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Instrukcja montażu i obsługi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku angielskim. Wszystkie inne 
języki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna być stale 
dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji stanowi waru-
nek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją produktu i stanem norm regu-
lujących problematykę bezpieczeństwa, obowiązującym w dniu złożenia 
instrukcji do druku.
Deklaracja zgodności WE:
Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej instrukcji obsługi.
W razie dokonania jakichkolwiek zmian w konstrukcji, nieuzgodnionych z Pro-
ducentem, deklaracja traci ważność.

2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które należy 
uwzględnić podczas montażu, pracy i konserwacji urządzenia. Dlatego Monter 
i odpowiedzialny personel specjalistyczny/Użytkownik mają obowiązek prze-
czytać tę instrukcję przed przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa podanych w tym 
punkcie, ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa przedstawionych 
w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

Symbole:

Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym

ZALECENIE: 

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.

OSTRZEŻENIE!
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń. 'Ostrzeżenie' informuje, że ist-
nieje prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich) obrażeń, jeżeli zalecenie 
zostanie zlekceważone.

OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji. 'Ostrożnie' 
oznacza możliwość uszkodzenia produktu w przypadku niezastosowania się 
do zalecenia.
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ZALECENIE: 
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się produktem. Zwraca uwagę 
na potencjalne trudności.

Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.
• strzałka wskazująca kierunek obrotów
• oznakowanie przyłączy
• tabliczka znamionowa,
• naklejki ostrzegawcze,

muszą być bezwzględnie przestrzegane i w pełni czytelne.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi posiadać odpo-
wiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu odpowie-
dzialności, kompetencji oraz kontroli personelu musi zadbać Użytkownik. Jeżeli 
personel nie posiada wymaganej wiedzy, należy go przeszkolić i poinstruować. 
W razie konieczności szkolenie takie może przeprowadzić Producent produktu 
na zlecenie Użytkownika.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do 
zagrożenia osób, środowiska naturalnego oraz produktu/instalacji. Nieprze-
strzeganie zaleceń dot. bezpieczeństwa prowadzi do utraty wszelkich praw do 
roszczeń odszkodowawczych.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze sobą następujące 
zagrożenia:

• zagrożenie dla ludzi na skutek działania czynników elektrycznych, mechanicz-
nych i bakteriologicznych

• zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych
• szkody materialne
• niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji
• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw

2.4 Bezpieczna praca
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wymienionych 
w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujących krajowych przepisów BHP, jak 
również ewentualnych wewnętrznych przepisów dotyczących pracy, przepisów 
zakładowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez Użytkownika.

2.5 Zalecenia dla Użytkownika
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także 
osoby nieposiadające wiedzy i/lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urzą-
dzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzy-
stania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 
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Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.
• Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/instalacji są potencjalnym źród-
łem zagrożenia, należy je w miejscu pracy zabezpieczyć przed dotknięciem.

• Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych komponentów (np. sprzęgła) nie 
można demontować podczas pracy produktu. 

• Wyciekające (np. z uszczelnienia wału) niebezpieczne media (np. wybuchowe, 
trujące, gorące) należy odprowadzać w taki sposób, aby nie stanowiły zagroże-
nia dla ludzi lub środowiska naturalnego. Przestrzegać krajowych przepisów 
prawnych. 

• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną. Należy prze-
strzegać przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego zakładu energe-
tycznego.

• Usterki urządzeń elektrycznych spowodowane przez pola elektromagnetyczne. 
Podczas pracy pomp z przetwornicą częstotliwości wytwarzają się pola elektro-
magnetyczne. Mogą one powodować usterki urządzeń elektrycznych. Następ-
stwem może być niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, grożące 
uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią, np. w przypadku osób mających 
wszczepione aktywne lub bierne urządzenia medyczne. 
Dlatego podczas pracy osoby np. z rozrusznikiem serca nie powinny przebywać 
w pobliżu instalacji/pompy. W przypadku magnetycznych lub elektronicznych 
nośników danych może dojść do utraty danych.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo spowodowane przez silne pole magne-
tyczne!
We wnętrzu maszyny zawsze powstaje silne pole magnetyczne, które w razie 
nieprawidłowego demontażu może spowodować obrażenia i szkody materialne. 

• Tylko autoryzowany personel specjalistyczny może wyjmować wirnik z kor-
pusu silnika!

• Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas wyjmowania wirnika z sil-
nika może on zostać gwałtownie przyciągnięty przez silne pole magnetyczne 
z powrotem na pozycję wyjściową. 

• Podczas wyjmowania z silnika jednostki składającej się z wirnika, tarczy łoży-
skowej i rotora zagrożone są szczególnie osoby używające urządzeń medycz-
nych, takich jak rozruszniki serca, pompy insulinowe, aparaty słuchowe, 
implanty itp. Następstwem może być śmierć, ciężkie obrażenia ciała oraz szkody 
materialne. Osoby takie muszą zawsze uzyskać opinię lekarza medycyny pracy. 

• Silne pole magnetyczne wirnika może zakłócać działanie urządzeń elek-
trycznych lub je uszkadzać.

• Jeśli wirnik znajduje się poza silnikiem, przedmioty magnetyczne mogą być 
gwałtownie przyciągane. Następstwem tego mogą być obrażenia ciała 
i szkody materialne. 

W stanie zmontowanym pole magnetyczne wirnika jest podłączone do obwodu 
silnika. Dzięki temu poza maszyną nie występuje szkodliwe dla zdrowia pole 
magnetyczne.



Instrukcja montażu i obsługi Yonos PARA Bosch 51

Polski

2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach montażowych i 
konserwacyjnych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby wszystkie prace montażowe 
i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwalifikowani Spe-
cjaliści, którzy poprzez dokładną lekturę w wystarczającym stopniu zapoznali 
się z instrukcją obsługi.
Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko podczas przestoju. 
Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi spo-
sobu postępowania podczas zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub aktywo-
wać wszystkie urządzenia bezpieczeństwa.

2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych zagra-
żają bezpieczeństwu produktu/personelu i powodują utratę ważności deklaracji 
bezpieczeństwa przekazanej przez Producenta. 
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu z Producentem. 
Celem stosowania oryginalnych części zamiennych i atestowanego wyposaże-
nia dodatkowego jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych czę-
ści wyklucza odpowiedzialność Producenta za skutki z tym związane.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwarantowana 
wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4 
instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie 
mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie
Po otrzymaniu produktu natychmiast sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu 
podczas transportu.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Nieprawidłowy transport oraz nieprawidłowe magazynowanie mogą być 
przyczyną powstania szkód materialnych w produkcie.
Podczas transportu i magazynowania chronić pompę przed wilgocią, mrozem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

Warunki transportu
Nie wolno narażać produktu na działanie temperatur wykraczających poza 
zakres od -40 °C do +85°C. Takie warunki transportu są dozwolone maksymal-
nie przez 3 miesiące.

Warunki magazynowania
Nie wolno narażać produktu na działanie temperatur wykraczających poza 
zakres od 0°C do +40°C. Czas magazynowania może wynosić maksymalnie 
2 lata. Woda pozostała po kontrolach produkcyjnych przeprowadzanych przez 
Klienta nie może doprowadzić do uszkodzeń na skutek działania mrozu.
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4 Zakres zastosowania
Pompy obiegowe typoszeregu Wilo-Yonos PARA są przeznaczone do instalacji 
grzewczych zasilanych ciepłą wodą i podobnych systemów ze stale zmieniającym 
się natężeniem przepływu. Dozwolone media to woda grzewcza zgodnie z normą 
VDI 2035, mieszaniny wody i glikolu w stosunku składników 1:1. W przypadku 
domieszek glikolu należy skorygować wydajność pompy odpowiednio do więk-
szej lepkości, zależnie od procentowego stosunku składników mieszaniny. 
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzeganie zaleceń niniej-
szej instrukcji.
Każdy inny rodzaj użytkowania uznawany jest za niezgodny z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu 

Przykład: Yonos PARA RS 15/6 RKA FS 130 12 I

Yonos PARA Pompa o najwyższej sprawności
RS Korpus pompy Inline ze żeliwa szarego
15 Przyłącze gwintowane: 

15 (Rp ½), 20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
6 Maksymalna wysokość podnoszenia w [m] przy Q = 0 m3/h
RKA RKA = wersja z pokrętłem do Δp-v, Δp-c

RKC = wersja z pokrętłem do Δp-v, stała prędkość obrotowa I, II, III
PWM = zewnętrzne sterowanie przez sygnał PWM

FS FS = kabel w obtrysku
CM = konektor 

130 Długość montażowa: 130 mm lub 180 mm
12 Pozycja skrzynki zaciskowej 12 godzina
I Opakowanie jednostkowe

5.2 Dane techniczne

Dopuszczalne przetłaczane media 
(inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035)
Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od domieszki 
20% należy sprawdzić dane wydajności pompy) 

Moc
Max. wysokość podnoszenia (Hmax) 6,2 m (wersja 6 m)

7,3 m (wersja 7 m)
Max. przepływ (Qmax) 3,3 m3/h
Dopuszczalne zastosowanie
Zakres temperatury przy zastoso-
waniu w instalacjach grzewczych i 
klimatyzacyjnych przy max. tempe-
raturze otoczenia. Patrz informacja 
„TF” na tabliczce znamionowej.

Otoczenie 52°C = TF 0 do 110°C
od 57°C = 0 do 95°C
od 60°C = 0 do 90°C
od 67°C = 0 do 70°C
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6 Opis i działanie

6.1 Opis pompy
Pompa (rys. 1A wersja RKA/RKC, rys. 1B wersja PWM) składa się z części hydrau-
licznej, silnika bezdławnicowego z wirnikiem z magnesami trwałymi i elektro-
nicznym modułem regulacyjnym ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. 
Moduł regulacyjny posiada pokrętło (samoregulująca pompa w wersji RKA/RKC) 
lub układ regulacji prędkości obrotowej za pośrednictwem zewnętrznego syg-
nału PWM (wersja PWM). Obydwie wersje są wyposażone we wskaźnik diodowy, 
sygnalizujący stan roboczy pompy (patrz rozdział 10).

6.2 Funkcje
Wszystkie funkcje można ustawiać, włączać i wyłączać pokrętłem lub za 
pomocą zewnętrznego sygnału PWM.

Ustawienia za pomocą pokrętła

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v):
Wartość zadana różnicy ciśnień H powyżej dopuszczalnego zakresu przepływu 
jest podwyższana liniowo między ½H i H (rys. 3a). 
Wytworzona przez pompę różnica ciśnień jest regulowana do aktualnej wartości 
zadanej. Ten tryb regulacji jest szczególnie przydatny w instalacjach grzew-
czych z grzejnikami, ponieważ przez zawory termostatyczne redukowane są 
hałasy związane z przepływem cieczy.

Max. ciśnienie robocze: wg wskazania na tabliczce znamionowej
Napięcie zasilania
Napięcie zasilania 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(zgodnie z IEC 60038)
Silnik/elektronika
Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3/EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia EN 61000-6-1/EN 61000-6-2
Stopień ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Dyrektywa RoHS zgodność z wymogami
Minimalna wysokość dopływu na przyłączu ssącym pozwalająca uniknąć kawitacji 
przy temperaturze przetłaczania wody
Minimalna wysokość dopływu przy 
50/95/110 °C

0,5/4,5/11 m

5.2 Dane techniczne
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Stała różnica ciśnień (Δp-c):
Wartość zadana różnicy ciśnień H powyżej dopuszczalnego zakresu przepływu 
jest utrzymywana stale na poziomie ustawionej wartości zadanej aż do maksi-
mum charakterystyki (rys. 3b). Wilo zaleca ten rodzaj regulacji w przypadku 
obiegów ogrzewania podłogowego lub starszych systemów grzewczych z ruro-
ciągami o znacznych wymiarach oraz w przypadku wszystkich zastosowań bez 
zmiennej charakterystyki sieci rur, jak np. pompy ładujące zasobnika.

Funkcja odpowietrzania (wersja RKA):
W przypadku automatycznej funkcji odpowietrzania pompy (10 min) pompa pra-
cuje na zmianę z wysoką i niską prędkością obrotową i doprowadza powietrze 
nagromadzone w pompie bezpośrednio do zaworu odpowietrzającego systemu.

Stała prędkość obrotowa I, II, III (wersja RKC)
Pompa pracuje ze stałą, ustawioną prędkością (rys. 3c).

Regulacja zewnętrzna za pomocą sygnału PWM (wersja PWM)
Wymagane do regulacji porównanie wartości rzeczywistej z wartością zadaną 
realizowane jest przez regulator zewnętrzny. Do pompy z zewnętrznego regu-
latora przesyłany jest sygnał PWM, będący wielkością nastawczą.
Urządzenie wytwarzające sygnał PWM przekazuje do pompy okresową sekwen-
cję impulsów (współczynnik wypełnienia) zgodnie z normą DIN IEC 60469-1. 
Wielkość nastawcza jest określana przez stosunek czasu impulsu do okresu 
impulsu. Współczynnik wypełnienia impulsu jest podawany jako bezwymiarowy 
stosunek o wartości 0 - 1% lub 0 - 100%. Układ logiczny sygnału PWM 1 
(ogrzewanie) rys. 3d i układ logiczny sygnału PWM 2 (inst. solarna) rys. 3e. 

7 Instalacja i podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elektryczne mogą sta-
nowić zagrożenie życia. 

• Wykonanie instalacji i podłączenia elektrycznego zlecać wyłącznie wyspe-
cjalizowanemu personelowi. Czynności te należy wykonać zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami!

• Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania wypadkom!

7.1 Instalacja
• Montaż pompy można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac spawalniczych 

i lutowniczych, i ew. po przepłukaniu instalacji rurowej.
• Pompę zamontować w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym prostą kon-

trolę i prosty demontaż.
• W przypadku montażu pomp na zasilaniu instalacji otwartych wznosząca rura 

bezpieczeństwa powinna być podłączona przed pompą (DIN 12828).
• Przed i za pompą powinny zostać zamontowane zawory odcinające, aby ułatwić 

ewentualną wymianę pompy. 
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• Przeprowadzić montaż tak, aby wyciekająca woda nie kapała na moduł regu-
lacyjny. 

• W tym celu ustawić górny zawór odcinający z boku.
• Podczas wykonywania termoizolacji zwracać uwagę, aby nie został zaizolowany sil-

nik pompy ani moduł. Labirynty do odprowadzania kondensatu muszą być drożne.
• Wykonać montaż bez naprężeń, z leżącym poziomo silnikiem pompy. Położenia 

montażowe pompy, patrz rys. 4. 
• Strzałki na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu.

7.2 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwe podłączenie elektryczne może spowodować zagrożenie życia na 
skutek porażenia prądem.

• Podłączenie elektryczne należy zlecać wyłącznie Instalatorowi elektrykowi 
posiadającemu wymagane prawem uprawnienia. Należy przy tym postępo-
wać zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Przed rozpoczęciem prac odłączyć zasilanie. 

• Rodzaj prądu i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na tabliczce zna-
mionowej.

• Maks. zabezpieczenie wstępne: 10 A, zwłoczne
• Uziemić pompę zgodnie z przepisami.
• Napięcie zasilania: L, N, PE
• Podłączyć przewód sieciowy:

1. Standard: 3-żyłowy kabel w obtrysku z końcówkami wtykowymi z mosiądzu 
2. Opcjonalnie: Wtyk 3-drożny Molex rys. 6
3. Opcjonalnie: Wilo-Konektor (rys. 5a do 5e).

Zdemontować Wilo-Konektor zgodnie z rys. 5f; niezbędny jest do tego śrubokręt.
• Podłączyć kabel sygnałowy (PWM):

• Brązowy, PWM + (właściwości sygnału)
• Niebieski, PWM – (masa)

8 Uruchomienie

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń i szkód material-
nych!
Nieprawidłowo przeprowadzone uruchomienie może spowodować obraże-
nia i szkody materialne.

• Urządzenie może uruchomić wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany per-
sonel specjalistyczny! 

• W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatury przetła-
czanego medium) cała pompa może się bardzo nagrzać. 
Zachodzi niebezpieczeństwo poparzenia w razie dotknięcia pompy! 
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8.1 Obsługa (tylko wersja z pokrętłem)
Pompę obsługuje się za pomocą pokrętła. Obracając pokrętło, można wybierać 
różne rodzaje regulacji i ustawiać wysokość podnoszenia lub stałą prędkość 
obrotową (rys. 2 RKA/RKC).
Ustawienie fabryczne pompy: Wersja RKA: Δp-c max.

Wersja RKC: max. prędkość obrotowa III

8.1.1 Napełnianie i odpowietrzanie
Instalację należy odpowiednio napełniać i odpowietrzać. Jeśli jednak konieczne 
jest bezpośrednie odpowietrzenie komory wirnika, można ręcznie uruchomić 
funkcję odpowietrzania (wersja RKA).
3 sekund po obróceniu pokrętła w położenie środkowe, na symbol odpowie-
trzania, zostaje włączona funkcja odpowietrzania.
Czas trwania odpowietrzania wynosi 10 minut i jest odliczany szybkim miga-
niem zielonego wskaźnika diodowego. W trakcie działania funkcji odpowietrza-
nia mogą być generowane dźwięki. Procedurę można przerwać na żądanie, 
obracając pokrętło.
Po upływie 10 min pompa wyłącza się i przechodzi automatycznie na rodzaj 
regulacji Δp-c max. 
Następnie należy ustawić rodzaj regulacji i wysokość podnoszenia, jeżeli 
pompa nie ma być już eksploatowana w trybie Δp-c max.

ZALECENIE: Funkcja odpowietrzania usuwa nagromadzone powietrze z komory 
wirnika pompy. Za pomocą tej funkcji nie jest odpowietrzany system grzewczy.

8.1.2 Ustawianie trybu regulacji
Obracanie pokrętła pozwala na wybór symbolu rodzaju regulacji i ustawienie 
żądanej wysokości podnoszenia/stałej prędkości obrotowej.

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v): Rys. 2 RKA/RKC, rys. 3a
Na lewo od położenia środkowego zostaje ustawiony tryb regulacyjny ∆p-v 
pompy.

Stała różnica ciśnień (Δp-c): Rys. 2 RKA rys. 3b
Na prawo od położenia środkowego ustawia się tryb regulacyjny ∆p-c .

Stała prędkość obrotowa I, II, III: Rys. 2 RKC, rys. 3c
Na prawo od położenia środkowego zostaje ustawiony tryb regulacyjny stałej 
prędkości obrotowej. W tym trybie prędkość obrotowa pompy nie jest regulo-
wana automatycznie, lecz pompa pracuje ze stałą, ustawioną prędkością obro-
tową.

ZALECENIE: Po przerwie w zasilaniu wszystkie ustawienia i wskazania pozostają 
zachowane.
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9 Konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Podczas prac przy urządzeniach elektrycznych występuje zagrożenie życia 
na skutek porażenia prądem.

• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych należy odłączyć 
pompę od zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem przez osoby 
niepowołane. 

• Naprawy uszkodzonego kabla zasilającego może dokonać wyłącznie 
wykwalifikowany Instalator elektryk.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamontować lub podłą-
czyć pompę zgodnie z rozdziałem „Instalacja i podłączenie elektryczne”. Pompę 
należy włączać w sposób opisany w rozdziale „Uruchomienie”.

10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie 

LED Znaczenie Stan roboczy Przyczyna Usuwanie

Świeci 
się na 
zielono

Pompa pra-
cuje

Pompa pracuje 
zgodnie z ustawie-
niem

Normalny tryb pracy

Miga 
szybko 
na zie-
lono

Wersja RKA: Pompa pracuje przez 
10 min w funkcji 
odpowietrzania. 
Następnie należy 
ustawić żądaną moc.

Normalny tryb pracy

Wersja PWM: Pompa w trybie 
oczekiwania

Normalny tryb pracy

Miga na 
czer-
wono/
zielono

Pompa jest 
gotowa do 
pracy, ale nie 
pracuje

Pompa ponownie 
uruchamia się 
samoczynnie, gdy 
błąd zostanie usu-
nięty

1. Zbyt niskie napię-
cie U<160 V

albo
Przepięcie
U>253 V

1. Sprawdzić zasi-
lanie elek-
tryczne
195 V < U < 253 
V

2. Nadmierna tem-
peratura modułu: 
Za wysoka tem-
peratura modułu

2. Sprawdzić tem-
peraturę 
medium i tem-
peraturę oto-
czenia

Miga na 
czer-
wono

Pompa nie 
działa

Pompa zatrzymana
(zablokowana)

Pompa nie urucha-
mia się samoczynnie

Wymienić pompę
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Jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe, zwrócić się do specjalistycznego 
warsztatu lub do serwisu WILO.

11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych następuje za pośrednictwem lokalnych war-
sztatów specjalistycznych i/lub oddziału obsługi klienta.
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, należy przy każ-
dym zamówieniu podać wszystkie dane znajdujące się na tabliczce znamionowej.

12 Utylizacja
Prawidłowa utylizacja i recykling niniejszego produktu pozwala wykluczyć 
szkody dla środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia.
1. Przekazać produkt i jego części państwowej lub prywatnej firmie zajmującej 

się utylizacją.
2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać w urzędzie 

miasta, urzędzie ds. utylizacji odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Dioda 
LED 
wyłą-
czona

Brak zasila-
nia elek-
trycznego

Brak napięcia w 
elektronice

1. Pompa nie jest 
podłączona do 
zasilania elek-
trycznego

1. Sprawdzić pod-
łączenie kabla

2. Dioda LED jest 
uszkodzona

2. Sprawdzić, czy 
pompa pracuje

3. Elektronika jest 
uszkodzona 

3.Wymienić 
pompę

LED Znaczenie Stan roboczy Przyczyna Usuwanie



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 The supplier: 
 Le Fabricant : 
Der Hersteller: 

WILO INTEC 
50 Avenue Eugène CASELLA 
18700 AUBIGNY SUR NERE 
FRANCE

 
certifies that the following pumps, 
déclare que le type de circulateurs désigné ci-dessous, 
erklärt, dass die unten genannten Pumpentypen,

 

 
 
 

WILO YONOS PARA RK 
WILO YONOS PARA PWM 

 
 
 
 
are meeting the requirements of the European legislation concerning: 
sont conformes aux dispositions des directives : 
mit folgenden Richtlinien übereinstimmen:    

 

  

 
 and the national legislations referring to them. 
 et aux législations nationales les transposant. 
 und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
 

They are also meeting the following European Standards: 
Elles sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes : 
Des weiteren entsprechen sie den folgenden harmonisierten europäischen Normen: 
 

NF EN 60.335.1&2.51  
  

If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer 
be applicable. 
Si les séries mentionnées ci-dessus sont techniquement modifiées sans notre approbation, cette déclaration 
ne sera plus applicable. 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit. 

 
                                                               M.PERROT 

                                                               Quality Manager 
 

                                                                 Aubigny-sur-Nère, the 29th of November 2011 
 

                                               

 
 
 
 
 

 
 

~ "Low Voltage" modified (European law Nr 2006/95/EC) 
~ "Basse Tension"modifiée  (Directives 2006/95/CE) 
~ geänderte "Niederspannung"  (Richtlinie 2006/95/EG) 

  

 
 

~ "Electromagnetic Compatibility" modified (European law Nr 2004/108/EC) 
~ "Compatibilité Electromagnétique" modifiée (Directives 2004/108/CE) 
~ geänderte "elektromagnetische Verträglichkeit" (Richtlinie 2004/108/EG) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE CE 

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
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