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Wilo-Yonos PICO
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fi 1 Yleistä
Tietoja tästä

ohjeesta
Asennus- ja käyttöohje kuuluu kiinteästi laitteen toimi-
tukseen. Ennen kaikkia toimenpiteitä on tämä käyttö-
ohje luettava ja sitä on säilytettävä aina hyvin käsillä 
olevassa paikassa.
Tämän ohjeen tarkka noudattaminen on edellytys tuot-
teen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttö-
tavalle. Huomioi kaikki tuotteen tiedot ja merkinnät.
Alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen kieli on saksa. 
Kaikki muunkieliset asennus- ja käyttöohjeet ovat 
käännöksiä alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta.

2 Turvallisuus
Tämä luku sisältää tärkeitä huomautuksia, joita on nou-
datettava asennuksessa, käytössä ja huollossa. Noudata 
lisäksi muiden kappaleiden ohjeita ja turvallisuusohjeita.
Tämän asennus- ja käyttöohjeen huomiotta jättäminen 
voi vaarantaa ihmiset, ympäristön ja tuotteen. Se johtaa 
kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeamiseen.
Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa seuraavia vaarati-
lanteita:
• Henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaanis-

ten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen sekä säh-
kömagneettisten kenttien vuoksi

• Ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden vuo-
tojen johdosta

• Omaisuusvahingot
• Tuotteen tärkeät toiminnot eivät toimi

Turvallisuusohjei-
den merkintä

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita ja 
turvallisuusohjeita esine- ja henkilövahinkojen välttä-
miseksi:
• Turvallisuusohjeet henkilövahinkojen estämiseksi 

alkavat huomiosanalla, niissä on vastaava symboli.
• Turvallisuusohjeet esinevahinkojen estämiseksi alkavat 

huomiosanalla, mutta niissä ei ole symbolia.
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Huomiosanat VAARA!
Noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai erittäin 
vakaviin vammoihin!
VAROITUS!
Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa (erittäin) vaka-
via vammoja!
HUOMIO!
Noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahin-
koihin ja laitteen rikkoutumiseen korjauskelvottomaksi.
HUOMAUTUS
Tuotteen käyttöön liittyvä hyödyllinen huomautus.

Symbolit Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita:      

Henkilöstön päte-
vyys

Henkilöstön vaatimukset:
• Perehdytys paikallisiin voimassa oleviin tapaturma-

määräyksiin.
• Asennus- ja käyttöohjeen lukeminen ja ymmärtämi-

nen.
Henkilöstöllä tulee olla seuraavat pätevyydet:
• Sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammatti-

laiset (EN 50110-1:n mukaisesti).

 Vaara sähköjännitteen vuoksi

 Yleinen varoitussymboli

 Varoitus kuumista pinnoista/aineista

 Varoitus magneettikentistä

 Huomautukset
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• Asennuksen/purkamisen saavat suorittaa vain 
ammattilaiset, joilla on oltava koulutus kyseisen 
rakennuspohjan tarvittavista työkaluista ja kiinnitys-
materiaaleista.

• Käyttöhenkilöstön on tunnettava koko järjestelmän 
käyttötavat.

Sähköalan ammattilaisen määritelmä
Sähköalan ammattilainen tarkoittaa henkilöä, jolla on 
asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus 
ja joka tuntee sähköön liittyvät vaarat.

Sähkötyöt • Sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammatti-
laiset.

• Kansallisia direktiivejä, normeja ja määräyksiä sekä 
paikallisen sähköyhtiön määräyksiä on noudatettava 
liitettäessä laite paikalliseen sähköverkkoon.

• Tuote on irrotettava virtaverkosta ja varmistettava 
uudelleenpäällekytkentää vastaan.

• Liitäntä on suojattava liitäntä vikavirtasuojakytki-
mellä (RCD).

• Tuote on maadoitettava.
• Viallinen kaapeli on heti annettava sähköalan ammat-

tilaisen vaihdettavaksi.
• Säätömoduulia ei koskaan saa avata, eikä käyttöele-

menttejä poistaa.

Laitteen ylläpitäjän
Velvollisuudet

• Kaikki työt saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö-
kunta.

• Asiakkaan on hankittava kosketussuoja kuumia osia ja 
sähköisiä vaaratekijöitä vastaan.

• Vialliset tiivisteet ja liitäntäjohdot on vaihdatettava.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8- vuotiaat lapset sekä 
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt 
ovat rajoittuneet tai joiden tiedoissa ja kokemuksissa on 
puutteita, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu 
käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät siihen 
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset 
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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fi3 Tuotekuvaus ja toiminta
Yleiskatsaus Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Pumpun pesä kierreliitännöillä
2 Märkämoottoripumppu
3 Kondenssiveden poistoaukot (4x kehällä)
4 Tyyppikilpi
5 Koteloruuvit
6 Säätömoduuli
7 LED-näyttö
8 Käyttöpainike
9 Wilo-Connector, sähköinen verkkoliitäntä

10 Toimintapainike
11 Toiminto-LED
12 Häiriöilmoitus-LED

Toiminta High efficiency -kiertovesipumppu lämminvesi-lämmi-
tyslaitteistoihin integroidulla paine-erosäädöllä. Säätö-
tapaa ja nostokorkeutta (paine-ero) voidaan säätää. 
Paine-eroa säädetään pumpun kierrosnopeuden kautta.

Tyyppiavain
Esimerkki: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO High efficiency -kiertovesipumppu
25 Kierreliitäntä DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = miniminostokorkeus m 

(säädettävissä 0,5 m saakka)
6 = maksiminostokorkeus m, kun Q = 0 m³/h

130 Rakennepituus: 130 mm tai 180 mm
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Tekniset tiedot

LED-näyttö
• Asetusarvon näyttö H nostokorkeus (paine-ero) m.

• Valitun vakiokierrosluvun näyttö 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Tämänhetkisen tehon kulutuksen (W) näyttö, vuoro-
tellen tämänhetkisen virtaaman (m³/h) kanssa.

• Varoitusten ja hälytysten näyttö.

3.1 Käyttölaitteet
Käyttöpainike Käännä

• Käytön/säätötavan valinta.
• Säädä asetusarvo H nostokorkeudelle (paine-ero).
• Valitse vakiokierrosluku.

Liitäntäjännite 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Suojaluokka IP katso tyyppikilpi (4)
Energiatehokkuusindeksi EEI katso tyyppikilpi (4)
Pumpattavan aineen 
lämpötilat ympäristön maksimilämpö-
tilassa +40 °C

-10 °C – +95 °C

Pumpattavan aineen 
lämpötilat ympäristön maksimilämpö-
tilassa +25 °C

-10 °C – +110 °C

Sallittu ympäristölämpötila -10 °C – +40 °C
Maksimikäyttöpaine 10 bar (1000 kPa)
Imuputken paine 
väh. kun +95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Toimintapainike Paina
• Käynnistä ilmaustoiminto.
• Aktivoi pumpun uudelleenkäynnistys manuaalisesti.

3.2 Käyttö / säätötapa ja toiminnot
Patterilämmitys Suositus lämpöpattereilla varustetuille kaksiputkisille 

lämmityslaitteistoille virtausmelun vähentämiseksi ter-
mostaattiventtiileissä.
Paine-ero muuttuva (Δp-v):
Pumppu vähentää nostokorkeutta virtaaman pienen-
tyessä putkistossa puoleen.
Sähköenergian säästäminen mukauttamalla nostokor-
keutta virtaamatarpeen ja pienempien virtaamanopeuk-
sien mukaan.

Lattialämmitys Suositus lattialämmitykseen. 
Tai suurikokoisissa putkistoissa tai kaikissa sovelluksissa 
ilman muutettavaa putkiverkon ominaiskäyrää (esim.  
varaajan syöttöpumput) sekä jäähdyttimellä varuste-
tuille yksiputkisille lämmitysjärjestelmille.
Paine-ero vakio (Δp-c):
Säätö pitää säädetyn nostokorkeuden tasaisena riippu-
matta virtaamasta.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 HUOMAUTUS
Tehdasasetus:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q
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Vakiokierrosluku Suositellaan järjestelmiin, joissa on muuttumaton laite-
vastus ja jotka vaativat tasaista virtaamaa.
Vakiokierrosluku (I, II, III):
Pumppu käy säätämättä kolmella ilmoitetulla kiinteällä 
nopeustasolla.

Ilmaus
Ilmaustoiminto aktivoidaan toimintopainikkeella ja 
suorittaa pumpun ilmauksen automaattisesti. 
Lämmityslaitteistoa ei tässä ilmata.

Manuaalinen
uudel-leenkäynnis-

tys
 Manuaalinen uudelleenkäynnistys aktivoidaan toi-
mintopainikkeella ja se estää pumpun tarvittaessa 
(esim.  pidemmän seisokin jälkeen kesällä).

4 Määräystenmukainen käyttö
Mallisarjan Wilo-Yonos PICO high efficiency - kiertovesi-
pumput on tarkoitettu ainoastaan aineiden kierrätyk-
seen lämminvesi-lämmityslaitteistoissa ja vastaavissa 
järjestelmissä, joissa on jatkuvasti vaihtelevia pumppa-
usvirtoja. 
Sallitut pumpattavat aineet:
• Lämmitysvesi standardin VDI 2035 mukaan 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Vesi-glykoliseokset*, joiden glykoliosuus on 

enintään 50 %.
*Glykolin viskositeetti on suurempi kuin veden. Kun gly-
kolia sekoitetaan joukkoon, täytyy pumpun pumppaus-
tietoja korjata sekoitussuhteen mukaisesti.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Pumpun määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös 
tämän käyttöohjeen ja pumpussa olevien merkintöjen 
noudattaminen.

Virheellinen käyttö Kaikki edellä olevan ylittävä käyttö on virheellistä käyttöä, 
ja se johtaa kaikkien takuuvaatimusten raukeamiseen.

5 Kuljetus ja varastointi
Toimituksen sisältö • High efficiency -kiertovesipumppu ja 2 tiivistettä

• Wilo-Connector
• Asennus- ja käyttöohje

Kuljetustarkastus Toimitus on vastaanotettaessa heti tarkastettava mah-
dollisten kuljetusvaurioiden ja osien täydellisyyden suh-
teen ja tarvittaessa tehtävä välittömästi valitus.

Kuljetus- ja
varastointiedelly-

tykset

Suojattava kosteudelta, jäätymiseltä ja mekaanisilta 
kuormilta. 
Sallittu lämpötila-alue: -10 °C – +50 °C

 HUOMAUTUS
Lopuksi käyttövalmis seos siirretään järjest-
elmään. Älä käytä pumppua aineen sekoitukseen 
järjestelmässä. 

 VAROITUS!
Virheellisen käytön aiheuttama loukkaantumisvaara 
tai esinevahinkojen vaara!  
• Älä koskaan käytä muita pumpattavia aineita.
• Älä koskaan anna asiattomien henkilöiden suorittaa 

töitä.
• Älä koskaan käytä ilmoitettujen käyttörajojen ulko-

puolella.
• Älä koskaan suorita mitään omavaltaisia muutoksia.
• Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita.
• Älä koskaan käytä vaihekulmamuutoksella.
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fi 6 Asennus ja sähköliitäntä
6.1 Asennus

Asennuksen saavat suorittaa ainoastaan pätevät alan 
ammattilaiset.
 

Valmistelu • On valittava sellainen asennuspaikka, että siihen pää-
see helposti käsiksi.

• On otettava huomioon pumpun sallittu 
asennusasento (Fig. 2), tarvittaessa on 
moottoripäätä (2+6) käännettävä. 

 VAROITUS!
Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! 
Pumpun pesä (1) ja märkämoottori (2) voivat kuumen-
tua ja aiheuttaa palovammoja.
• Käytön aikana saa koskettaa vain 

säätömoduuliin (6).
• Anna pumpun jäähtyä ennen töiden aloittamista.

 VAROITUS!
Kuumien pumpattavien aineiden aiheuttama palo-
vammavaara! 
Kuumat pumpattavat aineet voivat johtaa palovam-
moihin. Ota huomioon ennen pumpun asentamista tai 
irrottamista tai koteloruuvien avaamista (5) seuraava:
• Anna lämmityslaitteiston täysin jäähtyä.
• Sulje sulkuventtiilit tai tyhjennä lämmityslaitteisto.

HUOMIO!
Väärä asennusasento voi vaurioittaa pumppua.
• Asennuspaikka on valittava sallitun 

asennusasennon (Fig. 2) mukaan.
• Moottori täytyy asentaa vaakasuoraan.
• Sähköliitäntä ei koskaan saa osoittaa ylöspäin.
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• Ennen pumppua ja sen jälkeen on asennettava sulku-
venttiilit, jotta pumpun voi helpommin vaihtaa.

• Kohdista ylempi sulkuventtiili sivuttain.
• Kun pumppu asennetaan avoimien laitteistojen 

menosyöttöön, turvamenosyötön täytyy haarautua 
ennen pumppua (EN 12828).

• Suorita kaikki hitsaus- ja juottotyöt loppuun.
• Huuhtele putkisto.

Moottoripään
kääntäminen

Käännä moottoripää (2+6) ennen pumpun asennusta ja 
liitäntää.
• Kiinnitä lämpöeristevaippa paikalleen.

• Pidä moottoripäästä (2+6) kiinni ja 
ruuvaa 4 koteloruuvia (5) irti.

• Käännä moottoripäätä (2+6) varovasti.
• Kiinnitä huomiota sallittuun asennusasentoon (Fig. 2) 

ja suuntanuoleen pumpun pesässä (1). 
• Ruuvaa 4 koteloruuvia (5) kiinni (4-7,5 Nm).

HUOMIO!
Vuotovesi voi vaurioittaa säätömoduulia.
• Kohdista ylempi sulkuventtiili siten, että vuotovesi ei 

voi valua säätömoduulille (6).

 VAROITUS! 
Hengenvaara magneettikentän takia!
Pumpussa olevien pysyvien magneettien aiheuttama 
hengenvaara henkilöille, joilla on  lääketieteellisiä 
implantteja .
• Roottoria ei koskaan saa poistaa.

1

5

2

6

HUOMIO!
Sisätiivisteen vauriot johtavat vuotoihin.
• Käännä moottoripäätä (2+6) varovasti vetämättä 

sitä ulos pumpun pesästä (1)
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Pumpun asennus Ota huomioon pumpun asennuksessa seuraavat:
• Kiinnitä huomiota suuntanuoleen pumpun pesässä (1).
• Asenna pumppu ilman mekaanisia jännitteitä vaaka-

suorassa olevalla märkämoottorilla (2).
• Aseta tiivisteet kierreliittimiin.
• Kierrä putkiliittimet paikoilleen.
• Pumppu on kita-avaimella varmistettava kiertymistä 

vastaan ja ruuvattava putkiin tiiviisti.
• Kiinnitä lämpöeristevaippa, mikäli käytössä.

6.2 Sähköasennus 
Sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköalan 
ammattihenkilökunta.

1

2

3

HUOMIO!
Riittämätön lämmön poisjohtaminen ja kondenssivesi 
voi vaurioittaa säätömoduulia ja märkämoottoria.
• Älä lämpöeristä (2) märkämoottoripumppua.
• Jätä kaikki kondenssivesiaukot (3) vapaiksi.

 VAARA!
Sähköjännitteen aiheuttama hengenvaara! 
Jännitteenalaisia osia kosketettaessa uhkaa välitön 
hengenvaara.
• Ennen kaikkia töitä on virtalähde kytkettävä pois 

päältä ja varmistettava uudelleenaktivointia vas-
taan.

• Säätömoduulia (6) ei koskaan saa avata, eikä käyttö-
elementtejä poistaa.
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Valmistelu • Virtalajin ja jännitteen on vastattava 
tyyppikilvessä (4) olevia tietoja.

• Suurin sulake: 10 A, hidas.
• Pumppua saa käyttää vain sinimuotoisella vaihtojän-

nitteellä.
• Käynnistystiheys on otettava huomioon: 

- Päälle-/poiskytkennät verkkojännitteen kautta 
≤ 100/24 h. 

- ≤ 20/h kytkentätaajuudella 1 min. päälle-/pois-
kytkentöjen välillä verkkojännitteen kautta.

• Sähköasennus on tehtävä kiinteällä liitäntäjohdolla, 
jossa on pistoke tai kaikkinapainen kytkin, jonka kos-
kettimen katkaisuväli on vähintään 3 mm 
(VDE 0700/osa 1).

HUOMIO!
Tahdistettu verkkojännite voi johtaa sähkölaitteiden 
vaurioihin.
• Pumppua ei koskaan saa käyttää vaihekulmamuu-

toksella.
• Pumpun päälle-/poiskytkennässä ulkoisella ohjauk-

sella on jännitteen yksi tahdistus (esim. vaihekulma-
muutos) deaktivoitava.

• Sovelluksissa, joissa ei ole varmaa, käytetäänkö pump-
pua tahdistetulla jännitteellä, ohjauslaitteen/laitteiston 
valmistajalta on varmistettava, että pumppua käyte-
tään sinimuotoisella vaihtojännitteellä.

• Pumpun päälle-/poiskytkentä Triacs/puolijohdere-
leen kautta on tarkastettava yksittäistapauksissa.

 HUOMAUTUS
Pumpun kytkentävirta on < 5 A. Jos pumppu 
kytketään "Päälle"- ja "Pois"-releellä, on varmis-
tettava, että releellä voi kytkeä vähintään 5 A:n 
kytkentävirran. Tarvittaessa lisätietoja on pyy-
dettävä kattilan/ohjauksen valmistajalta. 
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• Vuotovettä vastaan ja vedonpoistajaksi kaapeliliitän-
nässä on käytettävä riittävällä ulkohalkaisijalla varus-
tettua liitäntäjohtoa (esim. H05VV-F3G1,5).

• Jos pumpattavan aineen lämpötilat ovat yli 90 °C, on 
käytettävä lämmönkestävää liitäntäjohtoa.

• On varmistettava, että liitäntäjohto ei kosketa putkia 
eikä pumppua.

Wilo-Connector-
liittimen

asentaminen

• Irrota liitäntäjohto virtalähteestä.
• Ota huomioon liitinnapavaraukset (PE, N, L).
• Yhdistä ja asenna Wilo-Connector (Fig. 3a – 3e).

Pumpun
yhdistäminen

• Maadoita pumppu.
• Yhdistä Wilo-Connector (9) säätömoduuliin (6), kun-

nes se lukittuu paikoilleen (Fig. 3f).

Wilo-Connector-
liittimen

irrottaminen

• Irrota liitäntäjohto virtalähteestä.
• Irrota Wilo-Connector sopivalla ruuvitaltalla (Fig. 4).

7 Käyttöönotto
Käyttöönoton saavat suorittaa ainoastaan pätevät alan 
ammattilaiset.

7.1 Ilmaus
• Täytä ja ilmaa järjestelmä asianmukaisesti.
Jos pumpusta ei poistu ilma automaattisesti:
• Ilmaustoiminto aktivoidaan toimintopainikkeella, 

paina kerran lyhyesti, LED palaa vihreänä.
Ilmaustoiminto käynnistyy 5 sekunnin kuluttua, sen 

kesto on 10 minuuttia.
LED-näyttö ilmoittaa sen alhaalta ylös kulkevilla pal-

keilla.
1x
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• Keskeytä painamalla toimintopainiketta muutaman 
sekunnin ajan.

7.2 Säätötavan ja nostokorkeuden säätö
Esitettyjen kotisymbolien ja tietojen koko toimii vain 
opastimena nostokorkeuden säätämistä varten. Suosit-
telemme tarkempaa laskelmaa. Asetuksella näytetään 
samalla nostokorkeusarvo 0,1 metrin askelin.

Patterilämmitys
Paine-ero muuttuva (Δp-v):
• Valitse käytön säätöalue.
• Säädä asetusarvo H nostokorkeudelle (paine-ero 

muuttuva).
LED-näyttö ilmoittaa säädetyn asetusarvon H nos-

tokorkeudelle metreinä.

Lattialämmitys
Paine-ero vakio (Δp-c):
• Valitse käytön säätöalue.
• Säädä asetusarvo H nostokorkeudelle (paine-ero 

vakio).
LED-näyttö ilmoittaa säädetyn asetusarvon H nos-

tokorkeudelle metreinä.

 HUOMAUTUS
Ilmauksen jälkeen LED-näyttö näyttää pumpun 
aiemmin määritetyn arvon. 

H+

H-

Pumppu Pattereiden määrä

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-
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Vakiokierrosluku
Vakiokierrosluku I II III:
• Valitse vakiokierrosluvun säätöalue.
• Nopeustason I II tai III säätäminen.
LED-näyttö ilmoittaa säädetyn kierrosluvun c1, c2 tai 

c3 ominaiskäyrän mukaisesti.

Säädön
suorittaminen

loppuun

• Älä käännä käyttönuppia 2 sekuntiin.
• LED-näyttö vilkkuu 5 kertaa ja vaihtuu senhetkiseen 

tehon kulutukseen W, vuorotellen tämänhetkisen vir-
taaman (m³/h) kanssa.

8 Käytöstä poisto
Pumpun

poistaminen käy-
töstä

Jos liitäntäjohdossa tai muissa sähkökomponenteissa on 
vaurioita, poista pumppu välittömästi käytöstä.
• Irrota pumppu virtalähteestä.
• Ota yhteyttä Wilo-asiakaspalveluun tai alan ammatti-

liikkeeseen.

9 Huolto
Puhdistus • Puhdista pumppu säännöllisesti liasta varovasti kui-

valla pölyrievulla.
• Älä koskaan käytä nesteitä tai syövyttäviä puhdistus-

aineita.

Pumppu Lämmitettyjen pintojen neliömetrimäärä m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220

H+H-

 HUOMAUTUS
Virtakatkoksessa kaikki asetukset ja näytöt säilyvät. 
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Virheitä saavat korjata vain pätevät ammattilaiset. Säh-
köasennuksia saavat suorittaa vain pätevät sähköalan 
ammattilaiset.

10.1 Varoitukset
• Varoitus näytetään LED-näytössä. 
• Häiriöilmoitus-LED ei pala.
• Pumppu käy rajoitetulla virtaamalla edelleen.
• Merkkivalojen osoittama viallinen käyttötila ei saa 

esiintyä pitkiä ajanjaksoja. Syy on poistettava.

Häiriöt Niiden syyt Tarvittavat toimenpiteet
Pumppu ei käy, 
kun virransyöttö 
on kytketty päälle

Viallinen sähkösulake Tarkasta sulakkeet
Pumpussa ei ole jän-
nitettä

Poista jännitekatkos

Pumppu pitää 
ääntä

Kavitaatio riittämät-
tömän menosyöttö-
paineen vuoksi

Nosta järjestelmäpainetta sallitulla 
alueella
Tarkasta nostokorkeuden säätö ja 
säädä tarvittaessa matalampi korkeus

Rakennus ei läm-
pene

Lämmityspintojen 
lämpöteho liian 
vähäinen

Nosta asetusarvoa
Aseta säätötavaksi Δp-c

LED Häiriöt Niiden syyt Tarvittavat 
toimenpiteet

E07 Generaattorikäyttö Pumppuhydrauliikan läpi 
kulkee virtaus, mutta 
pumpussa ei ole verkko-
jännitettä

Tarkasta verkko-
jännite

E11 Kuivakäynti Ilmaa pumpussa Tarkasta veden 
määrä/paine

E21 Ylikuormitus Raskasliikkeistä moottori-
pumppua käytetään 
teknisten määrittelyjen 
ulkopuolella (esim. korkea 
moduulin lämpötila). Kier-
rosluku on alhaisempi kuin 
normaalikäytössä.

Tarkasta ympä-
ristöolosuhteeet
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10.2 Hälytykset
• Hälytys ilmoitetaan LED-näytön kautta.
• Häiriöilmoitus-LED palaa punaisena.
• Pumppu kytkeytyy pois päältä (vikakoodista riip-

puen), yrittää jaksottaisia uudelleenkäynnistyksiä.

Manuaalinen
uudel-leenkäynnis-

tys

• Pumppu yrittää automaattisesti uudelleenkäynnis-
tystä, kun tukkeutuminen havaitaan.

Jos pumppu ei käynnisty automaattisesti uudelleen (E10):
• Aktivoi manuaalinen uudelleenkäynnistys toiminto-

painikkeella, paina 2x lyhyesti, LED palaa vihreänä.
Uudelleenkäynnistys tapahtuu 5 sekunnin jälkeen, 

kesto 10 minuuttia.

LED Häiriöt Niiden syyt Tarvittavat 
toimenpiteet

E04 Alijännite Liian alhainen 
verkonpuolinen virran-
syöttö

Tarkasta verkko-
jännite

E05 Ylijännite Liian korkea 
verkonpuolinen virran-
syöttö

Tarkasta verkko-
jännite

E10 Tukkeutuminen Roottori on tukkeutunut Aktivoi 
manuaalinen 
uudelleenkäynnis-
tys tai ota yhteys 
asiakaspalveluun

E23 Oikosulku Liian korkea moottorivirta Ota yhteys 
asiakaspalveluun

E25 Koskettimet/kää-
mitys

Käämitys viallinen Ota yhteys 
asiakaspalveluun

E30 Moduulin 
ylikuumeneminen

Moduulin sisäosa liian 
lämmin

Tarkasta käyttö-
olosuhteet 

E36 Moduuli viallinen Elektroniikka viallinen Ota yhteys 
asiakaspalveluun

2x
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LED-näyttö ilmaisee ulkoiset segmentit juoksevasti 
myötäpäivään.

• Keskeytä painamalla toimintopainiketta muutaman 
sekunnin ajan.

Jos et voi korjata häiriötä, ota yhteys korjaajaan tai 
Wilo-asiakaspalveluun.

11 Hävittäminen
Tiedot käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden 
keräykseen
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen ja kierrä-
tyksen avulla voidaan välttää ympäristövahingot ja hen-
kilökohtaisen terveyden vauriot.

Huomioi seuraavat seikat käytettyjen tuotteiden asianmu-
kaisesta käsittelystä, kierrätyksestä ja hävittämisestä:
• Vie tämä tuote vain sille tarkoitettuun, sertifioituun 

keräyspisteeseen.
• Noudata paikallisia määräyksiä!
Saat tiedon asianmukaisesta hävittämisestä kunnallisilta 
viranomaisilta, jätehuoltopisteestä tai kauppiaalta, jolta 
olet ostanut tämän tuotteen. Lisätietoja kierrätyksestä 
on osoitteessa www.wilo-recycling.com.

 HUOMAUTUS
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen LED-näyttö 
näyttää pumpun aiemmin määritetyn arvon. 

 HUOMAUTUS
Hävittäminen talousjätteen joukossa on kiel-
letty!
Euroopan unionin alueella tuotteessa, pakkauk-
sessa tai niiden mukana toimitetuissa pape-
reissa voi olla tämä symboli. Se tarkoittaa, että 
kyseisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa 
hävittää talousjätteen joukossa.
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