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2 Bezpieczeństwo
O niniejszej instrukcji � Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczy-

tać niniejszą instrukcję w cało ci. Nieprze-
strzeganie zapisów niniejszej instrukcji może 
prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń lub 
uszkodzeń pompy.

� Po zakończeniu instalacji przekazać instrukcję 
użytkownikowi końcowemu.

� Instrukcję przechowywać w pobliżu pompy. 
Służy ona jako materiał referencyjny w razie 
wystąpienia ewentualnych późniejszych 
problemów.

� Za szkody powstałe wskutek nieprzestrzega-
nia zapisów instrukcji nie ponosimy odpowie-
dzialno ci.

Wskazówki ostrzegawcze Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są 
oznaczone w następujący sposób:

Niebezpieczeństwo: Oznacza miertelne 
niebezpieczeństwo na skutek porażenia prą-
dem.

Uwaga: Oznacza miertelne niebezpie-
czeństwo lub możliwo ć odniesienia obrażeń.

Ostrożnie: Oznacza możliwo ć powstania 
zagrożenia dla pompy lub innych przedmiotów.

Zalecenie: Podaje użyteczne wskazówki i 
informacje.
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Kwalifikacje Instalację pompy może wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel specjalistyczny. Niniej-
szy produkt nie może być uruchamiany ani obsłu-
giwany przez osoby o ograniczonej poczytalno ci 
(włączając dzieci) lub nieposiadające odpowiedniej 
wiedzy fachowej. Wyjątki dopuszcza się wyłącznie 
pod warunkiem, że odpowiedniej instrukcji udziela 
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Podłą-
czenie elektryczne wykonuje wyłącznie specjalista 
elektryk.

Przepisy Podczas instalacji należy przestrzegać następują-
cych przepisów w aktualnie obowiązującym 
brzmieniu:
� przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(dot. zapobiegania wypadkom)
� arkusza roboczego DVGW W551 

(w Niemczech)
� VDE 0370/czę ci 1
� innych przepisów lokalnych (np. IEC, VDE etc.)

Przebudowa, części
zamienne

Pompy nie wolno modyfikować ani przebudowy-
wać pod względem technicznym. Zabrania się 
otwierania silnika pompy poprzez usunięcie pla-
stikowej pokrywy. Stosować wyłącznie orygi-
nalne czę ci zamienne.

Transport Po otrzymaniu wypakować i sprawdzić wszystkie 
elementy pompy i jej wyposażenia dodatkowego. 
Natychmiast zgłaszać uszkodzenia transportowe.
Pompę odsyłać wyłącznie w oryginalnym opako-
waniu.

Prąd elektryczny Podczas pracy z prądem elektrycznym istnieje 
niebezpieczeństwo porażenia, dlatego:
� Przed rozpoczęciem prac przy pompie wyłą-

czyć zasilanie elektryczne i zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.

� Nie zaginać ani nie zakleszczać przewodu 
elektrycznego, nie dopuszczać do kontaktu 
przewodu ze źródłem ciepła.

� Pompa posiada stopień ochrony IP 42, a co za 
tym idzie zabezpieczenie przed działaniem 
skroplin. Chronić pompę przed woda rozprys-
kową, nie zanurzać pompy w wodzie ani 
innych cieczach.
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenie typu

3.2 Przyłącza

Star-Z Seria: 
Standardowa pompa cyrkulacyjna do instalacji 
wody użytkowej, bezdławnicowa

NOVA Oznaczenie typu
A = z armaturą odcinającą
C = z armaturą odcinającą
C = i gotowo cią do podłączenia z wtykowym 
C = zegarem sterującym

Star-Z NOVA
Złącze rubowe: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A i Star-Z NOVA C 
Złącze rubowe: 15 (Rp ½") i armatura odcina-
jąca



Dane techniczne

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z NOVA 90

Po
ls

ki

3.3 Dane

Pozostałe dane patrz tabliczka znamionowa lub 
katalog firmy Wilo.

3.4 Zakres dostawy
1 Pompa
2 Pokrywa izolacji cieplnej
3 Pier cienie uszczelniające
4 Wilo-Connector
5 Instrukcja montażu i obsługi 

(nie przedstawiona)

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

Napięcie zasilania 1 ~ 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony IP 42

rednica znamionowa rur 
przyłączeniowych R ½

Długo ć montażowa 84 mm 
(typ A: 138 mm)

Maks. dopuszczalne 
ci nienie robocze 10 bar (1000 kPa)

Zakres dopuszczalnych 
temperatur tłoczonego 
medium

+2°C do +65°C,
w trybie pracy krótkotrwałej do 2 godzin +70°C

Maks. temperatura 
otoczenia + 40°C

Maks. dopuszczalna 
twardo ć całkowita 
w systemach cyrkulacji 
wody użytkowej

20°dH
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4 Sposób działania

4.1 Zastosowanie
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla 
wody pitnej.

4.2 Działanie

Zawory Wersje Star-Z NOVA A i Star-Z NOVA C są po 
stronie tłocznej wyposażone w zabezpieczenie 
przed przepływem zwrotnym (1), a po stronie 
ssawnej - w zawór odcinający (2).
Aby wymienić głowicę silnika (3), wystarczy zdjąć 
konektor (5), a tym samym odłączyć zasilanie 
i zamknąć zawór odcinający przy szczelinie (4). 
Następnie można po prostu odkręcić silnik 
 strona 93.
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5 Instalacja

5.1 Instalacja komponentów mechanicznych

Miejsce montażu Na potrzeby montażu należy wybrać pomiesz-
czenie zabezpieczone przed wpływem czynni-
ków atmosferycznych, mrozu i pyłu oraz 
posiadające dobrą wentylację. Wybrać miejsce 
łatwo dostępne.

1. Miejsce montażu należy przygotować w taki 
sposób, aby pompa mogła zostać zmonto-
wana bez udziału naprężeń mechanicznych. 

2. Wybrać prawidłowe położenie montażowe, 
tylko takie jak przedstawiono na (rys. A). 
Strzałka z tyłu korpusu wskazuje kierunek 
przepływu.

Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem 
prac upewnić się, że pompa została odłączona 
od zasilania elektrycznego.

Ostrożnie: Zabrudzenia mogą doprowa-
dzić do nieprawidłowego działania pompy. 
Przed rozpoczęciem montażu przepłukać 
system rurociągów.

Zalecenie: W przypadku wersji Star-Z 
NOVA A i Star-Z NOVA C zawór odcinający i 
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym są 
już wstępnie zamontowane. W przypadku mon-
tażu wersji Star-Z NOVA należy je dodatkowo 
zamontować.
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Obracanie lub
zdejmowanie głowicy

silnika

3. Poluzować nakrętkę złączkową, w razie 
potrzeby całkowicie odkręcić.

4. Obrócić głowicę silnika w taki sposób, aby 
Wilo-Connector był skierowany w dół.

5. Ponownie dokręcić nakrętkę złączkową.

Otwieranie zaworu
odcinającego

6. Obrócić szczelinę (1) za pomocą rubokrętu w 
taki sposób, aby była ustawiona równolegle 
do kierunku przepływu (tylko w przypadku 
wersji Star-Z NOVA A i Star-Z NOVA C).

7. Przymocować pokrywę izolacji cieplnej.

Podłączanie 8. Podłączyć orurowanie.

Ostrożnie: Nie uszkodzić uszczelnienia 
korpusu. Uszkodzone uszczelnienia wymienić.

Ostrożnie: W razie nieprawidłowego 
położenia do pompy może dostać się woda 
i zniszczyć ją.

1

Zalecenie: Aby zamknąć zawór, ustawić 
szczelinę poprzecznie do kierunku przepływu.

Ostrożnie: Elementy silnika wykonane 
z tworzyw sztucznych nie mogą posiadać 
izolacji cieplnej, aby zabezpieczyć pompę 
przed przegrzaniem.

Ostrożnie: W przypadku wersji z zaworem 
odcinającym i zabezpieczeniem przed 
przepływem zwrotnym elementy te są już wraz 
z uszczelnieniem wstępnie zamontowane 
i dokręcone z momentem dociągającym wyno-
szącym 15 Nm (mocno). Zbyt duży moment 
dociągający podczas dokręcania rub niszczy złą-
cze rubowe zaworu i pier cień samouszczelnia-
jący o-ring. 
Podczas montażu zabezpieczyć zawór przed 
przekręceniem za pomocą klucza szczękowego! 
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5.2 Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne
przeprowadzić

w następujący sposób:

Niebezpieczeństwo: Prace przy podłą-
czaniu elektrycznym może wykonywać wyłącz-
nie specjalista elektryk. Przed podłączeniem 
upewnić się, że przewód przyłączeniowy nie jest 
pod napięciem.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

PE N L
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5.3 Napełnianie i odpowietrzanie
1. Napełnić instalację. 
2. Komora wirnika pompy odpowietrza się 

samoczynnie po krótkim czasie pracy. Może 
przy tym wystąpić hałas. Odpowietrzanie 
można w razie potrzeby przyspieszyć, kilku-
krotnie włączając i wyłączając pompę. Krótka 
praca na sucho nie powoduje uszkodzenia 
pompy.

Rys. 5

Otworzyć WILO-Connector w nastę-
pujący sposób:
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Czyszczenie Z zewnątrz pompę czy cić wyłącznie przy użyciu 
lekko zwilżonej szmatki bez dodatku żadnych 
rodków czyszczących.

Wymiana głowicy silnika

Wymiana głowicy silnika  strona 93.
6 Konserwacja/usterki

W warsztacie specjalistycznym zamówić silnik 
serwisowy.

Uwaga: Podczas demontażu głowicy sil-
nika lub pompy może doj ć do wycieku gorą-
cego medium tłoczonego pod wysokim 
ci nieniem. Najpierw schłodzić pompę.
Przed demontażem pompy zamknąć zawory 
odcinające  strona 93. 

Zalecenie: Po wymontowaniu i urucho-
mieniu silnika mogą pojawić się odgłosy i zmiana 
rotacji. W tej sytuacji jest to normalny stan rze-
czy.
Prawidłowe działanie jest zagwarantowane 
wyłącznie wtedy, gdy przez pompę przepływa 
medium.
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7 Konserwacja/usterki
8

Utylizacja

Zapobiegać
szkodom

w środowisku

� Nie utylizować pompy razem z odpadami z 
gospodarstwa domowego.

� Przekazać pompę do recyklingu.
� W razie wątpliwo ci skontaktować się z lokal-

nym Zakładem Gospodarki Komunalnej lub 
Zakładem Utylizacji Odpadów. 

Usterki Przyczyny Usuwanie

Pompa nie 
uruchamia się.

Przerwa w dopływie 
prądu, zwarcie lub uszko-
dzone bezpieczniki.

Zlecić specjali cie elek-
trykowi kontrolę zasila-
nia elektrycznego.

Funkcja sterowania cza-
sowego automatycznie 
się wyłącza (tylko wersja 
Star-Z NOVA C).

Sprawdzić ustawienie 
wtykowego zegara ste-
rującego.

Silnik jest zablokowany, 
np. przez nagromadzone 
osady z obiegu wody.

Zlecić specjali cie 
demontaż pompy 
 strona 93.
Przywrócić prawidłową 
pracę wirnika, obracając 
go i wypłukując zanie-
czyszczenia.

Pompa wywołuje 
hałas.

Silnik trze, np. przez 
nagromadzone osady 
z obiegu wody.

Praca na sucho, 
zbyt mało wody.

Sprawdzić armaturę 
odcinającą, musi być 
w pełni otwarta.

Powietrze w pompie. Włączyć/wyłączyć 
pompę 5x, za każdym 
razem na 30s/30s.

Zalecenie: Je li nie można usunąć usterki, 
należy skontaktować się ze specjalistycznym 
warsztatem.

Zalecenie: FDalsze informacje na temat 
recyklingu są dostępne na stronie 
www.wilo-recycling.com.
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
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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.

��%��������&'�(�)�*+� (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
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
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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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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

��¯�
������
�����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¬����
����������
���������
�������©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+'��(#*!#!#'�

×�/2*/!+ì+����������Ó·���['��·����è*�
×�/2*/!+ì+����������Ó·
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��� ���������: 

I. ��������� � ���	 ��������	��� 

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

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

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

 

 

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

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

26.12.2014 
- 

25.12.2019 
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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 
�?�	����	��>�
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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


