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Návod na montáž a obsluhu1 Všeobecne

O tomto dokumente

Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky ďalšie jazykové 

verzie tohto návodu sú prekladom originálu návodu na obsluhu.
Návod na montáž a obsluhu je súčasťou výrobku. Musí byť vždy 

k dispozícii v blízkosti výrobku. Presné dodržiavanie tohto návodu 

je predpokladom pre správne používanie a obsluhu výrobku.
Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhotoveniu výrobku 

a stavu bezpečnostno-technických predpisov a noriem, ktoré 

boli základom v čase tlače.
Vyhlásenie o zhode ES:

Kópia vyhlásenia o zhode ES je súčasťou tohto návodu na 

obsluhu.
Pri zmene tu uvedených konštrukčných typov, ktorá nami 

nebola odsúhlasená alebo pri nedodržaní vyhlásení uvedených 

v návode na obsluhu týkajúcich sa bezpečnosti produktu/per-
sonálu stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

2 Bezpečnosť

Tento návod na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré treba 

dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe. Preto je nevy-

hnutné, aby si tento návod na obsluhu pred montážou a uvede-
ním do prevádzky bezpodmienečne prečítal mechanik, ako aj 

príslušný odborný personál/prevádzkovateľ.

Okrem všeobecných bezpečnostných pokynov, uvedených v 
tomto hlavnom bode Bezpečnosť, je nevyhnutné dodržiavať aj 

špeciálne bezpečnostné pokyny uvedené v nasledujúcich hlav-

ných bodoch s varovnými symbolmi.
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2.1 Označovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:
Všeobecný výstražný symbol

Nebezpečenstvo elektrického napätia

Informácia: 

Signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO!

Akútne nebezpečná situácia.

Nerešpektovanie má za následok smrť alebo ťažké zranenia.

VAROVANIE!
Používateľ môže utrpieť (ťažké) poranenia. „Varovanie“ zna-

mená, že pri nedodržaní príslušného pokynu môže pravdepo-

dobne dôjsť k (ťažkému) ublíženiu na zdraví.

OPATRNE!

Existuje nebezpečenstvo poškodenia produktu/zariadenia. 
„Opatrne“ sa vzťahuje na možné škody na produkte v 

dôsledku nerešpektovania upozornenia.

INFORMÁCIA: Užitočné upozornenie pre manipuláciu s produk-

tom. Upozorňuje tiež na možné ťažkosti.

Upozornenia priamo umiestnené na produkte, ako napr.
• šípka so smerom otáčania,

• označenie pre prípojky,

• typový štítok,
• varovná nálepka,

sa musia bezpodmienečne dodržiavať a udržiavať v úplne čita-

teľnom stave.
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2.2 Kvalifikácia personálu

Personál pre montáž, obsluhu a údržbu musí preukázať prí-

slušnú kvalifikáciu na tieto práce. Oblasť zodpovednosti, kom-
petencie a kontrolu personálu musí zabezpečiť prevádzkovateľ. 

Ak personál nedisponuje potrebnými vedomosťami, musí sa 

vykonať jeho vyškolenie a poučenie. V prípade potreby môže 
prevádzkovateľ požiadať o vyškolenie personálu výrobcu pro-

duktu. 

2.3 Riziká pri nedodržaní bezpečnostných pokynov

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov môže mať za násle-

dok ohrozenie osôb, životného prostredia a výrobku/zariadenia. 
Nerešpektovaním bezpečnostných pokynov sa strácajú akékoľ-

vek nároky na náhradu škody.

Ich nerešpektovanie môže jednotlivo so sebou prinášať naprík-
lad nasledovné ohrozenia:

• ohrozenie osôb účinkami elektrického prúdu, mechanickými 

a bakteriologickými vplyvmi,
• ohrozenie životného prostredia presakovaním nebezpečných 

látok,

• vecné škody,

• zlyhanie dôležitých funkcií produktu/zariadenia,
• zlyhanie predpísaných postupov údržby a opravy.

2.4 Bezpečná práca
Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v 

tomto návode na obsluhu, existujúce národné predpisy týka-

júce sa prevencie úrazov, ako aj prípadné interné pracovné, pre-
vádzkové a bezpečnostné predpisy prevádzkovateľa.
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2.5 Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane 
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými 
schopnosťami, s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostat-
kom vedomostí. Výnimkou sú prípady, kedy na takéto osoby 
dohliadajú osoby zodpovedné za bezpečnosť alebo im tieto 
osoby poskytnú inštrukcie o používaní prístroja. 
Je nutné dohliadať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

• Ak horúce alebo studené komponenty produktu/zariadenia 
predstavujú nebezpečenstvo, musia byť na mieste inštalácie 
zabezpečené proti dotyku.

• Ochrana pred dotykom pre pohybujúce sa komponenty (napr. 
spojka) sa pri produkte, ktorý je v prevádzke, nesmie odstrániť. 

• Priesaky (napr. tesnenie hriadeľa) nebezpečných čerpaných 
médií (napr. výbušné, jedovaté, horúce) musia byť odvádzané 
tak, aby pre osoby a životné prostredie nevznikalo žiadne 
nebezpečenstvo. Je nutné dodržiavať národné zákonné usta-
novenia. 

• Je nevyhnutné vylúčiť ohrozenia vplyvom elektrickej energie. 
Nariadenia miestnych alebo všeobecných predpisov [napr. IEC, 
VDE atď.] a nariadenia miestnych dodávateľských energetic-
kých podnikov sa musia rešpektovať.

2.6 Bezpečnostné pokyny pre montážne a údržbové práce

Prevádzkovateľ musí dbať na to, aby všetky montážne a údrž-
bové práce vykonával oprávnený a kvalifikovaný odborný per-
sonál, ktorý dôkladným štúdiom návodu na obsluhu získal 
dostatočné informácie.
Práce na produkte/zariadení sa môžu vykonávať len vtedy, keď 
je odstavené z prevádzky. Postup pre odstavenie produktu/
zariadenia z prevádzky, ktorý je popísaný v návode na montáž 
a obsluhu, je nutné bezpodmienečne dodržať.
Bezprostredne po ukončení prác musia byť všetky bezpeč-
nostné a ochranné zariadenia opäť namontované resp. uvedené 
do funkcie.
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2.7 Svojvoľná úprava a výroba náhradných dielov

Svojvoľná úprava a výroba náhradných dielov ohrozujú bezpeč-

nosť výrobku/personálu a spôsobujú stratu platnosti uvede-
ných vyhlásení výrobcu, ktoré sa týkajú bezpečnosti. 

Zmeny na výrobku sú prípustné len po dohode s výrobcom. Ori-

ginálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo slú-
žia bezpečnosti. Použitím iných dielov zaniká zodpovednosť za 

škody, ktoré na základe toho vzniknú.

2.8 Neprípustné spôsoby prevádzkovania

Bezpečnosť prevádzky dodaného produktu je zaručená len pri 

používaní v súlade s jeho určením, zodpovedajúc odseku 4 
návodu na obsluhu. Hraničné hodnoty uvedené v katalógu/liste 

údajov nesmú byť v žiadnom prípade nedosiahnuté, resp. pre-

kročené.

3 Preprava a prechodné uskladnenie

Ihneď po obdržaní výrobku:

• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku,

• V prípade poškodení vzniknutých pri preprave informujte pre-
pravcu a v rámci danej lehoty podniknite nevyhnutné opatrenia. 

OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!

Neodborná preprava a prechodné uskladnenie môžu na pro-
dukte spôsobiť vecné škody.

• Počas prepravy a prechodného uskladnenia chráňte čerpadlo 

pred vlhkosťou, mrazom a mechanickým poškodením nára-
zom/úderom.

• Prístroj nesmie byť vystavený teplotám mimo rozsahu –10 °C 

až +50 °C.



Slovenčina

6 WILO SE 07/2012

4 Účel použitia

Obehové čerpadlá konštrukčného radu Wilo-Yonos PICO sú 
koncipované pre teplovodné vykurovacie zariadenia a podobné 

systémy s neustále sa meniacimi prietokmi. Prípustné čerpané 

média sú vykurovacia voda podľa smernice VDI 2035, zmesi 
vody a glykolu v pomere miešania max. 1:1. Pri primiešaní gly-

kolu je potrebné korigovať dopravné dáta čerpadla vzhľadom na 

vyššiu viskozitu, v závislosti od percentuálneho pomeru mieša-
nia. K použitiu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie tohto 

návodu. Každý iný účel použitia je v rozpore s účelom použitia.

5 Údaje o výrobku

5.1 Typový kľúč    

* Referenčná hodnota pre najúčinnejšie obehové čerpadlá je EEI ≤ 0,20

Príklad: Wilo-Yonos PICO 25/1-6
Yonos PICO Vysokoúčinné čerpadlo

25 Závitové pripojenie DN 25 (Rp 1)

1-6 1 = minimálna dopravná výška v m

       (nastaviteľná až na 0,5 m)

6 = maximálna dopravná výška v m pri Q = 0 m³/h

5.2 Technické údaje

Napájacie napätie 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Druh ochrany IP pozri typový štítok

Koeficient energetickej účinnosti EEI * pozri typový štítok

Teploty vody pri max. teplote okolia +40 °C –10 °C až +95 °C

Teploty vody pri max. teplote okolia +25 °C –10 °C až +110 °C

max. teplote okolia –10 °C až +40 °C

max. prevádzkový tlak 6 bar (600 kPa)

Minimálny prítokový tlak pri +95 °C/+110 °C 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
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5.3 Rozsah dodávky

• Kompletné obehové čerpadlo 

• Priložený Wilo-Connector
• Návod na montáž a obsluhu

6 Popis a funkcia

6.1 Popis výrobku

Čerpadlo (obr. 1/1) pozostáva z hydrauliky, mokrobežného 
motora s rotorom s permanentným magnetom a elektronickým 

regulačným modulom s integrovaným frekvenčným meničom. 

Regulačný modul obsahuje červené obslužné tlačidlo, ako aj 
LED indikáciu (obr. 1/2) pre nastavenie všetkých parametrov 

a zobrazenie aktuálneho príkonu vo W.

6.2 Funkcie

Všetky funkcie možno nastaviť, aktivovať alebo deaktivovať 

pomocou červeného obslužného tlačidla.

V prevádzkovom režime sa zobrazí aktuálny príkon vo W.

Pretočením červeného tlačidla zobrazí LED indikácia dopravnú 

výšku v m.

Regulačný režim:

Tlakový rozdiel variabilný (Δp-v):
Požadovaná hodnota tlakového rozdielu H sa nad prípustným 

rozsahom prietoku lineárne zvyšuje medzi ½H a H (obr. 2a). 

Tlakový rozdiel vytváraný čerpadlom sa reguluje na príslušnú 
požadovanú hodnotu tlakového rozdielu. Tento regulačný 

režim je vhodný najmä pri vykurovacích zariadeniach s vykuro-

vacími telesami, pretože sa znižuje hluk prietoku na termosta-
tických ventiloch.

W

m
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Tlakový rozdiel konštantný (Δp-c):
Požadovaná hodnota tlakového rozdielu H sa nad prípustným 
rozsahom prietoku konštantne udržiava na nastavenej požado-
vanej hodnote tlakového rozdielu až po maximálnu charakteris-
tiku (obr. 2b). Spoločnosť Wilo odporúča tento regulačný režim 
pri podlahových vykurovacích okruhoch alebo starších vykuro-
vacích systémoch s potrubiami dimenzovanými na veľké roz-
mery, ako aj pri všetkých aplikáciách, ktoré nemajú premenlivú 
charakteristiku potrubnej siete, ako napr. plniace čerpadlá boj-
lerov.

Funkcia odvzdušnenia:
Trvanie funkcie odvzdušnenia je po aktivácii 10 minút. Po uply-
nutí 10 minút sa čerpadlo zastaví a prejde do režimu čakania, 
ktorý sa zobrazuje blikaním stredného ukazovateľa LED indikácie. 
Po odvzdušnení sa musí na čerpadle zvoliť a nastaviť požado-
vaný regulačný režim a dopravná výška, aby sa čerpadlo mohlo 
uviesť do prevádzky.

7 Inštalácia a elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Neodborná inštalácia a neodborné elektrické pripojenie 

môžu spôsobiť ohrozenie života.

• Inštaláciu a elektrické pripojenie môže vykonať len odborný 
personál, a to len v súlade s platnými predpismi!

• Dbajte na predpisy týkajúce sa prevencie úrazov

7.1 Inštalácia

• Inštaláciu čerpadla vykonávajte až po ukončení všetkých zvá-

račských a spájkovacích prác a po prípadnom vypláchnutí 
potrubného systému.

• Čerpadlo namontujte na dobre prístupnom mieste za účelom 

ľahkej kontroly, resp. demontáže.
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• Pri inštalácii na prívode otvorených zariadení musí poistný prí-
vod odbočovať pred čerpadlom (DIN EN 12828).

• Pred a za čerpadlom nainštalujte uzatváracie armatúry na uľah-
čenie prípadnej výmeny čerpadla. 
• Montáž vykonajte tak, aby prípadná unikajúca voda nemohla 

kvapkať na regulačný modul. 
• Na tento účel bočne vyrovnajte horný uzatvárací posúvač.

• Pri tepelno-izolačných prácach dbajte na to, aby motor čer-
padla a modul neboli zaizolované. Otvory na odtok kondenzátu 
musia byť voľné.

• Vykonajte montáž bez pnutia s vodorovne uloženým motorom 
čerpadla. Pre montážne polohy čerpadla pozri obr. 3.

• Smerové šípky na telese čerpadla a tepelnej izolácii ukazujú 
(príslušenstvo) smer prúdenia.

• Ak sa má zmeniť montážna poloha modulu, musí sa skriňa 
motora otočiť nasledujúcim spôsobom:
• V prípade potreby tepelnú izoláciu vypáčte pomocou skrut-

kovača a odoberte,
• uvoľnite skrutky s vnútorným šesťhranom,
• otočte skriňu motora vrátane regulačného modulu.

INFORMÁCIA: Pred naplnením zariadenia úplne otočte hlavu 
motora. Pri otáčaní hlavy motora pri už naplnenom zariadení 
nevyťahujte hlavu motora z telesa čerpadla. Ľahkým tlakom na 
jednotku motora otočte hlavu motora, aby z čerpadla nevystu-
povala žiadna voda.

OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!

Pri otáčaní skrine motora sa môže poškodiť tesnenie. Chybné 
tesnenia ihneď vymeňte.

• Skrutky s vnútorným šesťhranom znova zaskrutkujte a utiah-
nite,

• V prípade potreby nasaďte tepelnú izoláciu.
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7.2 Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!

Pri nesprávnom elektrickom pripojení vzniká ohrozenie 
života spôsobené zásahom prúdu.

• Elektrické pripojenie smie vykonať len elektroinštalatér 

schválený miestnym dodávateľom energií, a to pri dodržaní 
platných miestnych predpisov.

• Pred všetkými prácami odpojte napájacie napätie.

• Pri nepovolenom otvorení krytu modulu a odstránení prednej 
fólie hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri 

kontakte s elektrickými konštrukčnými dielmi nachádzajú-

cimi sa vo vnútri, ako aj s kontaktmi nachádzajúcimi sa pod 
prednou fóliou.

• Druh prúdu a napätie musia zodpovedať údajom na typovom 

štítku.
• Vykonajte pripojenie konektora Wilo-Connector (obr. 4a až 4e).

• Pripojenie na sieť: L, N, PE.

• Maximálna predradená poistka: 10 A, zotrvačná

• Čerpadlo uzemnite podľa predpisov.
Demontáž konektora Wilo-Connector vykonajte podľa obr. 5. 

Na tento účel je potrebný skrutkovač.

• Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť podľa VDE 0700/časť 1 
pomocou pevného pripojovacieho vedenia, ktoré je vybavené 

zástrčkou alebo spínačom všetkých pólov s minimálnym rozpä-

tím kontaktov v spínači 3 mm.
• Na ochranu pred kvapkajúcou vodou a odľahčenie ťahu na 

skrutkovom spoji telesa čerpadla je potrebné pripojovacie 

vedenie s dostatočným vonkajším priemerom (napr. H05W-
F3G1,5 alebo AVMH-3x1,5).

• Pri použití čerpadiel v zariadeniach s teplotou vody nad 90 °C sa 

musí použiť pripájacie vedenie dostatočne odolné voči teplu.
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• Pripájacie vedenie treba umiestniť tak, aby sa v žiadnom prípade 

nedotýkalo potrubia a/alebo telesa čerpadla a skrine motora.

• Spínanie čerpadla prostredníctvom Triacs / polovodičového relé 
je nutné v ojedinelých prípadoch preskúšať.

8 Uvedenie do prevádzky

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia osôb a vecných škôd! 

Neodborné uvedenie do prevádzky môže viesť k poraneniam 
osôb a k vecným škodám.

• Uvedenie do prevádzky smie vykonať iba kvalifikovaný 

odborný personál! 
• V závislosti od prevádzkového stavu čerpadla resp. zariadenia 

(teplota čerpaného média) môže byť celé čerpadlo veľmi 

horúce. Pri dotyku s čerpadlom hrozí nebezpečenstvo popále-
nia!

8.1 Ovládanie

Čerpadlo sa ovláda pomocou červeného ovládacieho tlačidla.
Otočenie

Výber funkcií a nastavenie dopravnej výšky.

8.2 Plnenie a odvzdušnenie

Zariadenie primerane naplňte a odvzdušnite. Odvzdušnenie 
priestoru rotora čerpadla spravidla prebehne samočinne už po 

krátkej dobe prevádzky. Ak by však bolo potrebné priame 

odvzdušnenie priestoru rotora, je možné spustiť funkciu 
odvzdušnenia. 

Otočením červeného obslužného tlačidla do strednej polohy, na 

symbol pre odvzdušnenie, sa po 5 sekundách aktivuje funkcia 
odvzdušnenia. Funkcia odvzdušnenia trvá 10 minút a na LED 

indikácii sa zobrazuje horizontálnym ukazovateľom, ktorý sa 
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pohybuje zdola nahor. Počas funkcie odvzdušnenia môže vzni-

kať hluk. Proces možno podľa požiadavky prerušiť otočením 

červeného tlačidla.
Po uplynutí 10 minút sa čerpadlo zastaví a prejde do režimu 

čakania, ktorý sa zobrazuje blikaním stredného ukazovateľa 

LED indikácie. 
Potom sa čerpadlo musí nastavením regulačného režimu 

a dopravnej výšky uviesť do prevádzky.

INFORMÁCIA: Funkcia odvzdušnenia odstraňuje nahromadený 

vzduch z priestoru rotora čerpadla. Vykurovací systém sa neod-

vzdušňuje pomocou funkcie odvzdušnenia.

8.3 Nastavenie regulačného režimu (obr. 2a,2b) a dopravnej 

výšky
Otočením červeného tlačidla sa zvolí symbol regulačného 

režimu a nastaví sa požadovaná dopravná výška.

Nastavenie regulačného režimu

 Tlakový rozdiel variabilný (Δp-v): Obr. 2a

Naľavo od strednej polohy sa čerpadlo nastaví pre regulačný 

režim Δp-v.

Tlakový rozdiel konštantný (Δp-c): Obr. 2b

Napravo od strednej polohy sa čerpadlo nastaví pre regulačný 

režim Δp-c.

INFORMÁCIA: Ak sa čerpadlo typu Wilo-Star RS nahradí čerpad-

lom Wilo-Yonos PICO, môže sa ako oporný bod pre nastavenie 

požadovanej hodnoty čerpadla červené tlačidlo nastaviť na prvé 
(I), druhé (II) alebo tretie (III) prerušenie na stupnici pre Δp-c. 

Toto nastavenie zodpovedá porovnateľnej dopravnej výške pre 

každú úroveň spínania čerpadla Wilo-Star RS Pumpe, s rovna-
kou nulovou dopravnou výškou, pri prietoku 1m³/h.
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Nastavenie dopravnej výšky

Otočením červeného tlačidla sa na LED indikácii zobrazí nasta-
vená požadovaná hodnota čerpadla. Symbol „m“ sa podsvieti. 
Ak sa červeným tlačidlom otočí zo strednej polohy smerom 
doľava alebo doprava, zvyšuje sa nastavená požadovaná hod-
nota pre príslušný regulačný režim. Nastavená požadovaná 
hodnota sa znižuje, keď sa tlačidlo opäť otočí do strednej 
polohy. Nastavenie prebieha v krokoch po 0,1 m.
Ak sa tlačidlom neotáča viac ako 2 sekundy, zmení sa zobraze-
nie po 5-násobnom zablikaní opäť na aktuálny príkon. Symbol 
„m“ už nie je podsvietený. 

Nastavenie z výroby: Δp-v, ½ Hmax

INFORMÁCIA: Pri výpadku siete zostávajú všetky nastavenia a 
zobrazenia zachované.

9 Údržba

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Pri prácach na elektrických prístrojoch vzniká nebezpečen-
stvo ohrozenia života spôsobené zásahom prúdu.

• Pri všetkých údržbových a opravných prácach odpojte čer-
padlo od sieťového napätia a zaistite ho proti nepovolanému 
opätovnému zapnutiu.

• Poškodenia pripojovacieho kábla smie odstraňovať zásadne 
iba kvalifikovný elektroinštalatér.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo vplyvom silného magnetického 
poľa! 
Vo vnútornej časti stroja neustále existuje silné magnetické 
pole, ktoré môže pri nesprávnej demontáži viesť k poraneniu 
osôb a k vecným škodám.

• Odobratie rotora zo skrine motora smie zásadne vykonať len 
autorizovaný odborný personál!

m
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• Ak sa z motora vyťahuje jednotka pozostávajúca z obežného 
kolesa, ložiskového štítu a rotora, sú ohrozené najmä osoby 
používajúce medicínske pomôcky ako kardiostimulátor, inzulí-
nové pumpy, načúvacie prístroje, implantáty a podobne. 
Následkom môže byť smrť, ťažké poranenia a vecné škody. Pri 
týchto osobách je v každom prípade potrebný pracovno-lekár-
sky posudok. 

V zmontovanom stave je magnetické pole rotora vedené vo 
feromagnetickom okruhu motora. Preto sa mimo stroja nevys-
kytuje žiadne škodlivé magnetické pole.

Po vykonaní údržbových a opravných prác čerpadlo namon-
tujte, resp. pripojte v súlade s kapitolou „Inštalácia a elektrické 
pripojenie“. Zapnutie čerpadla sa realizuje podľa kapitoly „Uve-
denie do prevádzky“.

10 Poruchy, príčiny porúch a ich odstraňovanie

Poruchy Príčiny Odstránenie

Pri zapnutom prí-
vode prúdu čer-
padlo nebeží.

Elektrická poistka je 
chybná.

Skontrolujte poistky.

Čerpadlo nemá 
napätie.

Odstráňte prerušenie napätia

Čerpadlo je 
hlučné.

Kavitácia v dôsledku 
nedostatočného 
tlaku na prívode

Zvýšte vstupný tlak systému 
v rámci prípustného rozsahu

Skontrolujte nastavenie dop-
ravnej výšky, príp. nastavte 
nižšiu výšku

Budova sa nezoh-
rieva

Tepelný výkon 
vykurovacích plôch 
je príliš nízky

Zvýšte požadovanú hodnotu 
(pozri 8.3)

Nastavte regulačný režim na 
Δp-c
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10.1 Poruchové hlásenia

Ak poruchu nie je možné odstrániť, obráťte sa, prosím, na 

odbornú opravovňu alebo na servisnú službu firmy Wilo.

Kódo-
vé č.

Poruchy Príčiny Odstránenie

E 04 Podpätie Príliš nízke napájacie 
napätie na strane 
siete

Skontrolujte sieťové 
napätie

E 05 Prepätie Príliš vysoké napája-
cie napätie na strane 
siete

Skontrolujte sieťové 
napätie

E 07 Generátorová 
prevádzka

Hyrdraulikou čer-
padla prechádza 
prúd, čerpadlo však 
nemá žiadne sieťové 
napätie

Skontrolujte sieťové 
napätie

E 10 Blokovanie Rotor je blokovaný Obráťte sa na ser-
visnú službu

E 11 Chod nasucho Vzduch v čerpadle Skontrolujte množ-
stvo/tlak vody

E 21 Preťaženie Motor má ťažký chod Obráťte sa na ser-
visnú službu

E 23 Skrat Príliš vysoký prúd 
motora

Obráťte sa na ser-
visnú službu

E 25 Pripojenie kon-
taktov / vinutie

Vinutie je chybné Obráťte sa na ser-
visnú službu

E 30 Nadmerná tep-
lota modulu

Vnútorný priestor 
modulu je príliš teplý

Skontrolujte pod-
mienky použitia v 
kapitole 5.2

E 36 Modul chybný Elektronické kompo-
nenty chybný

Obráťte sa na ser-
visnú službu
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11 Náhradné diely

Objednávanie náhradných dielov sa uskutočňuje prostredníc-

tvom miestnych odborných servisov a/alebo servisnej služby 
spoločnosti Wilo.

Aby ste predišli dodatočným otázkam a nesprávnym objednáv-

kam, pri každej objednávke uveďte všetky údaje z typového 
štítka.

12 Odstránenie

Správnym odstránením a odbornou recykláciou tohto výrobku 

sa predíde škodám na životnom prostredí a ohrozeniu osob-
ného zdravia.

1. Pri odstraňovaní výrobku, ako aj jeho častí, využite verejné 

alebo súkromné spoločnosti na odstraňovanie odpadu.
2. Ďalšie informácie o správnom odstraňovaní získate od 

mestskej samosprávy, úradu zodpovedného za odstraňova-

nie odpadu alebo na mieste, kde ste si výrobok kúpili.

Technické zmeny vyhradené! 



 

 D EG - Konformitätserklärung  
 GB EC – Declaration of conformity  
 F Déclaration de conformité CE  

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B,  
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, 

conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Yonos PICO 
Herewith, we declare that this product: 
Par le présent, nous déclarons que cet produit :
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state complies with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  

Compatibilité électromagnétique- directive
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
Low voltage directive  

Directive basse-tension 
 
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG 
Energy-related products - directive  

Directive des produits liés à l´énergie 
Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der  Verordnung (EG) 641/2009
This applies according to eco-design requirements oft he regulation (EC) 641/2009 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement (CE) 641/2009 

 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-51 
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1 : 2007 
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-2 : 2005 
 EN 61000-6-3 : 2007 
 EN 61000-6-4 : 2007 
 EN 16297-1  
 EN 16297-2  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
Dortmund, 27.06.2012  
 
 
 
 

 

 
 

Holger Herchenhein 
Quality Manager 
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NL I
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

E P
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de 
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

S N
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar 
följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
tillämpade harmoniserade normer i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder særlig:tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FIN DK
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

H CZ
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlášení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Prohlašujeme tímto, že tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 

následujícím p�íslušným ustanovením:
Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: použité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana

PL RUS
Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno�ci�, 	e dostarczony 
wyrób jest zgodny z nast
puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� ������ ��!���� � ��� �"#��� 
$������ ����������� ����%��� ��!�������� ����������:

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ��
������ �� �������������� �	�
!���" 2006/95/EG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: &$��'������ ����������� �����!�� � ��!��, � �������:
patrz poprzednia strona �. $!�������% �!���*�



GR TR
#$%&'( ')**+,;&'(< =(< >> CE Uygunluk Teyid Belgesi
+5;<=>?@F JKR K> UX>YJ= Z?KJ [’ Z?K\ K5= ]ZK^[KZ[5 UZX^_>[5` 
R]Z=>U>RF{ KR` Z]J;>?|F` _RZK^}FR` :

Bu cihaz~n teslim edildi�i �ekliyle a�a�~daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

?%@A=,J*QX[(=\A$ ')*]Q=+=(=Q E^-2004/108/E^ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
_`(X{Q |Q*(%$< =}'(< E^–2006/95/E^ Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG
�=ZX@>=R[@�=Z �X5[R@>U>R>�@F=Z UXJK?UZ, R_RZ{KFXZ: k~smen kullan~lan standartlar için: 
�;�UF UX>5�>�@F=5 [F;{_Z bkz. bir önceki sayfa

RO EST
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedent� vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Ar šo m�s apliecin�m, ka šis izstr�d�jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK Žemos �tampos direktyv� 2006/95/EB

i � ti h i �ti t d ti t i k it� it ik t i i t d t b�t tpiem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
skat�t iepriekš�jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk�nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede�im 
zadevnim dolo�ilom:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran

BG M
E�-����	
	�� �	 ������������ Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
�����!�!���, �� $!�����#� ������!� �� ������� ���������: B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-

dispo	izzjonijiet relevanti li �ejjin:
E����
��	�����	 ����������� – ��
�����	 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
��
�����	 ����� �	�
�!���� 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��!������!��� �����!��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. $!������ �!���*� ara l-pa�na ta' qabel
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – SP – CEP 
13.201-005
T + 55 11 2817 0349
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera Borromeo
 (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc 
SARLQUARTIER 
INDUSTRIEL AIN SEBAA
20250
CASABLANCA
T +212 (0) 5 22 660 924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna Jud.
Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone - South
- Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC 
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr
erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

– Kundendienst-
Anforderung

– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische 

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener
Neudorf:
WILO Pumpen Österreich
GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15
office@wilo.at
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
A-5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 662 878470
office.salzburg@wilo.at
www.wilo.at

Vertriebsbüro
Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
A-4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 7248 65054
office.oberoester-
reich@wilo.at
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21
info@emb-pumpen.ch
www.emb-pumpen.ch

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften
Die Kontaktdaten finden
Sie unter www.wilo.com.
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