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Om denne
veiledning
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Generelt
Monterings- og driftsveiledningen er en fast del av produktet. Les denne veiledningen før alle oppgaver og oppbevar
den tilgjengelig til enhver tid.
Det er en forutsetning for riktig bruk og håndtering av produktet at denne veiledningen følges nøye. Følg alle angivelsene og merkingene på produktet.
Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk
i denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen.

Sikkerhet
Dette kapitlet inneholder grunnleggende informasjon som
må følges ved installasjon, drift og vedlikehold. Følg dessuten
anvisninger og sikkerhetsforskrifter i de andre kapitlene.
Å ikke følge denne Monterings- og driftsveiledningen
medfører fare for personer, miljøet og produktet. Dette
fører til tap av ethvert krav om skadeserstatning.
Manglende overholdelse medfører følgende farer:
• Fare for personer på grunn av elektrisk, mekanisk og
bakteriologisk påvirkning, og elektromagnetiske felt
• Fare for miljøet på grunn av lekkasje av farlige stoffer
• Materielle skader
• Svikt i viktige funksjoner til produktet

Merking av
sikkerhetsforskrifter

I denne monterings- og driftsveiledningen benyttes sikkerhetsforskrifter for materielle skader og personskader,
og disse vises på ulike måter:
• Sikkerhetsforskrifter for personskader starter med et
signalord, og og innledes med et tilsvarende symbol.
• Sikkerhetsforskrifter for materielle skader starter med
et signalord og vises uten symbol.

Signalord

FARE!
Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes!
ADVARSEL!
Unnlatelse av å følge forskriftene kan føre til (svært
alvorlige) personskader!
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LES DETTE
Nyttig informasjon om håndtering av produktet.
Symboler

I denne veiledningen brukes følgende symboler:
Fare på grunn av elektrisk spenning
Symbol for generell fare
Advarsel mot varme overflater/medier
Advarsel mot magnetfelt
Merknader

Personalets
kvalifikasjoner

Personalet må:
• Være informert om lokalt gjeldende forskrifter for
helse, miljø og sikkerhet.
• Ha lest og forstått monterings- og driftsveiledningen.
Personalet må ha følgende kvalifikasjoner:
• Elektrisk arbeid må utføres av en elektriker
(iht. EN 50110-1).
• Installasjon/demontering må utføres av fagfolk som har
utdanning i bruk av de nødvendige verktøyene og nødvendige festematerialene for det aktuelle underlaget.
• Betjening må utføres av personer som har fått opplæring i funksjonsmåten til hele anlegget.
Definisjon «elektriker»
En elektriker er en person med egnet fagutdannelse,
kunnskap og erfaring, som kan oppdage og unngå farer
med elektrisitet.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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FORSIKTIG!
Unnlatelse av å følge forskriftene kan føre til materielle
skader, totalskade er mulig.

no

Elektrisk arbeid

• Elektrisk arbeid må utføres av en elektriker.
• Nasjonale retningslinjene, standarder og forskrifter,
samt spesifikasjonene fra det lokale energiforsyningsverket for tilkobling til det lokale strømnettet
må overholdes.
• Før alt arbeid må produktet kobles fra strømnettet og
sikres mot gjeninnkobling.
• Tilkoblingen må sikres med en sikkerhetsbryter for
jordfeil (RCD).
• Produktet må jordes.
• Elektriker må umiddelbart skifte ut defekte kabler.
• Reguleringsmodulen må aldri åpnes og betjeningselementene må aldri fjernes.

Pliktene til
driftsansvarlige

• Alt arbeid må bare utføres av kvalifisert fagpersonale.
• Sørg for berøringsvern på monteringsstedet mot
varme komponenter og elektriske farer.
• Skift ut defekte tetninger og tilkoblingsledninger.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er
under oppsikt eller er blitt undervist om sikker bruk av
apparatet og forstår farene forbundet med det. Barn skal
ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.

3
Oversikt
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Produktbeskrivelse og funksjon
Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)
1 Pumpehus med skrueforbindelser
2 Våtløpermotor
3 Kondensatdreneringshull (4x i omkretsen)
4 Typeskilt
5 Kapslingsskruer
6 Reguleringsmodul
7 LED-indikator
8 Betjeningsknapp
9 Wilo-Connector, elektrisk nettilkobling
WILO SE 02/2022

Funksjon

no

10 Funksjonsknapp
11 Funksjons-LED
12 Feilmeldings-LED
Høyeffektiv sirkulasjonspumpe for vannbårne varmesystemer med integrert differansetrykkregulering. Reguleringstype og løftehøyde (differansetrykk) kan stilles inn.
Differansetrykket blir regulert via pumpeturtallet.

Typenøkkel
Eksempel: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO
25
1-6

Høyeffektiv sirkulasjonspumpe
Skrueforbindelse DN 25 (Rp 1)
1 = minste løftehøyde i meter (regulerbar inntil 0,5 m)
6 = maks. løftehøyde i meter ved Q = 0 m³/h
Bygningskonstruksjon: 130 mm eller 180 mm

130
Tekniske
spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning
Beskyttelsesklasse IP
Energieffektivitetsindeksen EEI
Medietemperaturer ved maks.
omgivelsestemperatur +40 °C
Medietemperaturer ved maks.
omgivelsestemperatur +25 °C
Tillatt omgivelsestemperatur
Maks. driftstrykk
Minste inntakstrykk ved +95 °C/+110 °C

1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Se typeskilt (4)
Se typeskilt (4)
-10 °C til +95 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +40 °C
10 bar (1000 kPa)
0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

LED-indikator
m³/h

m³/h

• Visning av settpunkt H for løftehøyde
(differansetrykk) i m.
• Visning der valgt konstant-turtall
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

3.1
Betjeningsknapp

• Visning av det aktuelle effektforbruket i W, alternerende med den aktuelle gjennomstrømmingen i m³/h.
• Visning av advarsler og feilmeldinger.

Betjeningselementer
Dreie
• Velg bruk/reguleringstype.
• Still inn settpunkt H for løftehøyde (differansetrykk).
• Velg konstant-turtall.

Funksjonsknapp

Trykke
• Start luftefunksjonen.
• Aktivere ny start av pumpen manuelt.

3.2
Radiatoroppvarming

Bruk/reguleringstype og funksjoner
Anbefaling for torørs varmesystemer med radiatorer for
reduksjon av strømningsbrus på termostatventilene.
Differansetrykk variabelt (Δp-v):
Pumpen reduserer løftehøyden til halvparten ved synkende væskestrøm i rørledningsnettet.
Sparer strøm ved tilpassing av løftehøyden på til behovet for væskestrøm og lavere strømningshastigheter.

H

H max
Hs
1

/2 Hs

H min
Q

LES DETTE
Fabrikkinnstilling: Δp-v, ½ Hmax
8
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Anbefaling for gulvvarme.
Eller for rørledninger med store dimensjoner og all bruk
uten foranderlig ledningsnettkarakteristikk (f.eks pumper for primærkrets), samt enrørs varmesystemer med
radiatorer.
Differansetrykk konstant (Δp-c):
Reguleringen holder den innstilte løftehøyden konstant,
uavhengig av transporter væskestrøm.

H

H max
Hs

H min
Q

Konstant-turtall

I II III

H
max
III

Anbefaling for anlegg med uendret anleggsmotstand
som krever en konstant væskestrøm.
Konstant-turtall (I, II, III):
Pumpe drives uregulert i tre angitte, faste turtallstrinn.

II

min

I

Q

Lufting
Luftefunksjonen aktiveres med funksjonsknappen og
lufter pumpen automatisk.
Varmesystemet luftes da ikke.
Manuell nystart
En manuell nystart aktiveres med funksjonsknappen og
deblokkerer pumpen ved behov (f. eks. etter lengre stillstand om sommeren).

4

Tiltenkt bruk
Høyeffektiv sirkulasjonspumper i serien Wilo-Yonos
PICO er utelukkende ment for sirkulasjon av medier i
vannbårne oppvarmingsanlegg og lignende systemer
med stadig vekslende væskestrømmer.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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Gulvvarme
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Tillatte medier:
• Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
• Vann-glykolblandinger* med maksimalt 50 %
glykolandel.
* Glykol har høyere viskositet enn vann. Ved tilsetning av
glykol skal pumpens transportdata korrigeres i samsvar
med blandingsforholdet.
LES DETTE
Det må bare tilføres bruksklare blandinger i
anlegget. Pumpen må ikke brukes til å blande
mediet i anlegget.
Tiltenkt bruk av pumpen omfatter også at denne veiledningen samt opplysninger og merkinger på pumpen følges.
Feil bruk

Enhver bruk utenom dette gjelder som feil bruk og fører
til tap av ethvert krav på garanti.
ADVARSEL!
Fare for personskader eller materielle skader ved feil
bruk!
• Det må aldri brukes andre medier.
• La aldri uautoriserte personer utføre arbeid.
• Må aldri brukes utenfor de angitte bruksgrensene.
• Foreta aldri egne modifikasjoner.
• Bruk kun autorisert tilbehør.
• Må aldri brukes med fasevinkelkontroll.

5
Leveringsomfang

Transportinspeksjon
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Transport og lagring
• Høyeffektiv sirkulasjonspumpe med 2 tetninger
• Wilo-Connector
• Monterings- og driftsveiledning
Etter levering må det umiddelbart kontrolleres om det er
transportskader og at leveransen er komplett, og eventuelt reklameres med en gang.
WILO SE 02/2022

6
6.1

Må beskyttes mot fuktighet, frost og mekaniske belastninger.
Tillatt temperaturområde: -10 °C til +50 °C

Installasjon og elektrisk tilkobling
Montering
Montering må utelukkende utføres av kvalifiserte fagfolk.
ADVARSEL!
Fare for forbrenning pga. varme overflater!
Pumpehuset (1) og våtløpermotor (2) kan være varme
og føre til forbrenninger dersom de berøres.
• Under drift må kun reguleringsmodulen (6) berøres.
• La pumpen avkjøles før det arbeides på den.
ADVARSEL!
Fare for forbrenning pga. varme medier!
Varme medier kan føre til skolding. Før montering eller
demontering av pumpen eller før kapslingsskruene (5)
løsnes må følgende tas hensyn til:
• La varmesystemet avkjøles helt først.
• Lukk stengeventilene eller tøm varmesystemet.

Klargjøring

• Velg et lett tilgjengelig monteringssted.
• Ta hensyn til tillatt monteringssted (Fig. 2) for pumpen, drei ev. motorhodet (2+6).
FORSIKTIG!
Feil monteringssted kan skade pumpen.
• Velg monteringssted iht. tillatt
monteringssted (Fig. 2).
• Motoren skal alltid være vannrett når den er montert.
• Den elektriske tilkoblingen må aldri peke oppover.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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Transport- og
lagringsbetingelser
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• Foran og bak pumpen skal det installeres stengeventiler for at det skal være enklere å skifte pumpen.
FORSIKTIG!
Lekkasjevann kan skade reguleringsmodulen.
• Øvre stengeventil må justeres på en slik måte at lekkasjevann ikke kan dryppe ned på reguleringsmodulen (6).
• Innrett den øverste stengeventilen sideveis.
• Ved montering i fremløpet på et åpent anlegg må sikkerhetsfremløpet skilles foran pumpen (EN 12828).
• Avslutt all sveising og lodding.
• Spyl rørsystemet.
Dreie motorhodet

Drei motorhodet (2+6) for montering og tilkobling av
pumpen.
• Eventuelt må isoleringsinnkapslingen tas av.
ADVARSEL!
Livsfare pga. magnetfelt!
Livsfare for personer med medisinske implantater på
grunn av permanentmagneter innebygd i pumpen.
• Ta aldri ut rotoren.

6
5

2
1
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• Hold motorhodet (2+6) fast og skru ut
de 4 kapslingsskruene (5).
FORSIKTIG!
Skader på innvendig tetning fører til lekkasje.
• Drei forsiktig på motorhodet (2+6) uten å trekke det
ut av pumpehuset (1).
• Drei motorhodet (2+6) forsiktig.
• Ta hensyn til tillatt monteringsposisjon (Fig. 2) og
retningspilen på pumpehuset (1).
• Skru fast de 4 kapslingsskruene (5) (4-7,5 Nm).
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Ta hensyn til følgende ved monteringen:
• Følg retningspilen på pumpehuset (1).
• Monteres uten mekanisk spenning med vannrett liggende våtløpermotor (2).
• Sett inn tetninger på skrueforbindelsene.
• Skru på rørtilkoblingene.
• Sikre pumpen mot vridning med en dobbelthodet
skrunøkkel og skru den fast til rørledningene slik at
det blir tett.
• Sett ev. på isoleringsinnkapslingen igjen.

3
2
1

FORSIKTIG!
Manglende varmeavledning og kondensvann kan skade
reguleringsmodulen og våtløpermotoren.
• Våtløpermotoren (2) må ikke varmeisoleres.
• La alle kondensatavløpsåpninger (3) være fri.

6.2

Elektrisk tilkobling
Elektrisk tilkobling må utelukkende utføres av kvalifiserte elektrikere.
FARE!
Livsfare i forbindelse med elektrisk spenning!
Det er umiddelbar livsfare ved berøring av spenningsførende deler.
• Før alt arbeid må strømforsyningen være koblet fra
og sikret mot gjeninnkobling.
• Åpne aldri reguleringsmodulen (6) og fjern aldri
betjeningselementer.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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Montere pumpen
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FORSIKTIG!
Taktet nettspenning kan føre til skader på elektronikken.
• Pumpen må aldri brukes med fasevinkelkontroll.
• Ved inn-/utkobling av pumpen med ekstern styring
må takting av spenningen (f. eks. fasevinkelkontroll)
deaktiveres.
• Ved bruk der det ikke er klart om pumpen drives med
taktet spenning, må det bekreftes av regulerings-/
anleggsprodusenten at pumpen drives med en
sinusformet vekselspenning.
• Inn-/utkobling av pumpen via Triacs/halvlederrelé
må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.
Klargjøring

• Strømtype og spenning må stemme overens med
opplysningene på typeskiltet (4).
• Maksimum forsikring: 10 A, treg.
• Pumpen må utelukkende brukes med sinusformet
vekselspenning.
• Ta hensyn til frekvensen:
- Inn-/utkobling via nettspenning ≤ 100/24 t.
- ≤ 20/t ved en koblingsfrekvens på 1 min. mellom
inn-/utkobling via nettspenning.
LES DETTE
Pumpens startstrøm er < 5A. Hvis pumpen kobles
"PÅ" og "AV" via et relé, må det sikres at releet er
i stand til å koble en startstrøm på minst 5A. Ev.
må det innhentes opplysninger fra kjel-/reguleringsprodusenten.
• Opprett elektrisk tilkobling via en fast tilkoblingsledning som er utstyrt med en plugginnretning eller en
flerpolet bryter med minst 3 mm kontaktåpningsbredde (VDE 0700/del 1).
• Bruk en tilkoblingsledning med tilstrekkelig utvendig
diameter (f. eks. H05VV-F3G1,5) til beskyttelse mot
vannlekkasje og strekkavlastning på kabelskjøten
med gjenger.

14
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Montere
Wilo-Connector

• Koble tilkoblingsledningen fra strømforsyningen.
• Ta hensyn til klemmetilordningen (PE, N, L).
• Koble til Wilo-Connector og monter den
(Fig. 3a til 3e).

Koble til pumpen

• Jord pumpen.
• Koble Wilo-Connector (9) til reguleringsmodulen (6)
til den klikker på plass (Fig. 3f).

Demontere
Wilo-Connector

• Koble tilkoblingsledningen fra strømforsyningen.
• Demonter Wilo-Connector med passende skrutrekker
(Fig. 4).

7

Oppstart
Oppstart må utelukkende utføres av kvalifiserte fagfolk.

7.1

1x

Lufting
• Fyll og luft anlegget på riktig måte.
Hvis pumpen ikke luftes automatisk:
• Aktiver luftefunksjonen med funksjonsknappen,
trykk 1x kort, LED-lampen lyser grønt.
 Luftefunksjonen starter etter 5 sekunder,
varighet 10 minutter.
 LED-anvisningen viser løpende søyler nedenfra og
opp.
• Trykk noen sekunder på funksjonsknappen for å
avbryte funksjonen.
LES DETTE
Etter lufting viser LED-indikatoren verdiene som
er innstilt for pumpen på forhånd.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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• Bruk en varmebestandig tilkoblingsledning ved
medietemperaturer på over 90 °C.
• Sørg for at tilkoblingsledningen ikke berører verken
rørledningen eller pumpen.

no

7.2

Stille inn reguleringstype og løftehøyde
Størrelsen på de viste hus-symbolene og spesifikasjonene er bare ment som informasjon for innstilling av løftehøyden, det anbefales å gjøre en mer nøyaktig
beregning av innstillingen. Ved innstillingen vises samtidig verdiene for løftehøyden i trinn på 0,1 m.

Radiatoroppvarming
Differansetrykk variabelt (Δp-v):
• Velg innstillingsområde for bruken.
• Still inn settpunkt H for løftehøyde (differansetrykk
variabelt).
 LED-indikatoren viser innstilt settpunkt H i for
løftehøyden i m.

H-

H+

Pumpe

Antall radiatorer

Yonos PICO…/1-4 m
Yonos PICO…/1-6 m
Yonos PICO…/1-8 m

8
12
15

12
15
20

15
20
30

Gulvvarme
H-

H+

Differansetrykk konstant (Δp-c):
• Velg innstillingsområde for bruken.
• Still inn settpunkt H for løftehøyde (differansetrykk
konstant).
 LED-indikatoren viser innstilt settpunkt H i for
løftehøyden i m.

Pumpe

Antall kvadratmeter oppvarmet flate i m²

Yonos PICO…/1-4 m
Yonos PICO…/1-6 m
Yonos PICO…/1-8 m

80

16

80
150
>220

120
220
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Konstant-turtall I, II, III:
• Velg innstillingsområde for konstant-turtall.
• Still inn turtallstrinn I II eller III.
 LED-indikator viser innstilt turtall c1, c2 eller c3 iht.
reguleringskarakteristikken.

H+

Avslutte
innstillingen

• Ikke drei betjeningsknappen på 2 sekunder.
• LED-indikatoren blinker 5 ganger og bytter til aktuelt
effektforbruk i W, alternerende med den aktuelle
gjennomstrømmingen i m³/h.
LES DETTE
Ved avbrudd på strømforsyningen blir alle innstillingene og indikatorene lagret.

8
Stanse pumpen

9
Rengjøring

Avstengning
Ved skader på tilkoblingsledningen eller andre elektriske
komponenter må pumpen stanses umiddelbart.
• Koble pumpen fra strømforsyningen.
• Ta kontakt med Wilo kundeservice eller fagfolk.

Vedlikehold
• Rengjør pumpen regelmessig forsiktig med en tørr
støvklut for å fjerne tilsmussing.
• Bruk aldri væsker eller aggressive rengjøringsmidler.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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Konstant-turtall
H-

no

10

Feil, årsaker og utbedring
Utbedring av feil må kun utføres av kvalifiserte fagfolk,
arbeider på elektrisk tilkobling utelukkende av kvalifiserte elektrikere.

Feil

Årsaker

Utbedring

Pumpen går ikke
til tross for
strømtilførsel

Elektrisk sikring
defekt
Ingen spenning på
pumpen
Kavitasjon på
grunn av for dårlig
fremløpstrykk

Kontroller sikringer

Støy eller ulyder
fra pumpen

Bygningen blir
ikke varm

Varmeflatenes varmeeffekt er for lav

10.1

Utbedre spenningsbruddet
Øk systemtrykket innenfor tillatte
grenser
Kontroller innstillingen av løftehøyden og still eventuelt inn en lavere
høyde
Øk settpunktet
Still reguleringstypen til Δp-c

Advarsler
•
•
•
•

Advarselen vises via LED-indikatoren.
Feilmeldings-LED lyser ikke.
Pumpen fortsetter å gå med begrenset transportytelse.
Den signaliserte feilaktige driftstilstanden må ikke
pågå over en lengre periode. Årsaken må utbedres.

LED

Feil

Årsaker

Utbedring

E07

Generatordrift

Kontroller
nettspenningen

E11

Tørrgange

Pumpehydraulikken gjennomstrømmes, men pumpen har ingen
nettspenning
Luft i pumpen

E21

Overbelastning

18

Motor går tregt, pumpen
brukes utenfor
spesifikasjonene
(f. eks. høy modultemperatur). Turtallet er lavere
enn ved normaldrift.

Kontroller
vannmengden/trykket
Kontroller
omgivelsesb
etingelsene
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Feilmeldinger

no

10.2

• Feilmeldingen vises via LED-indikatoren.
• Feilmeldings-LED lyser rødt.
• Pumpen slår seg av (avhengig av feilkode), forsøker
sykliske nystarter.
LED

Feil

Årsaker

Utbedring

E04

Underspenning

E05

Overspenning

E10

Blokkering

For liten strømforsyning
på nettverkssiden
For høy strømforsyning på
nettverkssiden
Rotor blokkert

E23
E25

Kortslutning
Kontaktering/
vikling
Overtemperatur
modul
Modul defekt

For høy motorstrøm
Vikling defekt

Kontroller
nettspenningen
Kontroller
nettspenningen
Aktiver manuell
nystart eller tilkall
kundeservice
Tilkall kundeservice
Tilkall kundeservice

Modulen for varm innvendig
Elektronikk defekt

Kontroller
bruksbetingelsene
Tilkall kundeservice

E30
E36

Manuell nystart

2x

• Pumpen forsøker automatisk en nystart, når det
registreres en blokkering.
Hvis pumpen ikke starter igjen automatisk (E10):
• Aktiver manuell nystart med funksjonsknappen, trykk
2x kort, LED-lampen lyser grønt.
 Pumpen starter på nytt etter 5 sekunder,
varighet 10 minutter.
 LED-indikatoren viser kontinuerlig de ytre segmentene med urviseren.
• Trykk noen sekunder på funksjonsknappen for å
avbryte funksjonen.
LES DETTE
Etter en nystart viser LED-indikatoren verdiene
som er innstilt for pumpen på forhånd.
Hvis en feil ikke kan utbedres, ta kontakt med fagfolk
eller Wilo-kundeservice.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos PICO
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Avfallshåndtering
Informasjon om innsamling av brukte elektriske og
elektroniske produkter
Riktig avfallshåndtering og fagmessig god gjenvinning
av produktet hindrer miljøskader og farer for personlig
helse.
LES DETTE
Det er forbudt å kaste produktet i husholdningsavfallet!
I EU kan dette symbolet vises på produktet,
emballasjen eller på de vedlagte dokumentene.
Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektroniske produktene ikke må kastes i husholdningsavfallet.
Følg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning
og avfallshåndtering av de aktuelle utgåtte produktene:
• Disse produktene må bare leveres til godkjente innsamlingssteder som er beregnet på dette.
• Følg gjeldende lokale forskrifter!
Informasjon om riktig avfallshåndtering får du hos de
lokale myndighetene, avfallshåndteringsselskaper i
nærheten eller hos forhandleren der du kjøpte produktet. Mer informasjon om emnet resirkulering finner du på
www.wilo-recycling.com
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