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lt 1 Bendroji informacija
Apie šią

instrukciją
Montavimo ir naudojimo instrukcija yra neatsiejama 
gaminio dalis. Prieš imantis bet kokios veiklos šią ins-
trukciją būtina perskaityti, ji turi būti laikoma lengvai 
pasiekiamoje vietoje.
Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina prietaiso 
naudojimo pagal paskirtį ir tinkamo jo eksploatavimo 
sąlyga. Atkreipkite dėmesį į visus ant gaminio pateiktus 
duomenis ir ženklus.
Originali naudojimo instrukcija sudaryta vokiečių kalba. 
Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudo-
jimo instrukcijos vertimas.

2 Sauga
Šiame skyriuje pateiktos svarbiausios nuorodos, kurių 
būtina laikytis montuojant, eksploatuojant ir techniškai 
prižiūrint įrenginį. Taip pat laikykitės tolesniuose sky-
riuose pateiktų nurodymų ir saugos nuorodų.
Nesilaikant šios montavimo ir naudojimo instrukcijos 
kyla pavojus žmonėms, aplinkai ir gaminiui. Dėl to teisė į 
žalos atlyginimą netenka galios.
Nesilaikant šios instrukcijos kyla tokie pavojai:
• Pavojus žmonėms dėl elektros srovės, mechaninio ir 

bakteriologinio poveikio
• Pavojus aplinkai nutekėjus pavojingoms medžiagoms
• Materialinės žalos pavojus
• Svarbių gaminio funkcijų trikčių pavojus

Saugos nuorodų
žymėjimas

Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos 
ir skirtingai apibrėžiamos saugos nuorodos, kaip išvengti 
materialinės žalos ir asmenų sužalojimo:
• Saugos nuorodos, turinčios padėti išvengti asmenų 

sužalojimo, pradedamos įspėjamuoju pranešimu, 
žymimos prieš jas esančiu atitinkamu simboliu.

• Saugos nuorodos, turinčios padėti išvengti žalos turtui, 
pradedamos įspėjamuoju pranešimu ir rodomos be sim-
bolio.
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Įspėjamieji žodžiai PAVOJUS!
Nesilaikant šio reikalavimo galimi labai sunkūs ar net 
mirtini sužeidimai!
ĮSPĖJIMAS!
Nesilaikant šio reikalavimo galimi (labai sunkūs) sužeidimai!
PERSPĖJIMAS!
Nesilaikant šio reikalavimo gali būti padaryta žala turtui, 
taip pat gali būti nepataisomai sugadintas gaminys.
PRANEŠIMAS
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį.

Simboliai Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:      

Personalo
kvalifikacija

Darbuotojai turi:
• Būti supažindinti su vietoje galiojančiomis nelaimingų 

atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
• Perskaityti ir suprasti montavimo ir naudojimo instrukciją.
Darbuotojai privalo turėti tokias kvalifikacijas:
• Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas 

(pagal standartą EN 50110-1).
• Montuoti/išmontuoti turi kvalifikuoti darbuotojai, 

išmokyti dirbti su reikiamais įrankiais ir tvirtinimo 
medžiagomis.

• Įrenginį turi eksploatuoti su visos sistemos veikimu 
supažindinti darbuotojai.

 Elektros įtampos keliamas pavojus

 Bendrasis pavojaus simbolis

 Įspėjimas apie įkaitusius paviršius/terpių

 Įspėjimas dėl magnetinių laukų

 Pastabos
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Sąvokos „kvalifikuotas elektrikas“ apibrėžtis
Kvalifikuotas elektrikas yra asmuo, turintis tinkamą pro-
fesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti 
elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.

Elektros darbai • Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
• Privaloma laikytis galiojančių nacionalinių gairių, 

standartų ir reglamentų bei vietinių energijos tiekimo 
įmonių reikalavimų, susijusių su prijungimu prie vieti-
nių elektros tinklų.

• Prieš atliekant bet kokius darbus gaminį reikia atjungti 
nuo elektros tinklo ir užtikrinti, kad jo nebūtų galima 
vėl įjungti.

• Jungtis turi būti apsaugota liekamosios srovės įtaisu 
(RCD).

• Gaminys turi būti įžemintas.
• Sugadintą kabelį nedelsiant turi pakeisti kvalifikuotas 

elektrikas.
• Draudžiama atidaryti valdymo modulį ir išimti valdymo 

įtaisus.
Naudotojo

įpareigojimai
• Visus darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
• Siurblio sumontavimo vietoje turi būti užtikrinama 

apsauga nuo prisilietimo prie įkaitusių dalių ir elektros 
srovės keliamų pavojų.

• Defektiniai sandarikliai ir jungimo vamzdžiai turi būti 
pakeičiami.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, 
turintys fizinę, jutiminę ar psichinę negalią ar mažai 
patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi ar instruktuoti apie 
saugų įrenginio naudojimą ir supranta kylančius pavojus. 
Draudžiama vaikams prietaisu žaisti. Draudžiama vai-
kams prietaisą valyti ar atlikti jo techninę priežiūrą.

3 Gaminio aprašymas ir funkcijos
Apžvalga Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Siurblio korpusas su srieginėmis jungtimis
2 Šlapiojo rotoriaus variklis
3 Kondensato išleidimo angos (4x pagal apskritimą)
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4 Tipo identifikavimo plokštelė
5 Korpuso varžtai
6 Valdymo modulis
7 Šviesos diodas indikatorius
8 Valdymo mygtukas
9 Wilo-Connector, įjungimas į tinklą

10 Funkcijų mygtukas
11 Funkcijos LED
12 Gedimų signalo LED

Paskirtis Karšto vandens / šildymo sistemos didelio našumo apy-
takinis siurblys su integruotu skirtuminio slėgio valdymo 
įtaisu. Galima pasirinkti reguliavimo būdą ir pumpavimo 
aukštį (skirtuminį slėgį). Skirtuminis slėgis reguliuojamas 
pasirenkant siurblio sūkių dažnį.

Modelio kodo
paaiškinimas

Techniniai duomenys

Pavyzdys: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Wilo-Yonos PICO Didelio našumo apytakinis siurblys
25 Srieginė jungtis DN 25 (Rp 1)
1-6 1 =mažiausias pumpavimo aukštis m 

(reguliuojamas iki 0,5 m)
6 = didžiausias pumpavimo aukštis m, kai Q = 0 m³/h

130 Montavimo ilgis: 130 mm arba 180 mm

Maitinimo įtampa 1 ~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Apsaugos klasė IP Žr. tipo identifikavimo plokštelę (4)
Energijos vartojimo efektyvumo koefi-
cientas EEI

Žr. tipo identifikavimo plokštelę (4)

Terpės temperatūra, kai aplinkos tem-
peratūra ne aukštesnė negu +40 °C

nuo -10 °C iki +95 °C

Terpės temperatūra, kai aplinkos tem-
peratūra ne aukštesnė negu +25 °C

nuo -10 °C iki +110 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra nuo -10 °C iki +40 °C
Maks. darbinis slėgis 10 bar (1000 kPa)
Mažiausias siurblio tiekimo slėgis 
esant +95 °C/+110 °C

0,3 baro/1,0 baras (30 kPa/100 kPa)
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Šviesos diodas
indikatorius

• Kėlimo aukščio reikiamos darbinės vertės 
indikatorius H (diferencinis slėgis) m.

• Pasirinkto pastovaus sūkių skaičiaus rodinys
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Esamos vartojamosios galios rodmuo W, kuris kinta 
kartu su dabartiniu srauto greičiu pagal m³/h.

• Įspėjamųjų ir sutrikimo signalų rodinys.

3.1 Valdymo elementai
Valdymo mygtukas Sukimas

• Pasirinkite pritaikymą/valdymo režimą.
• Nustatykite kėlimo aukščio reikiamą darbinę vertę H 

(diferencinis slėgis).
• Pasirinkite pastovų sūkių skaičių.

Funkcijų mygtukas Paspaudimas
• Įjungiama oro šalinimo funkcija.
• Paleiskite siurblį iš naujo rankiniu būdu.

3.2 Pritaikymas/valdymo režimas ir funkcijos
Šildymas

radiatoriais
Šį reguliavimo būdą rekomenduojama naudoti dviejų 
vamzdžių šildymo sistemose su radiatoriais, nes šiuo 
atveju sumažinamas termostatinėmis sklendėmis 
tekančio vandens keliamas triukšmas.

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Kintantis skirtuminis slėgis (Δp-v):
Siurblys per pusę sumažina kėlimo aukštį, mažėjant 
debitui vamzdyne.
Elektros energija taupoma kėlimo aukštį suderinant su 
debito reikalavimais ir mažesniais tėkmės greičiais.

Grindų šildymas Rekomenduojama grindų šildymo atveju. 
Arba naudojant didelio skersmens vamzdynus, arba 
pasirinkus kitus taikmenis be vamzdyno kreivės 
(pvz., kaupiklio siurblių), taip pat vieno vamzdžio šildymo 
sistemų su radiatoriais atveju.
Pastovus skirtuminis slėgis (Δp-c):
Valdiklis išlaiko pastovų nustatytą kėlimo aukštį, nepri-
klausomai nuo debito.

Pastovus sūkių
skaičius

Rekomendacija nekintamo atsparumo įrenginiams, 
kuriems reikalingas pastovus debitas.
Pastovus sūkių skaičius (I, II, III):
Nereguliuojamas siurblys veikia trijose fiksuotose greičio 
pakopose.

Oro išleidimas
Funkcijų mygtuku aktyvinant oro išleidimo funkciją 
oras iš siurblio šalinamas savaime. 
Vykstant šiam procesui oras iš šildymo sistemos nėra 
išleidžiamas.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 PRANEŠIMAS
Gamyklinė nuostata:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Rankinis paleidimas
iš naujo

Funkcijų mygtuku aktyvinamas paleidimas iš naujo 
rankiniu būdu, be to, jei reikia, siurblys atblokuojamas 
(pvz., po ilgesnės prastovos vasarą).

4 Naudojimas pagal paskirtį
Ypač veiksmingi Wilo-Yonos PICO serijos apytakiniai 
siurbliai naudojami visų pirma užtikrinant karšto vandens 
įrenginių / šildymo įrenginių ir panašių sistemų terpės 
apytaką (su nuolat kintančiu tūriniu srautu). 
Leidžiamosios terpės:
• Šildymo sistemos vanduo pagal VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Vandens ir glikolio mišiniai* (glikolio ne daugiau 

negu 50 %).
*glikolio klampa didesnė negu vandens. Įmaišant glikolio 
turi būti atitinkamai iš dalies keičiami siurblio tiekimo 
duomenys atsižvelgiant į mišinio sudedamųjų dalių san-
tykį.

Numatytajam naudojimui taip pat priskiriamas šio 
vadovo nuostatų laikymasis ir atsižvelgimas į ant siurblio 
pateiktus duomenis ir jo ženklinimą.

Nenumatytasis
naudojimas

Bet koks kitas negu numatytasis naudojimas laikomas 
nenumatytuoju naudojimu ir jį nustačius prarandama 
teisė pateikti bet kokį ieškinį dėl atsakomybės.

 PRANEŠIMAS
Dėkite į įrenginį tik paruoštus naudoti mišinius. 
Nenaudokite siurblio terpės maišymui įrenginyje. 
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5 Transportavimas ir sandėliavimas
Tiekimo

komplektacija
• Didelio veiksmingumo apytakinis siurblys su 2 sanda-

rikliais
• Wilo-Connector
• Montavimo ir naudojimo instrukcija

Transportavimo
kontrolė

Pristačius rinkinį nedelsiant patikrinama, ar gabenant 
nebuvo padaryta kokios nors žalos, ir jeigu žala aptin-
kama, tuoj pat pateikiamas skundas.

Transportavimas ir
sandėliavimas

Sandėliuojant turi būti užtikrinama apsauga nuo drė-
gmės, šalčio ir mechaninės apkrovos. 
Leidžiamasis temperatūros intervalas: 
nuo -10 °C iki +50 °C

6 Instaliacija ir prijungimas prie elektros 
tinklo

6.1 Įrengimas
Montuoti leidžiama tik kvalifikuotiems darbuotojams.

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti ar sugadinti turtą, kai naudojama 
netinkamai!  
• Draudžiama naudoti kitos formos darbinę terpę.
• Draudžiama atlikti nenumatytus darbus.
• Draudžiama eksploatuoti pažeidžiant nustatytuo-

sius naudojimo apribojimus.
• Draudžiama atlikti savavališkus pakeitimus.
• Privaloma naudoti tik patvirtintuosius papildomus 

priedus.
• Draudžiama naudoti impulsinį fazių valdymą.
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Paruošimas • Turi būti pasirenkama kuo prieinamesnė montavimo 
vieta.

• Turi būti atsižvelgiama į leidžiamąją siurblio monta-
vimo padėtį (Fig. 2), jeigu reikia pasukamas variklio 
korpusas (2+6). 

 ĮSPĖJIMAS!
Nudegimo pavojus dėl karštų paviršių! 
Siurblio korpusas (1) ir beriebokšlinis variklis (2) gali 
būti įkaitęs, todėl prie jų prisilietus kyla pavojus nuside-
ginti.
• Eksploatuojant leidžiama liesti tik valdymo 

modulį (6).
• Prieš imdamiesi kokių nors darbų palaukite, kol siur-

blys atauš.

 ĮSPĖJIMAS!
Nudegimo pavojus dėl karštų terpių! 
Karštosios darbinės terpės gali nuplikyti. Prieš imantis 
montuoti ar išmontuoti siurblį arba atsukti jo korpuso 
varžtus (5) privaloma:
• Palaukti, kol visiškai atvėsta šildymo sistema.
• Uždaromos atskiriamosios sklendės arba iš šildymo 

sistemos išleidžiamas skystis.

PERSPĖJIMAS!
Pasirinkus reikalavimų neatitinkančią montavimo 
padėtį, siurblys gali būti pažeistas.
• Montavimo vieta turi būti pasirenkama atsižvelgiant 

į leidžiamąją montavimo padėtį (Fig. 2).
• Variklis visada turi būti įtvirtinamas nustatytas į hori-

zontaliąją padėtį.
• Prijungimo laidas neturi būti išvedamas į viršų.



Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Yonos PICO 13

lt

• Prieš siurblį ir už jo sumontuojamos atskiriamosios 
sklendės, kad siurblį būtų įmanoma lengviau pakeisti.

• Viršutinė atskiriamoji sklendė montuojama šone.
• Montuojant atvirų sistemų vandens tiekimo liniją, 

atsarginė tiekimo linija turi atsišakoti prieš siurblį 
(DIN EN 12828).

• Užbaigiami visi virinimo ir litavimo darbai.
• Į vamzdyną prileidžiama vandens.

Variklio korpuso
sukimas

Variklio korpusas (2+6) pasukamas prieš sumontuojant ir 
prijungiant siurblį.
• Jei reikia, nuimkite šiluminės izoliacijos kevalą.

• Suėmus variklio korpusą (2+6) išsukami keturi kor-
puso varžtai (5).

• Variklio korpusas (2+6) atsargiai sukamas.
• Atsižvelgiama į leidžiamąją siurblio montavimo padėtį 

(Fig. 2) ir ant siurblio korpuso nurodytą krypties rody-
klę (1). 

• Įsukami 4 korpuso (5) varžtai (4-7,5 Nm).

PERSPĖJIMAS!
Prasisunkęs vanduo gali pažeisti valdymo modulį.
• Viršutinė atskiriamoji sklendė įtaisoma taip, kad 

nuotėkio vanduo nelašėtų ant valdymo modulio (6).

 ĮSPĖJIMAS! 
Magnetinio lauko keliamas pavojus gyvybei!
Pavojus gyvybei žmonėms su medicinos implantais dėl 
siurblyje įmontuotų nuolatinių magnetų.
• Išimti rotorių draudžiama.

1

5

2

6

PERSPĖJIMAS!
Jeigu pažeidžiamas vidinis tarpiklis, gali atsirasti nuo-
tėkių.
• Variklio korpusas (2+6) atsargiai sukamas taip, kad 

nebūtų išsuktas iš siurblio korpuso (1)
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Siurblio
montavimas

Montuojant atsižvelgiama:

• Ant siurblio korpuso (1) nurodytą krypties rodyklę.
• Siurblys mechaninėmis priemonėmis be įtempių 

sujungiamas su į horizontalią padėtį nustatytu berie-
bokšliniu varikliu (2).

• Į sriegines jungtis įdedami sandarikliai.
• Užsukami srieginių jungčių varžtai.
• Naudodami veržlių raktą priveržkite siurblį, kad jis 

nepasisuktų į šoną, ir stipriai suveržkite su vamzdynu.
• Prireikus sumontuokite šiluminės izoliacijos kevalą.

6.2 Prijungimas prie elektros tinklo 
Elektrines jungtis turi prijungti kvalifikuotas elektrikas.

1

2

3

PERSPĖJIMAS!
Neišsklaidoma šiluma ir kondensatas gali pažeisti val-
dymo modulį ir beriebokšlį.
• Riebokšlinis variklis (2) nedengiamas šiluminės 

apsaugos priemonėmis.
• Atidaromos visos kondensato išleidimo angos (3).

 PAVOJUS!
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio! 
Palietus įtampingąsias sudedamąsias dalis kyla tiesio-
ginis pavojus gyvybei.
• Prieš pradedant visus darbus būtina išjungti įtampos 

šaltinį ir užtikrinti, kad dirbant jis vėl nebūtų įjungtas.
• Draudžiama atidaryti valdymo modulį (6) ir išimti val-

dymo įtaisus.
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Paruošimas • Srovės tipas ir tinklo įtampa turi sutapti su nurodytąja 
tipo identifikavimo plokštelėje (4).

• Didžiausios vertės įvado saugiklis: 10 A, inercinis.
• Siurblys naudojamas tik prijungus sinusinę kintamąją 

įtampą.
• Turi būti paisoma įjungimo dažnio: 

- Įsijungimai/išsijungimai per tinklo įtampą 
≤ 100/24 h. 

- ≤ 20/h, kai įsijungimo dažnis 1 min. tarp įsijun-
gimų/išsijungimų naudojant tinklo įtampą.

• Elektros prijungimui būtinas stacionarus jungimo 
kabelis su į elektros lizdą jungiamu kištuku arba visų 
polių jungikliu su ne mažesnio kaip 3 mm skersmens 
kontaktų ertmėmis (VDE 0700/1 dalis).

• Siekiant apsisaugoti nuo nuotėkio vandens ir suma-
žinti kabelio įvado įtempius turi būti naudojamas 

PERSPĖJIMAS!
Pulsuojančioji įtampa gali pažeisti elektronines dalis.
• Draudžiama naudoti fazinį valdymą.
• Jeigu naudojamas išorinis siurblio jungimas, turi būti 

išjungiamas impulsinės įtampos keitiklis (pvz., fazinis 
valdymas).

• Jeigu pasirinkus naudojimo būdą nėra aišku, ar siur-
blys naudojamas su impulsine įtampa, iš valdymo 
įrenginių gamintojo būtina gauti patvirtinimą, kad 
siurblys naudojamas su sinusine kintamąja įtampa.

• Siurblio įjungimą/išjungimą per triodinį tiristorių / 
puslaidininkių relę kiekvienu konkrečiu atveju reikia 
patikrinti.

 PRANEŠIMAS
Siurblio įjungimo srovė yra < 5A. Jeigu siurblys 
prijungiamas naudojant relę „Įjungti“ ir „Išjungti“, 
turi būti užtikinama, kad relė būtų tinkama užti-
krinti ne mažesnę negu 5 A įjungimo srovę. Jeigu 
reikia, kartu turi būti pateikiama informacija apie 
katilą / tiekėją. 
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pakankamo skersmens prijungimo laidas 
(pvz., H05VV-F3G1,5).

• Jeigu darbinės terpės temperatūros vertė yra didesnė 
negu 90 °C, turi būti naudojamas šilumai atsparus pri-
jungimo laidas.

• Patikrinama, ar prijungimo laidas neliečia vamzdyno ar 
siurblio.

Wilo-Connector
montavimas

• Prijungimo laidas atjungiamas nuo įtampos šaltinio.
• Atsižvelgiama į gnybtų padėtį (PE, N, L).
• Prijungiama ir sumontuojama Wilo-Connector 

(Fig. 3a – 3e).

Siurblio prijungimas • Siurblys įžeminamas.
• Wilo-Connector (9) įkišama į valdymo modulį (6) ir 

įtvirtinama  (Fig. 3f).

Wilo-Connector
išmontavimas

• Prijungimo laidas atjungiamas nuo įtampos šaltinio.
• Wilo-Connector išmontuojama tinkamu atsuktuvu 

(Fig. 4).

7 Eksploatacijos pradžia
Pradėti eksploatuoti leidžiama tik kvalifikuotiems dar-
buotojams.

7.1 Oro išleidimas
• Įrenginys pagal reikalavimus užpildomas ir iš jo išlei-

džiamas oras.
Jeigu iš siurblio oras nėra savaime pašalinamas:
• Funkcijų mygtuku aktyvinkite oro šalinimo funkciją, 

1x trumpas paspaudimas, LED šviečia žalia spalva.
Oro šalinimo funkcija pradeda veikti po 5 sekundžių ir 

jos veikimas trunka 10 minučių.
Šviesos diodo rodytuve pateikiami iš apačios į viršų 

slenkantys stulpeliai.
1x
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• Norėdami sustabdyti funkciją, kelias sekundes spaus-
kite funkcijų mygtuką.

7.2 Valdymo būdo ir skysčio kėlimo aukščio 
pasirinkimas
Rodomų namų simbolių dydis ir pateikti duomenys nau-
dojami tik kaip gairės nustatant kėlimo aukštį, rekomen-
duojama atlikti tikslesnius nustatymams skirtus 
apskaičiavimus. Nustatymo metu iškart rodomos kėlimo 
aukščio vertės kas 0,1 m.

Šildymas
radiatoriais

Kintantis skirtuminis slėgis (Δp-v):
• Pasirinkite programos nustatymo diapazoną.
• Nustatykite kėlimo aukščio reikiamą darbinę vertę H 

(diferencinis slėgis kintamas).
Šviesos diodo rodytuvas pateikia kėlimo aukščio 

nustatytąją reikiamą darbinę vertę H m.

 PRANEŠIMAS
Pašalinus orą LED indikatorius rodo anksčiau 
nustatytas siurblio vertes. 

H+

H-

Siurblys Radiatorių skaičius

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



18 WILO SE 02/2022

lt

Grindų šildymas
Pastovus skirtuminis slėgis (Δp-c):
• Pasirinkite programos nustatymo diapazoną.
• Nustatykite kėlimo aukščio reikiamą darbinę vertę H 

(diferencinis slėgis pastovus).
Šviesos diodo rodytuvas pateikia kėlimo aukščio 

nustatytąją reikiamą darbinę vertę H m.

Pastovus sūkių
skaičius

Pastovus sūkių skaičius I, II, III:
• Pasirinkite pastovaus sūkių skaičiaus nustatymo dia-

pazoną.
• Nustatykite I, II arba III greičio pakopą.
LED indikatorius rodo nustatytą apsukų skaičių 

c1, c2 arba c3 pagal valdymo kreivę.

Pasirinkto nuosta-
čio atšaukimas

• Mygtukas laikomas nuspaudus 2 sekundes.
• Šviesios diodo rodytuvas sumirksi 5 kartus ir ima 

rodyti tikrąją imamąją galią W, kuris kinta kartu su 
dabartiniu srauto greičiu pagal m³/h.

H+

H-

Siurblys Įkaitusių paviršių plotas kvadratiniais metrais (m²)

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

H+H-

 PRANEŠIMAS
Dingus tinklo įtampai, visos nuostatos ir rodme-
nys yra išsaugomi. 



Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Yonos PICO 19

lt8 Eksploatavimo nutraukimas
Siurblio

eksploatavimo
nutraukimas

Jeigu pažeidžiamas prijungimo laidas arba kitos elektri-
nės sudedamosios dalys, siurblys nedelsiant išjungiamas.
• Siurblys atjungiamas nuo įtampos šaltinio.
• Privaloma susisiekti su „Wilo“ vartotojų pagalbos cen-

tru arba kvalifikuotais remontininkais.

9 Techninė priežiūra
Valymas • Nuo siurblio sausu skudurėliu reguliariai ir rūpestingai 

nušluostomi nešvarumai.
• Draudžiama naudoti skysčius arba agresyviąsias 

valymo priemones.

10 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas
Triktis šalinti paveskite tik kvalifikuotiems specialistams, 
tvarkyti elektros jungtis – tik kvalifikuotiems elektri-
kams.

10.1 Įspėjamieji signalai
• Įspėjamasis signalas rodomas LED indikatoriuje. 
• Trikties LED indikatorius nešviečia.

Triktys Priežastys Šalinimas
Nors elektros 
tiekimas įjung-
tas, siurblys 
neveikia

Sugedęs elektros 
saugiklis

Patikrinkite saugiklius

Siurblio nepasiekia 
maitinimo įtampa

Atkurti įtampos tiekimą

Siurblys dirba 
triukšmingai

Kavitacija dėl 
nepakankamo 
pirminio slėgio

Atsižvelgiant į leidžiamųjų verčių 
intervalą padidinamas sistemos slė-
gis
Patikrinama skysčio kėlimo aukščio 
vertė ir nustatoma mažesnė vertė

Pastate nepa-
kankamai šilta

Per maža šildymo 
elementų šiluminė 
galia

Padidinama nustatytoji vertė
Pasirenkamas Δp-c valdymo būdas
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• Siurblys toliau veikia ribota galia.
• Veikimo būklė, apie kurią informavo signalas, ilgesnį 

laiką negali pasikartoti. Priežastis turi būti pašalinta.

10.2 Sutrikimų pranešimai
• Sutrikimo signalas rodomas LED indikatoriuje.
• Trikties LED indikatorius šviečia raudonai.
• Siurblys išsijungia (atsižvelgiant į klaidos kodą), ban-

doma cikliškai įsijungti iš naujo.

Šviesos 
diodas

Triktys Priežastys Šalinimas

E07 Generatoriaus 
režimas

Siurblio hidrauliką suka 
srautas, nors siurblys 
atjungtas nuo tinklo įtam-
pos

Patikrinti tinklo 
įtampą

E11 Sausoji eiga Siurblyje yra oro Patikrinti 
vandens kiekį/ 
slėgį

E21 Perkrovos atveju Sunkiai veikia variklis, o 
siurblys veikia už 
specifikacijos ribų 
(pvz., aukšta modulio 
temperatūra). Greitis 
mažesnis nei normalaus 
veikimo atveju.

Patikrinti 
aplinkos sąlygas

Šviesos 
diodas

Triktys Priežastys Šalinimas

E04 Per žema įtampa Per žema tinklo pusės 
maitinimo įtampa

Patikrinti tinklo 
įtampą

E05 Viršįtampis Per aukšta tinklo pusės 
maitinimo įtampa

Patikrinti tinklo 
įtampą

E10 Blokavimas Užblokuotas rotorius Įjunkite rankinį 
paleidimą iš 
naujo arba 
kreipkitės į kli-
entų 
aptarnavimo 
skyrių
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Rankinis paleidimas
iš naujo

• Kai aptinkamas užsikimšimas, siurblys automatiškai 
bandys įsijungti iš naujo.

Jei siurblys vėl neįsijungia automatiškai (E10):
• Funkcijų mygtuku aktyvinkite rankinio paleidimo iš 

naujo funkciją, 2x trumpas paspaudimas, LED šviečia 
žalia spalva.

Iš naujo įjungiama po 5 sekundžių ir jos veikimas 
trunka 10 minučių.

LED indikatorius nuolat rodo išorinius segmentus 
pagal laikrodžio rodyklę.

• Norėdami sustabdyti funkciją, kelias sekundes spaus-
kite funkcijų mygtuką.

Jeigu trikties nepavyksta pašalinti, privaloma susi-
siekti su kvalifikuotais remontininkais arba „Wilo“ 
vartotojų pagalbos centru.

E23 Trumpasis 
jungimas

Per didelė variklio srovė Turi būti 
kreipiamasi į 
klientų 
aptarnavimo 
tarnybą

E25 Kontaktai/apvijos Apvijų gedimas Turi būti 
kreipiamasi į 
klientų 
aptarnavimo 
tarnybą

E30 Modulio viršįtam-
pis

Pernelyg įkaitęs modulio 
vidus

Patikrinamos 
eksploatavimo 
sąlygos 

E36 Sugedęs modulis Elektronikos gedimas Turi būti 
kreipiamasi į 
klientų aptar-
navimo tarnybą

Šviesos 
diodas

Triktys Priežastys Šalinimas

2x

 PRANEŠIMAS
Po paleidimo iš naujo LED indikatorius rodo anks-
čiau nustatytas siurblio vertes. 
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Informacija apie panaudotų elektrinių ir elektroninių 
gaminių surinkimą
Tinkamai utilizuojant ir  perdirbant šį gaminį bus išvengta 
žalos aplinkai ir grėsmės žmonių sveikatai.

Dėl susijusių senų gaminių tinkamo tvarkymo, perdir-
bimo ir utilizavimo atsižvelkite į šiuos dalykus:
• Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytuose 

sertifikuotuose surinkimo centruose.
• Turi būti laikomasi vietoje galiojančių taisyklių!
Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės vietos 
bendruomenės administracijoje, artimiausioje atliekų 
šalinimo aikštelėje arba prekybininko, iš kurio įsigijote 
gaminį. Daugiau informacijos apie grąžinamąjį perdir-
bimą pateikta www.wilo-recycling.com.

 PRANEŠIMAS
Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis 
atliekomis!
Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant 
gaminio, pakuotės arba lydimuosiuose doku-
mentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektri-
nius ir elektroninius gaminius draudžiama šalinti 
kartu su buitinėmis atliekomis.
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