

5. Изберете, за да изключите 
контрола на температурата.

6. „off“ изберете (мига), за да 
изключите термичната 
дезинфекция.

+

7. Изберете основно показание. +

5 сек.

5 сек.

5 сек.

no °C
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7 Поддръжка
Почистване Почиствайте помпата отвън само с леко нав-

лажнена кърпа без почистващи препарати.

Подмяна на
моторната глава

Подмяна на моторната глава  Страница 15.
Поръчайте сервизен мотор от специализира-
ния сервиз.

ВНИМАНИЕ: Никога не почиствайте 
дисплея с агресивни течности, може да се 
надраска или да стане непрозрачен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При демонтаж на 
моторната глава или на помпата може да 
изхвърчи горещ флуид под високо налягане. 
Първо оставете помпата да се охлади.
Преди демонтаж на помпата затворете спи-
рателните вентили  Страница 16. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При изваден и работещ 
мотор могат да се появят шумове и смяна на 
въртенето.
В тази ситуация това е нормално.
Безупречното функциониране се гарантира 
само тогава, когато помпата работи в работ-
ния флуид.
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8 Повреди
Повреди, 
показания

Причини Отстраняване

Няма зададен час. Настройване на час.
(Астрономиче-
ско време мига)

Прекъсване на захран-
ването за повече от 
12 часа.

Настройване на час, ако 
е необходимо възста-
новете сигурно елек-
трическо захранване.

Електрониката е повре-
дена, дефектен модул.

Главата на мотора може 
да бъде подменяна от 
оторизиран специалист 
 Страница 15.

Дефектен температу-
рен датчик.

Главата на мотора може 
да бъде подменяна от 
оторизиран специалист 
 Страница 15.

Несъответстваща на 
DVGW настройка за кон-
трол на температурата.

Настройка на темпера-
тура, по-висока от 55 °C.

Несъответстващо на 
DVGW време за изключ-
ване.

Задайте ежедневно 
време за изключване по-
малко от 8 часа.

Без индикация. Прекъснатo eлектриче-
ско захранване.

Възстановяване на 
захранването.

Показват се 
допълнителни 
символи на дис-
плея.

Честотна суперпозиция 
по време на експлоата-
ция в промишлена 
среда или в близост до 
радиопредаватели.

Тази повреда не влияе 
върху функцията на 
помпата.

00:00

E 36

E 38

AA 1

AA 2
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Помпата не 
започва да 
работи.

Прекъснато токо-
захранване, късо съе-
динение или повредени 
предпазители.

Извикайте електротех-
ник да провери токо-
захранването.

Помпата е изключена 
автоматично от функ-
цията „таймер“.

Проверете настройката 
на функцията таймер 
 Страница 20.

Моторът е блокирал, 
напр. поради отлагания 
от водната циркулация.

Извикайте специалист 
да разглоби помпата 
 Страница 15.
Възстановете лекия ход 
на работното колело 
чрез завъртане и про-
миване на замърсява-
нията.

Помпата издава 
шумове.

Моторът буксува, напр. 
поради отлагания от 
водната циркулация.

Работа на сухо, твърде 
малко вода.

Проверете затварящите 
кранове, те трябва да 
бъдат отворени 
напълно.

Въздух в помпата. Помпа 5x включена/
изключена, за 30 сек./
30 сек. всяка.

Повреди, 
показания

Причини Отстраняване

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако повредата не може 
да бъде отстранена, свържете се със спе-
циализиран сервиз.
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9 Изхвърляне
Информация относно

събирането на
употребявани

електрически и
електронни продукти

Правилното изхвърляне и регламентираното 
рециклиране на този продукт предотвратява 
екологични щети и опасности за личното 
здраве.

За правилното третиране, рециклиране и 
изхвърляне на съответните отпадъци спаз-
вайте следните изисквания:
• Предавайте тези продукти само в предви-

дените сертифицирани пунктове за съби-
ране на отпадъци.

• Спазвайте приложимата национална нор-
мативна уредба!

Изискайте информация относно правилното 
изхвърляне от местната община, най-близ-
кото депо за отпадъци или търговеца, от 
който е закупен продукта. Допълнителна 
информация относно тема Рециклиране, 
вж. на www.wilo-recycling.com.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Забранено за изхвърляне с битови 
отпадъци!
В Европейския съюз този символ 
може за бъде изобразен върху про-
дукта, опаковката или съпътстващата 
документация. Той указва, че съот-
ветните електрически и електронни 
продукти не трябва да се изхвърлят 
заедно с битови отпадъци.



Dortmund, 

_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN IEC 63000

N°2195295.02 (CE-A-S n°4227869)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

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

and with the relevant national legislation,

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE
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und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
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(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

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

          
  .

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

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

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

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

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

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

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

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

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-41

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES ;  
par dažu b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Vulta  Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE ;  
dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU 
;   tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 
2015/863 

Ísealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE 
;  Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 
2015/863 

Lavspændings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 T  2014/35/ E ;   2014/30/ E ;  
         2011/65/UE + 
2015/863 

H  H  2014/35/ C ;   
2014/30/ C ;        

  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU ;  
Omezení používání n kterých nebezpe ných látek 2011/65/UE + 2015/863 

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 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ;  
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
2011/65/UE + 2015/863 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL ;  
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

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

WILO SE          
            

    :

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ;   
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 
2015/863 

Žema tampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ;  
d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 
2015/863 

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU ;  ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari 
2011/65/UE + 2015/863 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; Elektromágneses összeférhet ségre 
2014/30/EU ; egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról  
2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

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

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

WILO SE 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 pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

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

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

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

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-41

Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU 
; betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  
2011/65/UE + 2015/863 

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE 
;   relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 
2011/65/UE + 2015/863 

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

Lågspännings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
begränsning av användning av vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 2015/863 

Niskich Napi  2014/35/UE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE ; sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji  2011/65/UE + 2015/863 

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

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

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

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli i 2014/30/AB ;   Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan�m�n� 
s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE ; 
privind restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 
2015/863 

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

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

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

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

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ ; obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok  
2011/65/UE + 2015/863 

Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU ; o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 

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

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 
2014/30/ESB ;   Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE 
+ 2015/863 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU ;  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer  
2011/65/UE + 2015/863 
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