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Bezpečnost
•

•
•
•

Výstraná upozornění

Před zahájením instalace si tento návod
důkladně pročtěte. Nedodrení tohoto
návodu můe vést k těkým zraněním
a poškození čerpadla.
Po provedení instalace předejte návod konečnému uivateli.
Návod uschovávejte v blízkosti čerpadla.
Slouí pak jako reference při pozdějších problémech.
Za škody způsobené v důsledku nerespektování tohoto návodu nepřebíráme ádné
ručení.

Upozornění důleitá z hlediska bezpečnosti jsou
označena následovně:
Nebezpečí: Poukazuje na hrozící nebezpečí ohroení ivota v důsledku elektrického
proudu.
Varování: Poukazuje na smrtelné nebezpečí nebo nebezpečí poranění.
Pozor: Poukazuje na moná ohroení čerpadla nebo jiných předmětů.
Upozornění: Zdůrazňuje rady a informace.

Návod k montái a obsluze Wilo-Star-Z NOVA
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Česky

2 Bezpečnost
Informace o tomto
návodu

Bezpečnost
Instalaci čerpadla smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Tento výrobek nesmí být
uváděn do provozu nebo obsluhován osobami
s omezenou zodpovědností (včetně dětí) nebo
osobami bez příslušných odborných znalostí.
Výjimky jsou přípustné pouze za dozoru a
instruktáe osoby zodpovědné za bezpečnost.
Elektrickou přípojku smí provést pouze odborný
elektrikář.

Předpisy

Při instalaci respektujte následující aktuální předpisy:
• Předpisy úrazové prevence
• DVGW pracovní list W551 (v Německu)
• VDE 0370/díl 1
• další místní předpisy (např. IEC, VDE atd.)

Česky

Kvalifikace

Přestavba, náhradní díly

Na čerpadle se nesmí provádět ádné technické
změny a přestavby. Je zakázáno otevírat motor
čerpadla odstraněním umělohmotného víka.
Pouívejte jen originální náhradní díly.

Přeprava

Po obdrení čerpadlo a veškeré příslušenství
vybalte a zkontrolujte. Poškození při transportu
ihned ohlaste.
Čerpadlo zasílejte výhradně v originálním balení.

Elektrický proud

Při zacházení s elektrickým proudem hrozí úraz
elektrickým proudem, proto dodrujte následující:
• Před zahájením prací na čerpadle vypněte
elektrický proud a zajistěte jej proti opětnému
zapnutí.
• Elektrický kabel se nesmí zlomit, sevřít nebo
dostat do kontaktu s horkými zdroji.
• Čerpadlo je podle druhu ochrany IP 42 chráněno proti kapající vodě. Chraňte čerpadlo
před stříkající vodou, neponořujte jej do vody
nebo jiných kapalin.
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Technické údaje
3

Technické údaje

3.1 Typový klíč

NOVA

Konstrukční řada:
Standardní oběhové čerpadlo uitkové vody,
mokroběné čerpadlo
Typové označení
A = s uzavíracími armaturami
C = s uzavíracími armaturami
a připravené se zásuvkovými spínacími
hodinami

Česky

Star-Z

3.2 Přípojky
Star-Z NOVA
Našroubovaná přípojka: 15 (Rp ½")

Star-Z NOVA A a Star-Z NOVA C
Našroubovaná přípojka: 15 (Rp ½") a uzavírací
armatury

Návod k montái a obsluze Wilo-Star-Z NOVA
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Česky

3.3 Údaje
Star-Z NOVA, Star-Z NOVA A,
Star-Z NOVA C
Síťové napětí
Druh ochrany
Jmenovitá světlost připojovacích trubek
Konstrukční délka

1 ~ 230 V / 50 Hz
IP 42

Max. přípustný provozní
tlak
Přípustný teplotní rozsah
čerpaného média
Max. okolní teplota
Max. přípustná celková
tvrdost v cirkulačních
systémech pitné vody

10 bar (1000 kPa)

R½
84 mm
(typ A: 138 mm)

+2 °C a +65 °C,
Při krátkodobém provozu a 2 hod. +70 °C
+ 40 °C
20 °dH
Další údaje viz typový štítek nebo katalog Wilo.

3.4 Obsah dodávky
1
2
3
4
5
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Čerpadlo
Tepelná izolace
Těsnicí krouky
Wilo-Connector
Návod k montái a obsluze (bez vyobrazení)
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Princip funkce
4

Princip funkce

Toto oběhové čerpadlo je vhodné pouze pro pitnou vodu.

4.2 Funkce
Ventily

Provedení Star-Z NOVA A a Star-Z NOVA C jsou
na straně tlaku vybavena zpětnou klapkou (1)
a na straně sání uzavíracím ventilem (2).
Při výměně hlavy motoru (3) postačí odpojením
konektoru (5) dosáhnout bezproudý stav a uzavřít uzavírací ventil na otočné štěrbině (4). Pak lze
hlavu motoru jednoduše odšroubovat
 Strana 104.
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4.1 Pouití

Instalace
5

Instalace

Česky

5.1 Mechanická instalace
Nebezpečí: Před zahájením prací je třeba
zajistit odpojení čerpadla od napájení proudem.
Místo instalace

Pro instalaci je třeba vybrat prostor chráněný před
vlivem počasí, který nepromrzá, je bezprašný
a dobře větraný. Místo instalace musí být dobře
přístupné.
Pozor: Nečistoty mohou způsobit
nefunkčnost čerpadla. Potrubní systémy před
montáí dobře propláchněte.
Upozornění: Uzavírací ventil a zpětná
klapka jsou u provedení Star-Z NOVA A a Star-Z
NOVA C předmontovány. Při instalaci provedení
Star-Z NOVA se tyto musí dodatečně namontovat.
1. Místo instalace připravte tak, aby bylo mono
čerpadlo namontovat bez mechanických
pnutí.
2. Zvolte správnou montání polohu, jak je
zobrazeno na (obr. A).
Šipka na zadní straně krytu udává směr
proudění.

Otočení nebo sejmutí
hlavy motoru

3. Uvolněte převlečnou matici, v případě
potřeby ji zcela odšroubujte.
Pozor: Těsnění pouzdra se nesmí poškodit. Poškozená těsnění vyměňte.
4. Hlavu motoru otočte tak, aby byl Wilo-Connector nasměrován dolů.
Pozor: V případě chybné polohy můe
vniknout do čerpadla voda a poškodit jej.
5. Převlečnou matici opět utáhněte.
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Otevřete uzavírací ventil

6. Dráku (1) otočte šroubovákem tak, aby byla
paralelně ke směru proudění (jen u provedení
Star-Z NOVA A a Star-Z NOVA C).
Upozornění: Při uzavření nastavte dráku
napříč ke směru proudění.

1

7. Namontujte tepelnou izolaci.
Pozor: Plastové díly motoru se nesmí
tepelně izolovat, aby se čerpadlo chránilo před
přehřátím.
Připojení

8. Připojte potrubí.
Pozor: U provedení s uzavíracím ventilem
a zpětnou klapkou jsou tyto ji předem těsně
namontovány s dotahovacím momentem 15 Nm
(pevně rukou). Příliš vysoký utahovací moment
při našroubování zničí ventilové šroubení
a krouek O.
Při montái zajistěte ventil otevřeným klíčem
proti pootočení!

Návod k montái a obsluze Wilo-Star-Z NOVA
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Instalace

Instalace

Česky

5.2 Elektrické připojení
Nebezpečí: Práce na elektrickém zapojení
smí provádět pouze odborník elektrikář. Před
zapojením zajistěte, aby byly přípojky vedení
bezproudé.

Elektrickou přípojku
provádějte následovně:
PE N

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Instalace

Česky

WILO-Connector otevřete
následoně:

Obr. 5

5.3 Plnění a odvzdušnění
1. Naplňte zařízení.
2. Prostor rotoru se odvzdušňuje samočinně po
krátké době provozu. Přitom mohou vznikat
zvuky. Kadopádně můe opakované zapnutí
a vypnutí urychlit proces odvětrávání. Krátkodobý chod na sucho čerpadlu neuškodí.

Návod k montái a obsluze Wilo-Star-Z NOVA
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Údrba/poruchy

Česky

Čištění

Čerpadlo čistěte zvenku jen lehce navlhčeným
hadříkem bez čisticích prostředků.

Výměna hlavy motoru
Varování: Při demontái hlavy motoru
nebo čerpadla můe pod vysokým tlakem vytékat čerpané médium. Čerpadlo nechte nejprve
vychladnout.
Před demontáí čerpadla uzavřete uzavírací
ventily  Strana 105.

Upozornění: Při vymontovaném a běicím
motoru můe vznikat hluk a docházet ke změnám otáček. To je v této situaci normální stav.
Bezvadná funkce je zaručena jen tehdy, kdy
čerpadlo běí v dopravovaném médiu.
Výměna hlavy motoru  Strana 104.
Servisní motor lze objednat u odborných pracovníků.
6
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Údrba/poruchy
Údrba/poruchy

Příčiny

Odstranění

Čerpadlo nenabíhá.

Přerušení přívodu
proudu, zkrat nebo jsou
defektní pojistky.
Funkce časového spínání
se automaticky vypnula
(jen provedení Star-Z
NOVA C).
Motor je blokován, např.
v důsledku usazenin
z oběhu vody.
Motor se zadírá, např.
díky usazeninám z oběhu
vody.

Nechte napájení proudem zkontrolovat
odborným elektrikářem.
Zkontrolujte nastavení
zásuvkových spínacích
hodin.

Čerpadlo vydává
zvuky.

Chod na sucho, velmi
málo vody.
Vzduch v čerpadle.

Nechte čerpadlo demontovat odborníkem
 Strana 104.
Otáčením a vypláchnutím nečistot opět
zajistěte lehkost běhu
oběného kola.
Zkontrolujte uzavírací
armatury, tyto musí být
dokonale otevřené.
Čerpadlo 5x zapněte /
vypněte, vdy na
30 s / 30 s.

8

Upozornění: Pokud nejde poruchu odstranit, kontaktujte odborné pracovníky.

Likvidace
Zamezení poškození
ivotního prostřední

• Nelikvidujte čerpadlo v domovním odpadu.
• Odevzdejte čerpadlo k recyklaci.
• V případě pochybností kontaktujte místní
obecní úřad a firmy, specializované na likvidaci.
Upozornění: Další informace týkající se
recyklace naleznete na stránce
www.wilo-recycling.com.

Návod k montái a obsluze Wilo-Star-Z NOVA
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Poruchy
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(DA) - Dansk
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EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ƩƬƯƻƶƬƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ(.

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=PÊC98L@8@7:EFJLC@7:FHFE;ËFC@78<@=C:7EFO<79HEI:7J6K
QBPI<=9;C78<O?MIC7?9@8>Q87@KA98>@IC:7E76K@IFQ=N8ÊC678@8>
9ÌC86G>CF?FÌ9<;9><@8>F:F;9>GÍ98?9@7M9EÌ9;°

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; ¶7?=PB>·K<=>¸¹ºP96@EF?7NC=@86B><H?»7@L@=@7>
Energirelaterede produkter 2009/125/EF
¸¹¼HCQ9L?9C7?9@=C9CGEN987:EFJLC@7[
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

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 ; Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ
Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
armonizadas citadas en la página anterior.
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

(HR) - Hrvatski

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:
Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
!$/&/Ù+* +)Ù/+*/# '+*&+/'2+*+.+!+*,'+*°
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ
+#'!U/+*/# '+***/&/+* /2)&$2+.+

(HU) - Magyar

(IT) - Italiano

(.0(*)(/(/ė6e*,1<,/$7.2=$7

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
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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 :

Ó!.(Ô/,Õ!2ÄxÖ[[!/'2*1x//×,/_Ä)/2VÄx/
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,/!V,V!&!,// !V)*+,1!2/#W +,X1(''

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

/7 /LHWXYLžNDOED

(LV) - Latviešu valoda

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(.$7%,/67Ŝ%$6'(./$5ń&,-8

¤¥¦§¨[ /+]'+'&]+$/&/'!.+$$/#&(2+x*+++2+2+']+Ú
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¤¥¦§¨[&/'!\'+,2^&^$#*+'+#'2+]$^&/'!^.+$^2X+!2
]/+2#,'+2Ñ2[+ &+/'2Ñ#.Ñ$#*+/*'^Ñ2/+]Ý#!2#
likumiem, kuros tie ir ietverti:

Î/*Ï2* [[!/'2*x/2++¨#&/+*#*
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Ð/* +/x#*[[!/'2*x\2+'^¨&/ÑX[
[/Ò+$#+2Ñ2+/*$#*+/*[

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

#'Z2$+/*[+ 2&2+/*'*+\2++/ +/']\$^!

(MT) - Malti
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

#\

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

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

'+_#'!!*`*+[q /$*+ww2+!+$/xq#+*/**+$_+!` {
pre|/&/2+

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.
F_GQ_013-05

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

'(./$5$&-$=*2'12ĝ&,:(

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter
2009/125/EF
og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

¤¥¦§¨[ðq+&.,w/ &#'2(q(*+/+/q++/$,/$&/'!.$+Þ
,x&/, 2q+/+*+2ï #$Þ.(.)&(/'2(q/# /$'+.)+
2 #$Þ.(*+$/ ,/ +*+ q'$q/x°
Å+'+.)Å +ïÙ¤[* 2(X+!ð.+[!/'2*x/2(.,/$
¤[ñ&#'2Wq,q+Þ,(.),//x+Þ¤[
,,2/ #$Þ.(*+**+/# /$'+.),)*+,q(*+ &(*+
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

52 5RPkQă

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

'(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(&(

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 &#/!/.+22/â /,/2&/.!÷+/#2._*/.#
&+ ,+÷++!/&+/.2+/!/# //#*ã2/ß+.#!/x+!÷++!/÷+!/./!/
transpun :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE

ùã·/+#/û[û* 2+X+!+22/[!/.2*x/2+.ã
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
  ªþ© þ¬       
©ÿç  « °
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
Ǭ
Ǭ
Ǭ

¿ǹ ©ÿ ® þ¿ǹ
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Å%,' lĢÄ,+&/+[¨[!/'2*x/2+.'~* 2+X+!+2#
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.
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(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

¤¥¦§¨[+,$!$&+,&/!'+/&/+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:

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

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

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
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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
   

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
  

India
`  v v.&
Pune 411019
T +91 20 27442100
>  .  

The Netherlands
$%&'| w }
<<|$ 
T +31 88 9456 000
  

Indonesia
vh $%&'v.%
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
     

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
   

Ireland
WILO Ireland
&  ?
T +353 61 227566
   

Poland
$%&'v?  .   
!<;<!^&
T +48 22 7026161
   .

Italy
$%&'%    
:!!^"v  w
(Milano)
T +39 25538351
      

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
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4050-040 Porto
T +351 22 2080350
   .

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
  ?

Romania
$%&'{    
!~~!]!* * = 
z %>
T +40 21 3170164
   

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
  

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
   ?

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
   

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
  

Belgium
WILO NV/SA
!"# 
T +32 2 4823333
  

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
   

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
  

France
$  H  
<#!!<& > *R
T +33 2435 95400
  

Latvia
$%&'w   %
1019 Riga
T +371 6714-5229
  >

Brazil
$%&'* 
%.  &
Jundiaí – São Paulo – Brasil
# :#;!<
T +55 11 2923 9456
  ;    

Great Britain
$%&'UX Z [&
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
    ?

Canada
$%&'*   % 
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
 ;   
China
$%&'*  &
101300 Beijing
T +86 10 58041888
 =   

Greece
$%&'  
]<^_ R U ? [
T +302 10 6248300
    
Hungary
$%&'`  cZ
:!]<hqq?c 
(Budapest)
T +36 23 889500
   

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
@`wv.
]#!{ 
T +41 61 83680-20
;.. 
Taiwan
$%&'h  *' F&
:]<_|h . * 
T +886 2 2999 8676
    

Russia
WILO Rus ooo
:#<_:`
T +7 495 7810690
   

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
 >h   
#]_<^ 
T +90 216 2509400
    

Saudi Arabia
$%&'`@;{  
{  ]^<
T +966 1 4624430
     

Ukraina
$%&'X?    
!"#!Z 
T +38 044 3937384
   

Lebanon
WILO LEBANON SARL
z :!::!#!
Lebanon
T +961 1 888910
   

Serbia and Montenegro
$%&'w   
11000 Beograd
T +381 11 2851278
   

United Arab Emirates
$%&'` @ H@
z H 
v'wR:^:~:! 
T +971 4 880 91 77
  

Lithuania
$%&'& > Xw
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
   

Slovakia
$%&'*    F ?
"#!^w   >
T +421 2 33014511
  ?

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
 ; 

Morocco
$%&'`  {&
:!:<!*   
T +212 (0) 5 22 66 09 24
   

Slovenia
$%&'    
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
      

Vietnam
$%&'}  *&
* ` * F}  
T +84 8 38109975
?   >

Korea
$%&'v.& 
^";::! Fw 
T +82 51 950 8000
    ?
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