Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO
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Monterings- och skötselanvisning
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1
Om denna
instruktion

2

Allmän information
Monterings- och skötselanvisningen är en permanent
del av produkten. Läs den här anvisningen före alla
åtgärder och se till att den alltid finns till hands.
Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning
för korrekt användning och hantering av produkten.
Observera alla uppgifter och märkningar på pumpen.
Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla andra
språk i denna anvisning är översättningar av originalet.

Säkerhet
Detta kapitel innehåller viktig information för installation, drift och underhåll av produkten. Observera även
anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna i efterföljande kapitel.
Om denna monterings- och skötselanvisning inte följs
kan det leda till person- och miljöskador eller skador på
produkten. Detta leder även till att alla skadeståndsanspråk ogiltigförklaras.
Att inte följa monterings- och skötselanvisningen kan
till exempel leda till följande problem:
• Personskador på grund av elektriska, mekaniska eller
bakteriologiska orsaker samt elektromagnetiska fält
• Miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen
• Maskinskador
• Fel i viktiga produktfunktioner

Märkning av säkerhets-föreskrifter
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I denna monterings- och skötselanvisning finns säkerhetsföreskrifter som varnar för maskinskador och för
personskador. Dessa varningar anges på olika sätt:
• Säkerhetsföreskrifter för personskador börjar med en
varningstext och visas med motsvarande symbol.
• Säkerhetsföreskrifter för maskinskador börjar med en
varningstext och visas utan symbol.
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FARA!
Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte följs!
VARNING!
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte
följs!
OBSERVERA!
Kan leda till maskinskador och möjligen ett totalhaveri
om anvisningarna inte följs.
OBS
Praktiska anvisningar om hantering av produkten.

Symboler

I denna anvisning används följande symboler:
Fara för elektrisk spänning
Allmän varningssymbol
Varning för heta ytor/medier
Varning för magnetfält
Anvisningar

Personalkompetens

Personalen måste:
• Vara informerad om lokala olycksförebyggande föreskrifter.
• Ha läst och förstått monterings- och skötselanvisningen.
Personalen måste ha följande kvalifikationer:
• De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker (enligt EN 50110-1).
• Installation/demontering måste utföras av kvalificerad personal som är utbildad i att hantera de verktyg
och fästmaterial som behövs.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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Varningstext
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• Produkten får endast användas av personal som informerats om hela anläggningens funktion.
Definition ”kvalificerad elektriker”
En kvalificerad elektriker är en person med lämplig teknisk
utbildning, kännedom och erfarenhet som kan känna igen
och undvika faror vid elektricitet.

6

Arbeten på
elsystemet

• De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
• Nationellt gällande riktlinjer, standarder och bestämmelser samt riktlinjer från det lokala elförsörjningsbolaget som rör anslutning till det lokala elnätet måste
följas.
• Koppla loss produkten från strömförsörjningen före
alla arbeten och säkra den mot återinkoppling.
• Anslutningen måste säkras med en jordfelsbrytare
med en utlösningsström (RCD).
• Produkten måste jordas.
• Se till att defekta kablar omedelbart byts ut av en
elektriker.
• Öppna aldrig reglermodulen och ta aldrig bort manöverelementen.

Driftansvariges
ansvar

• Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra arbeten.
• Se till att det finns beröringsskydd mot varma komponenter och elrelaterade risker på platsen.
• Byt ut defekta tätningar och anslutningsledningar.
Utrustningen får användas av barn från 8 år samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Detta gäller även personer som saknar erfarenhet
av denna utrustning eller inte vet hur den fungerar. I
sådana fall ska handhavandet ske under uppsikt eller
efter att personen ha fått instruktioner om hur utrustningen används säkert samt fått faror förknippade med
osäker användning förklarade för sig. Barn får inte leka
med utrustningen. Rengöring eller användarunderhåll får
inte utföras av barn eller utan övervakning.
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Produktbeskrivning och funktion
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Översikt

Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)
1 Pumphus med skruvförband
2 Våt motor
3 Kondenshål (4x runt om)
4 Typskylt
5 Husskruvar
6 Reglermodul
7 LED-indikering
8 Manöverknapp
9 Wilo-Connector, elektrisk nätanslutning
10 Funktionsknapp
11 Funktions-LED
12 Felmeddelande-LED

Funktion

Högeffektiv cirkulationspump för uppvärmningssystem
med varmvatten med integrerad differenstrycksreglering.
Regleringstyp och uppfordringshöjd (differenstryck) går att
ställa in. Differenstrycket regleras via pumpens varvtal.

Typnyckel
Exempel: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO
25
1-6
130

Högeffektiv cirkulationspump
Skruvförband DN 25 (Rp 1)
1 = min. uppfordringshöjd i m (inställbar upp till 0,5 m)
6 = max. uppfordringshöjd i m vid Q = 0 m³/h
Bygglängd: 130 mm eller 180 mm

Tekniska data
Anslutningsspänning
Kapslingsklass IP
Energieffektivitetsindex EEI
Medietemperaturen vid max. omgivningstemperatur +40 °C
Medietemperaturen vid max. omgivningstemperatur +25 °C
Tillåten omgivningstemperatur
Max. driftstryck
Min. inloppstryck vid +95 °C/+110 °C
Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO

1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Se typskylten (4)
Se typskylten (4)
-10 °C till +95 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +40 °C
10 bar (1000 kPa)
0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
7
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LED-indikering
m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

3.1
Manöverknapp

• Indikering av börvärde H för uppfordringshöjden
(differenstryck) i m.
• Indikering av valt konstant varvtal
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).
• Indikering av aktuell effektförbrukning i W, omväxlande med det aktuella flödet i m³/h.
• Indikering för varnings- och felmeddelanden.

Manöverelement
Vrid
• Välj användning/regleringstyp.
• Ställ in börvärde H för uppfordringshöjden
(differenstryck).
• Välj konstant varvtal.

Funktionsknapp

Tryck
• Starta avluftningsfunktionen.
• Aktivera omstart av pumpen manuellt.

3.2
Radiator-uppvärmning
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Användning/regleringstyp och funktioner
Rekommenderas för tvårörsvärmesystem med värmeelement för reducering av flödesljud vid
termostatventiler.

WILO SE 02/2022

H max
Hs
1

/2 Hs

H min
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Variabelt differenstryck (Δp-v):
Pumpen reducerar uppfordringshöjden till hälften om
pumpflödet minskar i rörnätet.
Energibesparingar genom anpassning av uppfordringshöjden efter pumpflödesbehov och lägre flödeshastigheter.

H

Q

OBS
Fabriksinställning: Δp-v, ½ Hmax
Golvvärme

Rekommenderas för golvvärme.
Rekommenderas även för stora rörledningar och alla tillämpningar utan föränderliga rörnätskurvor (t.ex. laddpumpar), samt för enrörsvärmesystem med värmeelement.
Konstant differenstryck (Δp-c):
Regleringen håller den inställda uppfordringshöjden
konstant oberoende av pumpflöde.

H

H max
Hs

H min
Q

Konstant varvtal

I II III

H
max
III

Rekommenderas för anläggningar med konstant anläggningsmotstånd som kräver ett konstant pumpflöde.
Konstant varvtal (I, II, III):
Pumpen går oreglerat i tre angivna fasta varvtalssteg.

II

min

I

Q

Avluftning
Avluftningsfunktionen aktiveras med funktionsknappen och avluftar pumpen automatiskt.
Värmeledningssystemet avluftas inte.
Manuell omstart
Manuell omstart aktiveras via funktionsknappen och
avblockerar pumpen vid behov (t.ex. efter längre driftstopp under sommaren).
Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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Avsedd användning
De högeffektiva cirkulationspumparna i serien WiloYonos PICO är endast avsedda för cirkulation av medier i
värmeanläggningar för varmvatten och liknande anläggningar med konstant växlande flöden.
Tillåtna medier:
• Värmeledningsvatten enligt VDI 2035
(CH: SWKI BT 102-01).
• Vatten-glykolblandningar* med max. 50 % glykolhalt.
* Glykol har en högre viskositet än vatten. Om glykolblandningar används måste pumpens uppfordringsdata
korrigeras enligt blandningsförhållandet.
OBS
Använd endast färdiga blandningar i anläggningen. Använd inte pumpen för att blanda mediet i
anläggningen.
Avsedd användning innebär också att följa den här anvisningen samt uppgifterna och märkningarna på pumpen.

Felaktig användning

All annan användning räknas som felaktig och leder till
att garantin upphör att gälla.
VARNING!
Risk för personskador eller materiella skador till följd
av felaktig användning!
• Använd aldrig andra medier.
• Låt aldrig obehöriga utföra arbeten.
• Använd aldrig utanför de angivna användningsgränserna.
• Utför aldrig egenmäktiga ombyggnationer.
• Använd endast godkända tillbehör.
• Använd aldrig med framkantsstyrning.

5
Leveransomfattning
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Transport och lagring
• Högeffektiv cirkulationspump med 2 packningar
• Wilo-Connector
• Monterings- och skötselanvisning
WILO SE 02/2022

Transport- och
lagringsvillkor

6
6.1

Kontrollera omedelbart att leveransen är fullständig och
att det inte förekommer några transportskador. Eventuella reklamationer ska göras direkt.
Skydda mot fukt, frost och mekaniska belastningar.
Tillåtet temperaturområde: -10 °C till +50 °C.

Installation och elektrisk anslutning
Installation
Endast kvalificerade hantverkare får utföra installationen.
VARNING!
Risk för brännskador p.g.a. heta ytor!
Pumphuset (1) och den våta motorn (2) kan bli varma
och ge brännskador om de berörs.
• Vidrör endast reglermodulen (6) vid drift.
• Låt pumpen svalna före alla arbeten.
VARNING!
Risk för skållning p.g.a. heta medier!
Varma medier kan leda till skållning. Observera följande
innan pumpen installeras eller demonteras eller
husskruvarna (5) lossas:
• Låt värmesystemet svalna helt.
• Stäng spärrarmaturerna och töm värmesystemet.

Förberedelser

• Välj en lättillgänglig installationsplats.
• Observera pumpens tillåtna monteringsläge (Fig. 2)
och vrid motorhuvudet (2+6) om det behövs.
OBSERVERA!
Ett felaktigt monteringsläge kan skada pumpen.
• Välj en monteringsplats som motsvarar det tillåtna
monteringsläget (Fig. 2).
• Motorn måste alltid vara placerad vågrätt.
• Den elektriska anslutningen får aldrig peka uppåt.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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Inspektion av
leverans
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• Framför och bakom pumpen ska spärrarmaturer
installeras i syfte att underlätta ett pumpskifte.
OBSERVERA!
Läckvatten kan skada reglermodulen.
• Justera spärrarmaturen på ett sådant sätt att läckvatten inte kan droppa ned på reglermodulen (6).
• Justera den övre spärrarmaturen i sidled.
• Vid installation i framledningen i öppna anläggningar
måste säkerhetsframledningen förgrenas före pumpen (EN 12828).
• Avsluta alla svets- och lödarbeten.
• Spola rörledningssystemet.
Vrida motorhuvudet

Vrid motorhuvudet (2+6) innan pumpen installeras och
ansluts.
• Ta loss värmeisoleringen vid behov.
VARNING!
Livsfara – magnetfält!
Livsfara för personer med medicinska implantat på
grund av permanentmagneter monterade i pumpen.
• Ta aldrig ut rotorn.

6
5

2
1

12

• Håll fast motorhuvudet (2+6) och skruva ur de
4 husskruvarna (5).
OBSERVERA!
Skador på den inre packningen leder till läckage.
• Vrid motorhuvudet (2+6) försiktigt, utan att dra ut
det ur pumphuset (1).
• Vrid motorhuvudet (2+6) försiktigt.
• Observera det tillåtna monteringsläget (Fig. 2) och
riktningspilen på pumphuset (1).
• Skruva fast de 4 husskruvarna (5) (4-7,5 Nm).

WILO SE 02/2022

Observera följande vid installationen:
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Montera pumpen

• Observera riktningspilen på pumphuset (1).
• Montera mekaniskt spänningsfritt med vågrätt liggande våt motor (2).
• Placera packningar på skruvförbanden.
• Skruva fast unionskopplingarna.
• Säkra pumpen med en skruvnyckel och skruva ihop
den tätt med rörledningarna.
• Fäst värmeisoleringen igen vid behov.

3
2
1

OBSERVERA!
Bristande värmeavledning och kondensvatten kan
skada reglermodulen och den våta motorn.
• Isolera inte den våta motorn (2).
• Alla kondenshål (3) ska vara fria.

6.2

Elektrisk anslutning
Endast kvalificerade elektriker får upprätta den elektriska anslutningen.
FARA!
Livsfara på grund av elektrisk spänning!
Omedelbar livsfara vid beröring av spänningsförande
delar.
• Frånkoppla spänningsförsörjningen före alla arbeten
och säkra den mot återinkoppling.
• Öppna aldrig reglermodulen (6) och ta aldrig bort
manöverelementen.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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OBSERVERA!
Taktad nätspänning kan leda till elektronikskador.
• Använd aldrig pumpen med framkantsstyrning.
• Vid till-/frånkoppling av pumpen genom extern styrning ska taktning av spänningen (t.ex. framkantsstyrning) deaktiveras.
• Vid tillämpningar där det inte är klart om pumpen
drivs med taktad spänning måste regleringens/
anläggningens tillverkare bekräfta att pumpen drivs
med sinusformad växelspänning.
• Till-/frånkoppling av pumpen via Triacs/halvledarrelä ska kontrolleras i enskilda fall.
Förberedelser

• Strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna
på typskylten (4).
• Max. säkring: 10 A, trög.
• Använd endast pumpen med sinusformad växelspänning.
• Observera brytfrekvensen:
- Till-/frånkoppling via nätspänning ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h vid en kopplingsfrekvens på 1 min mellan
till-/frånkopplingar via nätspänning.
OBS
Pumpens aktiveringsström är < 5 A. Om pumpen
sätts på eller stängs av med reläet måste man
kontrollera att reläet kan bryta en aktiveringsström på minst 5 A. Kontakta pann- eller reglerutrustningens tillverkare om du behöver mer
information.
• Den elektriska anslutningen måste göras med en fast
anslutningsledning som har en stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap
(VDE 0700, del 1).
• Som skydd mot läckvatten och som dragavlastning på
kabelförskruvningen ska en anslutningsledning med tillräcklig ytterdiameter användas (t.ex. H05VV-F3G1,5).

14
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Montera
Wilo-Connector

• Lossa anslutningsledningen från spänningsförsörjningen.
• Observera plintbeläggningen (PE, N, L).
• Anslut och montera Wilo-Connector (Fig. 3a till 3e).

Ansluta pumpen

• Jorda pumpen.
• Anslut Wilo-Connector (9) på reglermodulen (6), så
att den hakar i (Fig. 3f).

Demontera
Wilo-Connector

• Lossa anslutningsledningen från spänningsförsörjningen.
• Demontera Wilo-Connector med en passande skruvmejsel (Fig. 4).

7

Idrifttagning
Endast kvalificerade hantverkare får utföra idrifttagningen.

7.1

1x

Avluftning
• Det är viktigt att påfyllning och avluftning av anläggningen utförs på ett korrekt sätt.
Om pumpen inte avluftas automatiskt:
• Aktivera avluftningsfunktionen med funktionsknappen, tryck kort en gång, LED-lampan lyser grönt.
 Avluftningsfunktionen startar efter 5 sekunder, och
varar i 10 minuter.
 LED-indikeringen visar en stapel som rör sig nedifrån
och upp.
• Tryck ned funktionsknappen i några sekunder för att
avbryta.
OBS
Efter avluftningen visar LED-indikeringen de
tidigare inställda värdena för pumpen.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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• Vid medietemperaturer över 90 °C ska en värmebeständig anslutningsledning användas.
• Se till att anslutningsledningen vidrör varken rörledningarna eller pumpen.

sv

7.2

Inställning av regleringstyp och uppfordringshöjd
Storleken på hus-symbolen som visas och uppgifterna är
endast avsedda som riktlinjer för att ställa in uppfordringshöjden. En noggrannare uträkning rekommenderas
för inställningen. Samtidigt som inställningen visas värdet för uppfordringshöjd i 0,1 m-steg.

Radiator-uppvärmning
Variabelt differenstryck (Δp-v):
• Välj inställningsområde för användningen.
• Ställ in börvärde H för uppfordringshöjden (variabelt
differenstryck).
 LED-indikeringen visar det inställda börvärdet H för
uppfordringshöjden i m.

H-

H+

Pump

Antal 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

Golvvärme
H-

H+

Konstant differenstryck (Δp-c):
• Välj inställningsområde för användningen.
• Ställ in börvärde H för uppfordringshöjden (konstant
differenstryck).
 LED-indikeringen visar det inställda börvärdet H för
uppfordringshöjden i m.

Pump

Antal kvadratmeter uppvärmd yta i m²

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

–
80

16

80
150
> 220

120
220

WILO SE 02/2022

H-

Konstant varvtal I, II, III:
• Välj inställningsområde för det konstanta varvtalet.
• Ställ in varvtalssteg I II eller III.
 LED-indikeringen visar det inställda varvtalet c1, c2
eller c3 motsvarande reglerkurvan.

H+

Avsluta inställningen

• Vrid inte manöverknappen under 2 sekunder.
• LED-indikeringen blinkar 5 gånger och växlar till
aktuell tillförd effekt i W, omväxlande med det aktuella flödet i m³/h.
OBS
Alla inställningar och indikeringar bevaras under
strömavbrott.

8
Ta pumpen ur drift

9
Rengöring

Urdrifttagning
Vid skador på anslutningsledningen eller andra elektriska komponenter ska pumpen omedelbart tas ur drift.
• Lossa pumpen från spänningsförsörjningen.
• Kontakta Wilos kundtjänst eller en hantverkare.

Underhåll
• Rengör pumpen regelbundet och försiktigt med en
torr dammtrasa.
• Använd aldrig vätskor eller aggressiva rengöringsmedel.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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Konstant varvtal
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10

Problem, orsaker och åtgärder
Endast kvalificerade hantverkare får åtgärda problem.
Endast kvalificerade elektriker får upprätta den elektriska anslutningen.

Problem

Orsaker

Åtgärd

Pumpen går inte
trots tillkopplad
strömför-sörjning

En elektrisk säkring
är defekt
Pumpen tillförs
ingen spänning
Kavitation p.g.a.
otillräckligt ingående tryck

Kontrollera säkringarna

Pumpen bullrar

Byggnaden
värms inte upp

För låg värmeeffekt
från värmeytorna

10.1

Åtgärda spänningsavbrottet
Höj systemtrycket till det tillåtna
intervallet
Kontrollera inställd uppfordringshöjd
och ställ ev. in en lägre höjd
Öka börvärdet
Ställ in regleringstypen på Δp-c

Varningsmeddelanden
•
•
•
•

Varningsmeddelandet anges av diodindikeringen.
Felindikeringsdioden lyser inte.
Pumpen går med begränsad pumpkapacitet.
Den felaktiga driftstatus som indikeras får inte uppträda under en längre tid. Orsaken ska åtgärdas.

Lysdiod

Problem

Orsaker

Åtgärd

E07

Generatordrift

Kontrollera nätspänningen

E11

Torrkörning

Pumphydrauliken genomströmmas men pumpen
har ingen nätspänning
Luft i pumpen

E21

Överbelastning

18

Trög motor. Pumpen
används utanför de
angivna värdena (t.ex. hög
modultemperatur). Varvtalet är lägre än vid normal
drift.

Kontrollera vattenvolymen/trycket
Kontrollera
omgivningsförhållandena

WILO SE 02/2022

Felmeddelanden
• Felmeddelandet anges av diodindikeringen.
• Felindikeringsdioden lyser rött.
• Pumpen frånkopplas (beroende på felkoden), försöker
starta om.

Lysdiod

Problem

Orsaker

Åtgärd

E04

Underspänning

E05

Överspänning

E10

Blockering

För låg nätsidig spänningsförsörjning
För hög nätsidig spänningsförsörjning
Blockerad rotor

E23
E25
E30

Kortslutning
Kontakter/lindningar
Övertemperatur i
modulen
Defekt modul

För hög motorström
Defekt lindning
Modulen är för varm
invändigt
Defekt elektronik

Kontrollera nätspänningen
Kontrollera nätspänningen
Utför en manuell
omstart eller kontakta kundtjänst
Kontakta kundtjänst
Kontakta kundtjänst
Kontrollera driftsförhållandena
Kontakta kundtjänst

E36

Manuell omstart

2x

• Pumpen försöker automatiskt att utföra en omstart
om en blockering identifieras.
Om pumpen inte startar igen av sig själv (E10):
• Aktivera manuell omstart med funktionsknappen,
tryck kort två gånger, LED-lampan lyser grönt.
 Omstart sker efter 5 sekunder, och tar 10 minuter.
 LED-indikeringen visar de yttre segmenten i medsols
ordning.
• Tryck ned funktionsknappen i några sekunder för att
avbryta.
OBS
Efter omstarten visar LED-indikeringen de tidigare inställda värdena för pumpen.
Kontakta Wilos kundtjänst eller en hantverkare om
felet inte kan avhjälpas.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO
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Återvinning
Information om insamling av använda el- eller
elektronikprodukter
Dessa produkter måste hanteras och återvinnas korrekt
för att undvika miljöskador och hälsofaror.
OBS
De får inte slängas i vanligt hushållsavfall!
Inom den europeiska unionen kan denna symbol finnas på produkten, emballaget eller följehandlingarna. Det betyder att berörda
el- och elektronikprodukter inte får slängas i
hushållssoporna.
För en korrekt behandling, återvinning och hantering av
berörda produkter ska följande punkter beaktas:
• Dessa produkter ska endast lämnas till certifierade
insamlingsställen.
• Beakta lokalt gällande föreskrifter!
Information om korrekt hantering kan finnas vid lokala
återvinningscentraler, närmaste avfallshanteringsställe
eller hos återförsäljaren där produkten köptes. Ytterligare information om återvinning finns på
www.wilo-recycling.com.
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