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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.
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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.


