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Ez a dokumentum 

          2   Biztonság 
• Ezt az Utasítást a telepítés előtt teljesen el kell olvasni. Enne az uta-

sításnak a be nem tartása súlyos sérülésekhez vagy a szivattyú sú-
lyos károsodásához vezethet.  

• A telepítés után az Utasítást át kell adni a felhasználónak.  
• Az Utasítást a szivattyú közelben kell tartani. Későbbi problémák 

esetében hivatkozásul szolgál.  
• Az Utasítás be nem tartásából eredő hibákért nem vállalunk felelős-

séget.  
Figyelmeztetések A Biztonságra vonatkozó fontos utasítások jelölése a következő: 

 
 Veszély: Áramütés általi életveszélyre figyelmeztet.  

  

 
  Figyelem: lehetséges életveszélyre vagy sérülésre figyelmeztet.

  

 
 Vigyázat: A szivattyú vagy egyéb dolgok károsodására figyel-

meztet.  
  

 
 Javaslat: Tippeket és egyéb információkat ad.  

  

Minősítés A szivattyút csak megfelelő minősítéssel rendelkező szakszemélyzet te-
lepítheti. Ezt a terméket korlátozottan beszámítható vagy megfelelő 
szakismeret nélküli személyek (beleértve a gyereket is) nem helyezhetik 
üzembe és nem kezelhetik. Kivételek csak a biztonságért felelős szemé-
lyek megfelelő utasítása által megengedettek. a villamos bekötést csak 
villanyszerelő végezheti.  

  

Előírások A telepítésnél a következő előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni: 
• Balesetmegelőzési előírások 
• DVGW Arbeitsblatt W551 (Németországban) 
• VDE 0370/Teil1 
• további helyi előírások 

  

Átépítés, pótalkatrészek Nem szabad a szivattyút műszakilag megváltoztatni vagy átépíteni. nem 
megengedett a szivattyúmotor felnyitása a műanyagfedél levételével. 
csak eredeti alkatrészeket szabad használni.  

  

Szállítás Átvételkor ki kell csomagolni a szivattyút és összes tartozékát. A szállí-
tás során keletkezett károkat azonnal jelenteni kell.  
A szivattyút kizárólag eredeti csomagolásban szabad feladni.  

  

Villamos áram Villamos árammal való tevékenység folyamán áramütés veszélye áll 
fenn, ezért: 
• A szivattyún való munkavégzés előtt az áramot le kell kapcsolni, és 

biztosítani kell visszakapcsolás ellen.  
• Az áramvezetéket nem szabad megtörni, becsípni vagy hagyni hő-

forrással érintkezni.  
• A szivattyú csepegő víz ellen védett az IP 42 védettségnek megfele-

lően. Freccsenő víz elleni védeni kell, nem szabad vízbe, vagy más 
folyadékba meríteni.  
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3.1 
 
Típusjel 

Star-Z Sorozat: 
Standard ivóvíz-cirkulációs szivattyú, 
nedvestengelyű 

NOVA A típusok jelölése 
A = elzárószerelvénnyel 
C =  elzárószerelvénnyel 
 és csatlakoztatásra kész dugaszolható kapcsolóórával 

 
3.2 

 
Csőcsatlakozások 

 

Star-Z NOVA 
Menetes csatlakozás: 15 (Rp 1/2") 

 

Star-Z NOVA A és Star-Z NOVA C 
Menetes csatlakozás: 15 (Rp 1/2") és elzárószerelvények 

 
3.3 

 
Adatok 

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

 
Hálózati feszültség 1 ~ 230 V / 50 Hz 
Védettség IP42 
A csatlakozócsövek névleges 
mérete 

R 1/2 

Beépítési hossz 84 mm 
(„A” típus: 138 mm) 

Max. megengedett üzemi nyo-
más 

10 bar 

A szállított közeg megengedett 
max. hőmérséklete 

2 °C … 65 °C, 
rövid idejű üzemben 2 óráig 70 °C 

Max. környezeti hőmérséklet + 40 °C 
Max. megengedett összes ke-
ménység az ivóvíz-cirkulációs 
rendszerben 

20 °nk 

  
További adatok: ld. típustábla ill. Wilo katalógus 

 
3.4 

 
Szállítási terjedelem 

 

1   szivattyú 
2   hőszigetelő köpeny  
3   tömítőgyűrűk 
4   Wilo-csatlakozó 
5   Beépítési és üzemeltetési utasítás (nincs ábrázolva) 
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4.1 
 
Alkalmazás 

 A szivattyú ivóvíz vagy használati melegvíz szállítására való cirkulációs 
rendszerben.  

 
4.2 

 
Működés 

Szelepek 

 

A Star-Z NOVA A és a Star-Z NOVA C szivattyúkon a nyomóoldalon egy 
visszacsapószelep (1), a szívóoldalon egy elzárószelep (2) van.  
A motorfej (3) cseréjéhez elegendő csak a Wilo-csatlakozó (5) lehúzá-
sával áramtalanítani, és az elzárószerelvényt a hasítottfejű csavarral (4) 
elzárni.  
Ezután a motorfej egyszerűen lecsavarható,    6. oldal.  
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5.1 
 
Beépítés 

  

 
 Veszély: A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, 

hogy a szivattyú le legyen választva az áramellátásról.  
 

  

A beépítés helye 

 

A beépítés helyisége legyen időjárástól védett, fagy és pormentes, jól 
szellőztetett. Jól hozzáférhető helyre kall a szivattyút beépíteni.  
 

 Vigyázat: A szennyeződés működésképtelenné teheti a szivaty-
tyút. A csőrendszert át kell öblíteni a szivattyú beépítése előtt.  
 

 Javaslat: A Star-Z NOVA A és a Star-Z NOVA C szivattyúkon 
van visszacsapó- és elzárószelep. A Star-Z NOVA szivattyúnál ezeket 
külön fel kell szerelni.  
 

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

2.  Az „A” ábra szerinti helyes beépítési helyzetet kell választani.  
 A nyíl ház hátoldalán levő nyíl az áramlási irányt mutatja.  

A motorfej elfordítása  
vagy levétele 

 

3.   Meg kell oldani a hollandi anyát, szükség esetén teljesen le kell csa-
varni.  

 
 

 Vigyázat: A ház tömítése nehogy megsérüljön. A sérült tömítést 
ki kell cserélni.   
 

4.   A motorfejet olyan helyzetbe kell elfordítani, hogy a Wilo-csatlakozó 
alulra kerüljön.   

 
 

 Vigyázat: Rossz beépítési helyzet esetén víz hatolhat bele, és a 
szivattyú tönkremegy.  
 

5.   Vissza kell csavarni a hollandi anyát.  
Az elzárószelep megnyitása 

 

6.  A hasítottfejű csavart (1) egy csavarhúzóval úgy kell elfordítani, hogy 
az áramlási iránnyal párhuzamosan álljon (csak a Star-Z NOVA A és 
a Star-Z NOVA C szivattyúkon). 

 
 

 Javaslat: Záráshoz a hasítottfejű csavart az áramlási irányra ke-
resztbe kell állítani.   
 

7. Fel kell tenni a hőszigetelő köpenyt.  
 
 

 Vigyázat: A motor műanyag részeit nem szabad hőszigetelni, 
hogy a szivattyú ne melegedjen túl.   

  

Csőcsatlakoztatás 

 

8. Csatlakoztatni kell a csővezetéket.  
 
 

 Vigyázat: A visszacsapó- és elzárószelepekkel ellátott szivaty-
tyúknál ezeket gyárilag 15 Nm nyomatékkal (kézi erő) húzták meg. A 
csövezésnél alkalmazott túl nagy meghúzási nyomaték tönkreteszi a 
szelep csavarzatát és az O-gyűrűt. Beépítésnél a szelepet egy villás-
kulccsal elfordulás ellen biztosítani kell.  

 



Karbantartás / zavarok
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5.2 
 
Villamos bekötés 

  

 
 Veszély: A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, 

hogy a szivattyú le legyen választva az áramellátásról.  
  

A villamos bekötést az ábrák 
szerint kell elkészíteni:  

 

 

 

1. ábra 2. ábra 

3. ábra 4. ábra 
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A Wilo-csatlakozó nyitása  
a következőképpen történik:  
 

 

5. ábra 

 
5.3 

 
Feltöltés és légtelenítés 

 1. Fel kell tölteni a telepet, berendezést.  
2. A szivattyúmotortér rövid üzemidő után önmagától légtelenedik. En-

nek során zajok léphetnek fel. Adott esetben a légtelenítés többszöri 
be- és kikapcsolással lehet gyorsítani. Rövid ideig tartó 
szárazonfutás nem károsítja a szivattyút.  
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Tisztítás 

 
A szivattyút csak egy enyhén nedves tisztítóruhával kell tisztítani, tisztí-
tószer nélkül.   
 

  

A motorfej cseréje 
 Figyelem: A motorfej vagy a szivattyú kiszereléskor nagy nyo-

más alatti forró közeg képhez ki. A szivattyút ezelőtt hagyni kell lehűlni.  
A szivattyú kiszerelése előtt az elzárószerelvényeket le kell zárni    6. 
oldal   

  

 A motorfej cseréje:    6. oldal.  
A szervizmotort szakkereskedőnél kell megrendelni.  
 

 
Zavarok Okok Elhárításuk 
A szivattyú nem indul Megszakadt az áram-hozzávezetés. 

rövidzár vagy biztosítékhiba. 
Villanyszerelővel ellenőriztetni kell az 
áramellátást.  

Az időkapcsoló funkció automatiku-
san lekapcsolt (csak Star-Z NOVA  C 
szivattyú).  

Ellenőrizni kell a dugaszolható kap-
csolóóra beállítását.  

A motor blokkolva van, pl. lerakódá-
sok miatt a vízkörből.  

Szakemberrel ki kell szereltetni a szi-
vattyút    6. oldal.  
Megforgatással és a szennyeződés 
eltávolításával vissza kell állítani a já-
rókerék szabad mozgását.  

A szivattyú zajt kelt.  A szivattyú köszörül, pl. lerakódások 
miatt a vízkörből.  

Szárazonfutás, túl kevés víz.   Ellenőrizni kell az elzárószerelvé-
nyeket, ezeknek teljesen nyitva kell 
lenniük.  

 
 

 Javaslat: Amennyiben a zavart nem lehet elhárítani, szakem-
berhez kell fordulni.  
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Ezennel kijelentjük, hogy az itt megjelölt  sorozat típusai 

A szállított kivitelben megfelelnek a következő vonatkozó előírásoknak: 

Elektromágneses kompatibilitás

Alacsonyfeszültség irányelv 

a megfelelő nemzeti törvények 

alkalmazott harmonizált szabványok, különösen: 

A fenti típusok Wilo-val nem egyeztetett műszaki megváltoztatása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.  

H       EK Megfelelőségi Nyilatkozat 


