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el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας
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1 Γενικά
Σχετικά με αυτές τις

οδηγίες
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Πριν από τη διεξα-
γωγή όλων των εργασιών πρέπει να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε σε καλά προσβά-
σιμο μέρος.
Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί την 
προϋπόθεση για την προβλεπόμενη χρήση και το 
σωστό χειρισμό του προϊόντος. Λάβετε υπόψη όλα τα 
στοιχεία και τις επισημάνσεις σχετικά με το προϊόν.
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερ-
μανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των 
οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου.

2 Ασφάλεια
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει βασικές υποδείξεις, οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση. Επιπλέον, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες και οι υποδείξεις ασφα-
λείας και στα επόμενα κεφάλαια.
Η μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας ενέχει κίνδυνο για πρόσωπα, για το περιβάλλον, 
καθώς και για το προϊόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια κάθε αξίωσης αποζημίωσης.
Ειδικότερα, η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει για 
παράδειγμα τους εξής κινδύνους:
• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανι-

κές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, καθώς και από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

• Κινδύνους για το περιβάλλον λόγω έλλειψης στεγα-
νότητας επικίνδυνων υλικών

• Υλικές ζημιές
• Διακοπή σημαντικών λειτουργιών του προϊόντος
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Επισήμανση των
οδηγιών ασφαλείας

Σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
χρησιμοποιούνται οδηγίες ασφαλείας για υλικές ζημιές 
και τραυματισμούς και παρουσιάζονται με διαφορετι-
κούς τρόπους:
• Οι οδηγίες ασφαλείας για τραυματισμούς ξεκινούν με 

μια λέξη σήματος και συνοδεύονται από ένα αντί-
στοιχο σύμβολο.

• Οι οδηγίες ασφαλείας για υλικές ζημιές ξεκινούν με μια 
λέξη σήματος και παρουσιάζονται χωρίς σύμβολο.

Λέξεις σήματος ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
(σοβαρούς) τραυματισμούς!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
υλικές ζημιές, ενώ είναι πιθανή και η συνολική ζημιά 
του προϊόντος.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρήσιμη υπόδειξη για τον χειρισμό του προϊόντος.

Σύμβολα Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμ-
βολα:      

 Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

 Γενικό σύμβολο κινδύνου

 Προειδοποίηση για θερμές επιφάνειες/υγρά

 Προειδοποίηση για μαγνητικά πεδία

 Υποδείξεις
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Εξειδίκευση
προσωπικού

Το προσωπικό πρέπει:
• Να είναι ενημερωμένο σχετικά με τις κατά τόπους 

ισχύουσες διατάξεις περί πρόληψης ατυχημάτων.
• Να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας.
Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις εξής εξειδικεύ-
σεις:
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται 

από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (βάσει του 
EN 50110-1).

• Η εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση πρέπει να εκτε-
λείται από προσωπικό που έχει λάβει κατάρτιση σχε-
τικά με τον χειρισμό των απαραίτητων εργαλείων και 
των απαιτούμενων υλικών στερέωσης.

• Ο χειρισμός πρέπει να εκτελείται από άτομα που 
έχουν εκπαιδευτεί στον τρόπο λειτουργίας της πλή-
ρης εγκατάστασης.

Ορισμός «εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου»
Εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος είναι ένα άτομο με την 
κατάλληλη ειδική κατάρτιση, τις γνώσεις και την εμπει-
ρία, προκειμένου να αναγνωρίζει τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τον ηλεκτρισμό και να τους αποτρέπει.

Ηλεκτρολογικές
εργασίες

• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται 
από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Τηρείτε τις εθνικές ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα 
και τους κανονισμούς, καθώς και τις προδιαγραφές 
των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, 
για τη σύνδεση στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

• Πριν κάθε εργασία αποσυνδέετε το προϊόν από το 
ηλεκτρικό ρεύμα και ασφαλίζετέ το από απενεργο-
ποίηση.

• Η σύνδεση πρέπει να ασφαλιζεται με έναν διακόπτη 
διαρροής (RCD).

• Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο.
• Τα ελαττωματικά καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται 

αμέσως από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
• Απαγορεύεται να ανοίγετε τη μονάδα ρύθμισης και 

να αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού.
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Υποχρεώσεις του
χρήστη

• Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται μόνο από ειδι-
κευμένο τεχνικό προσωπικό.

• Φροντίστε να τοποθετηθεί προστατευτικό αγγίγμα-
τος από τον εγκαταστάτη κατά θερμών εξαρτημάτων 
και ηλεκτρικών κινδύνων.

• Τα ελαττωματικά παρεμβύσματα και οι γραμμές σύν-
δεσης πρέπει να αντικαθίστανται.

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από 
παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται 
ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύ-
πτουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου 
χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά 
χωρίς επιτήρηση.

3 Περιγραφή προϊόντος και λειτουργία
Επισκόπηση Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Κέλυφος αντλίας με συνδέσεις ρακόρ
2 Υδρολίπαντη αντλία κινητήρα
3 Οπές εκροής συμπυκνωμάτων (4x περιμετρικά)
4 Πινακίδα τύπου
5 Βίδες κελύφους
6 Μονάδα ρύθμισης
7 Ενδείξεις λυχνιών LED
8 Κουμπί χειρισμού
9 Ταχυσύνδεσμος Wilo-Connector, ηλεκτρική σύν-

δεση δικτύου
10 Πλήκτρα λειτουργίας
11 Λυχνία λειτουργίας LED
12 Λυχνία μηνύματος βλάβης LED



8 WILO SE 02/2022

el

Λειτουργία Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για συστήματα θέρ-
μανσης ζεστού νερού με ενσωματωμένο σύστημα ρύθ-
μισης διαφοράς πίεσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
είδος ρύθμισης και το μανομετρικό (διαφορά πίεσης). 
Η διαφορά πίεσης ρυθμίζεται μέσω του αριθμού στρο-
φών της αντλίας.

Κωδικοποίηση
τύπου

Τεχνικά στοιχεία

Παράδειγμα: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
25 Σύνδεση με ρακόρ & βιδωτή σύνδεση DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = ελάχιστο μανομετρικό ύψος σε m (ρυθμίζεται 

μέχρι 0,5 m)
6 = μέγιστο μανομετρικό σε m για Q = 0 m³/h

130 Μήκος κατασκευής: 130 mm ή 180 mm

Τάση σύνδεσης 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας IP βλ. πινακίδα τύπου (4)
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI βλ. πινακίδα τύπου (4)
Θερμοκρασία υγρού για  μέγιστη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C

-10 °C έως +95 °C

Θερμοκρασίες υγρού σε μέγιστη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος +25 °C

-10 °C έως +110 °C

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

-10 °C έως +40 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar (1000 kPa)
Ελάχιστη πίεση στόμιου εξόδου 
στους +95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
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Ενδείξεις
λυχνιών LED

• Ένδειξη της επιθυμητής τιμής H του μανομετρικού 
(διαφορά πίεσης) σε m.

• Ένδειξη των επιλεγόμενων σταθερών ταχυτήτων 
περιστροφής (c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης ισχύος σε W, 
εναλλασσόμενη με τον τρέχοντα ρυθμό ροής σε m³/ώρα.

• Ένδειξη από προειδοποιητικές ενδείξεις και ενδεί-
ξεις βλάβης.

3.1 Στοιχείαχειρισμού
Κουμπί χειρισμού Στρέψη

• Επιλέξτε Χρήση/είδος ρύθμισης.
• Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή H του μανομετρικού 

(διαφορά πίεσης).
• Επιλέξτε τη σταθερή ταχύτητα περιστροφής.

Πλήκτρα
λειτουργίας

Πάτημα

• Εκκινήστε τη λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή.
• Ενεργοποίηση της επανεκκίνησης της αντλίας χειρο-

κίνητα.

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/
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3.2 Χρήσεις/είδος ρύθμισης και λειτουργίες
Θέρμανση

καλοριφέρ
Σύσταση για συστήματα θέρμανσης δύο αγωγών με 
καλοριφέρ για μείωση των θορύβων ροής στις θερμο-
στατικές βαλβίδες.
Διαφορά πίεσης μεταβλητή (Δp-v):
Η αντλία μειώνει στο μισό το μανομετρικό ύψος στη μει-
ωμένη ταχύτητα ροής στη γραμμή σωληνώσεων.
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της προσαρ-
μογής του μανομετρικού στην απαιτούμενη ταχύτητα 
ροής και στο μειωμένο όγκο παροχής.

Ενδοδαπέδια
θέρμανσης

Σύσταση για ενδοδαπέδιες θερμάνσεις. 
Ή για σωληνώσεις μεγάλων διαστάσεων ή για όλες τις 
χρήσεις χωρίς μεταβλητή γραμμή σωληνώσεωνe 
(π. χ. κυκλοφορητή τροφοδοσίας μπόιλερ), καθώς και 
συστήματα θέρμανσης με ένα σωλήνα με καλοριφέρ.
Σταθερή διαφορά πίεσης (Δp-c):
Το σύστημα ρύθμισης διατηρεί το ρυθμιζόμενο μανομε-
τρικό ύψος σταθερό ανεξαρτήτως από την ταχύτητα 
ροής που παρατίθεται.

Ταχύτητα
περιστροφής

Σύσταση στις εγκαταστάσεις με αμετάβλητη αντίσταση 
εγκατάστασης που απαιτούν μια σταθερή ταχύτητα 
ροής.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εργοστασιακή ρύθμιση:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q
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Ταχύτητα περιστροφής (I, II, III):
Η αντλία λειτουργεί μη ελεγχόμενη σε τρεις προκαθο-
ρισμένες βαθμίδες σταθερής ταχύτητας.

Εξαέρωση
Η λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή ενεργοποιεί-
ται με το πλήκτρο λειτουργίας και εξαερώνει αυτόματα 
την αντλία. 
Το σύστημα θέρμανσης δεν εξαερώνεται μέσω αυτής 
της λειτουργίας.

Χειροκίνητη
επανεκκίνηση

Μια χειροκίνητηη επανεκκίνηση ενεργοποιείται με το 
πλήκτρο λειτουργίας και ξεμπλοκάρει την αντλία εφό-
σον απαιτείται (π. χ. μετά από μακρά ακινητοποίηση 
κατά τη θερινή ώρα).

4 Προβλεπόμενη χρήση
Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης της κατασκευαστι-
κής σειράς Wilo-Yonos PICO χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά για την κυκλοφορία υγρών σε συστήματα 
θέρμανσης ζεστού νερού και σε παρόμοιες εγκαταστά-
σεις με συνεχώς εναλλασσόμενη ροή παροχής. 
Επιτρεπτά υγρά κυκλοφορίας:
• Νερό θέρμανσης κατά VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
• Μείγματα νερού-γλυκόλης* με μέγιστο ποσοστό 

γλυκόλης 50 %.
* Η γλυκόλη έχει υψηλότερο ιξώδες από το νερό. Κατά 
την πρόσμειξη γλυκόλης πρέπει να διορθώσετε τα 
στοιχεία άντλησης της αντλίας σύμφωνα με την αναλο-
γία ανάμειξης.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III



12 WILO SE 02/2022

el

Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η 
τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου, καθώς και 
των στοιχείων και των επισημάνσεων πάνω στην αντλία.

Λανθασμένη χρήση Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την προαναφερό-
μενη θεωρείται ως λανθασμένη και έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια όλων των αξιώσεων παροχής εγγύησης.

5 Μεταφορά και αποθήκευση
Περιεχόμενο

παράδοσης
• Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης με 2 παρεμβύ-

σματα
• Ταχυσύνδεσμος Wilo-Connector
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Έλεγχος
μεταφοράς

Μετά την παράδοση ελέγξτε αμέσως αν το σύστημα 
είναι πλήρες και αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μετα-
φορά και, αν χρειάζεται, επικοινωνήστε αμέσως με τη 
μεταφορική εταιρεία.

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο μείγματα έτοιμα για χρήση 
στην εγκατάσταση. Η αντλία δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την ανάμειξη του υγρού 
στην εγκατάσταση. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικές ζημιές από 
λανθασμένη χρήση!  
• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε άλλα υγρά άντλησης.
• Η εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων εργασιών απαγο-

ρεύεται.
• Η λειτουργία εκτός των αναφερόμενων ορίων χρήσης 

απαγορεύεται.
• Η εκτέλεση αυθαίρετων τροποποιήσεων απαγορεύεται.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εγκεκρι-

μένα παρελκόμενα.
• Η λειτουργία με έλεγχο φάσης απαγορεύεται.
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Συνθήκες
μεταφοράς και

αποθήκευσης

Προστατεύστε το μηχάνημα από την υγρασία, τον 
παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. 
Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών: 
-10 °C έως +50 °C

6 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
6.1 Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευ-
μένους τεχνικούς.
 

Προετοιμασία • Επιλέξτε ένα καλά προσβάσιμο σημείο εγκατάστασης.
• Λάβετε υπόψη την επιτρεπόμενη θέση 

εγκατάστασης (Fig. 2) της αντλίας και, αν χρειάζεται, 
γυρίστε την κεφαλή κινητήρα (2+6).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος εγκαύματος λόγω θερμών επιφανειών! 
Το κέλυφος αντλίας (1) και ο κινητήρας υδρολίπαντης 
αντλίας (2) ενδέχεται να είναι πολύ καυτά και μπορεί 
να προκαλέσουν εγκαύματα αν τα αγγίξετε.
• Κατά τη λειτουργία, επιτρέπεται να αγγίζετε μόνο τη 

μονάδα ρύθμισης (6).
• Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας 

αφήστε την αντλία να κρυώσει.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος εγκαύματος λόγω καυτών υγρών! 
Τα καυτά υγρά άντλησης μπορούν να προκαλέσουν 
εγκαύματα από ζεμάτισμα. Πριν την εγκατάσταση ή την 
αφαίρεση της αντλίας ή πριν το λύσιμο των βιδών 
κελύφους (5), κάντε τα παρακάτω:
• Αφήστε το σύστημα θέρμανσης να κρυώσει εντελώς.
• Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης ή εκκενώστε το 

σύστημα θέρμανσης.
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. 

• Μπροστά και πίσω από την αντλία τοποθετήστε βαλ-
βίδες απομόνωσης, ώστε να γίνει εύκολα αντικατά-
στασή της.

• Ευθυγραμμίστε την επάνω βαλβίδα απομόνωσης στο 
πλάι.

• Κατά την εγκατάσταση στην προσαγωγή ανοικτών 
εγκαταστάσεων πρέπει η προσαγωγή ασφαλείας να 
διακλαδώνει πριν από την αντλία (EN 12828).

• Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες συγκόλλησης.
• Ξεπλύνετε το σύστημα σωλήνων.

Στρέψη κεφαλής
κινητήρα

Πριν την εγκατάσταση και τη σύνδεση της αντλίας, 
στρέψτε την κεφαλή κινητήρα (2+6).
• Αν χρειάζεται, βγάλτε το θερμομονωτικό κέλυφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η λανθασμένη θέση εγκατάστασης μπορεί να προκα-
λέσει ζημιές στην αντλία.
• Επιλέξτε το μέρος εγκατάστασης σύμφωνα με την 

επιτρεπτή θέση τοποθέτησης (Fig. 2).
• Ο κινητήρας πρέπει είναι τοποθετημένος μόνο σε 

οριζόντια κατεύθυνση.
• Η ηλεκτρική σύνδεση απαγορεύεται να είναι στραμ-

μένη προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το νερό από έλλειψη στεγανότητας μπορεί να προκα-
λέσει ζημιές στη μονάδα ρύθμισης.
• Ευθυγραμμίστε την επάνω βαλβίδα απομόνωσης με 

τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην πέφτουν σταγόνες 
νερού λόγω έλλειψης στεγανότητας πάνω στη 
μονάδας ρύθμισης (6).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Θανάσιμος κίνδυνος λόγω μαγνητικού πεδίου!
Θανάσιμος κίνδυνος για άτομα με ιατρικά εμφυτεύ-
ματα. Εμφυτεύματα μέσω  μόνιμων μαγνητών που 
είναι τοποθετημένα στην αντλία.
• Απαγορεύεται να αφαιρείτε το ρότορα.
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ξεβιδώστε τις 4 βίδες κελύφους (5).

• Στρέψτε προσεκτικά την κεφαλή κινητήρα (2+6).
• Λάβετε υπόψη την επιτρεπόμενη θέση 

εγκατάστασης (Fig. 2) και το βέλος κατεύθυνσης στο 
κέλυφος αντλίας (1). 

• Βιδώστε τις 4 βίδες κελύφους (5) (4-7,5 Nm).

Τοποθέτηση
αντλίας

Κατά την εγκατάσταση προσέξτε τα παρακάτω:

• Λάβετε υπόψη το βέλος κατεύθυνσης στο κέλυφος 
αντλίας (1).

• Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή εκτός τάσης και με 
τον κινητήρα υδρολίπαντης αντλίας (2) σε οριζόντια 
κατεύθυνση.

• Τοποθετήστε παρεμβύσματα στις συνδέσεις ρακόρ.
• Βιδώστε τους συνδέσμους σωλήνων.
• Με ένα γερμανικό κλειδί ασφαλίστε την αντλία από 

στρέψη και βιδώστε σφιχτά τις σωληνώσεις.
• Στερεώστε πάλι το θερμομονωτικό κέλυφος, αν 

υπάρχει.

1

5

2

6

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι ζημιές στο εσωτερικό παρέμβυσμα προκαλούν 
έλλειψη στεγανότητας.
• Στρέψτε προσεκτικά την κεφαλή κινητήρα (2+6), 

χωρίς να τη βγάλετε από το κέλυφος αντλίας (1)

1

2

3

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ελλιπής απαγωγή θερμότητας και οι υγροποιήσεις 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη μονάδα ρύθμι-
σης και στον κινητήρα υδρολίπαντης αντλίας.
• Η θερμομόνωση του κινητήρα υδρολίπαντης 

αντλίας (2) απαγορεύεται.
• Ανοίξτε όλες τις οπές εκροής συμπυκνώματος (3).
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6.2 Ηλεκτρική σύνδεση 
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

Προετοιμασία • Ο τύπος ρεύματος και η τάση θα πρέπει να συμφω-
νούν με τα στοιχεία της πινακίδας τύπου (4).

• Μέγιστη πρώτη ασφάλεια: 10 A, αδρανής.
• Η αντλία πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με ημι-

τονοειδή εναλλασσόμενη τάση.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Θανάσιμος κίνδυνος λόγω ηλεκτρικήςτάσης! 
Υφίσταται άμεσος κίνδυνος θανάτου από την επαφή 
με τα ηλεκτροφόρα μέρη.
• Πριν από όλες τις εργασίες πρέπει να αποσυνδέσετε 

την τροφοδοσία τάσης και να την ασφαλίσετε έναντι 
επανενεργοποίησης.

• Απαγορεύεται να ανοίγετε τη μονάδα ρύθμισης (6) 
και να αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η χρονισμένη τάση ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να 
προκαλέσει ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα.
• Η λειτουργία της αντλίας με σύστημα ελέγχου 

φάσης απαγορεύεται.
• Σε περίπτωση εξωτερικής ενεργοποίησης/απενερ-

γοποίησης της αντλίας, μέσω εξωτερικού ελέγχου, 
απενεργοποιήστε το διάστημα αλλαγής φάσης της 
τάσης (π.χ. σύστημα ελέγχου φάσης).

• Σε χρήσεις όπου δεν είναι σαφές αν η αντλία λει-
τουργεί με χρονισμένη τάση, ο κατασκευαστής του 
συστήματος ρύθμισης ή της εγκατάστασης θα πρέ-
πει να σας βεβαιώσει ότι η αντλία λειτουργεί με ημι-
τονοειδή εναλλασσόμενη τάση.

• Ίσως θα πρέπει να ελέγξετε την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της αντλίας μέσω Triacs ή ημιαγω-
γού ρελέ.
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• Λάβετε υπόψη τη συχνότητα εκκινήσεων: 
- Ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις μέσω τάσης 

ηλεκτρικού δικτύου ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h για συχνότητα ενεργοποίησης 1 λεπτού 

ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις 
μέσω της τάσης ηλεκτρικού δικτύου.

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται με μια γραμμή 
σύνδεσης εξοπλισμένη με βύσμα ή με διακόπτη για 
όλους τους πόλους, με ελάχιστο άνοιγμα επαφής 
τουλάχιστον 3 mm (VDE 0700/Μέρος 1).

• Για την προστασία από νερά λόγω έλλειψης στεγανό-
τητας και για την απαλλαγή από έλξεις στον 
στυπιοθλίπτη καλωδίου, χρησιμοποιήστε καλώδιο 
σύνδεσης με επαρκή εξωτερική διάμετρο 
(π.χ. H05VV-F3G1,5).

• Αν η θερμοκρασία υγρού είναι πάνω από 90 °C, χρη-
σιμοποιήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα γραμμή 
σύνδεσης.

• Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή σύνδεσης δεν ακουμπά τις 
σωληνώσεις ούτε την αντλία.

Συναρμολόγηση
ταχυσυνδέσμου
Wilo-Connector

• Αποσυνδέστε τη γραμμή σύνδεσης από την τροφο-
δοσία τάσης.

• Προσέξτε την αντιστοίχηση ακροδεκτών (PE, N, L).
• Συνδέστε και συναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο 

Wilo-Connector (Fig. 3a έως 3e).

Σύνδεση αντλίας • Γειώστε την αντλία.
• Συνδέστε τον ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector (9) στη 

μονάδα ρύθμισης (6), μέχρι να ασφαλίσει (Fig. 3f).

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ρεύμα ενεργοποίησης της αντλίας είναι < 5A. 
Αν η αντλία ενεργοποιείται και απενεργοποιεί-
ται από ρελέ, πρέπει να διασφαλιστεί πως το 
ρελέ είναι σε θέση να λειτουργεί με ρεύμα ενερ-
γοποίησης 5A. Ίσως να χρειάζεται να συμβου-
λευτείτε τον κατασκευαστή του λέβητα ή του 
ηλεκτρονικού πίνακα. 
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Αποσυναρμολγηση
ταχυσυνδέσμου
Wilo-Connector

• Αποσυνδέστε τη γραμμή σύνδεσης από την τροφο-
δοσία τάσης.

• Αποσυναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο 
Wilo-Connector χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
κατσαβίδι (Fig. 4).

7 Εκκίνηση λειτουργίας
Η εκκίνηση λειτουργίας πρέπει να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένους τεχνικούς.

7.1 Εξαέρωση
• Γεμίστε και εξαερώστε σωστά την εγκατάσταση.
Αν η αντλία δεν εξαερωθεί μόνη της:
• Λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή ενεργοποίηση 

πλήκτρου λειτουργίας, 1 σύντομο πάτημα του 
πλήκτρου, η λυχνία LED ανάβει πράσινη.

Η λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή ξεκινά μετά 
από 5 δευτερόλεπτα και διαρκεί 10 λεπτά.

Η ένδειξη LED προβάλλει ανοδικές μπάρες.
• Για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 

μερικά δευτερόλεπτα.

7.2 Ρύθμιση είδους ρύθμισης και μανομετρικού
Το μέγεθος των εμφανιζόμενων συμβόλων οικίας και τα 
στοιχεία χρησιμεύουν μόνο ως προσανατολισμός για τη 
ρύθμιση του μανομετρικού, συνιστάται ακριβής υπολο-
γισμός της ρύθμισης. Με τη ρύθμιση εμφανίζονται ταυ-
τόχρονα οι τιμές του μανομετρικού σε βήματα 
του 0,1 m.

1x

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την εξαέρωση η ένδειξη λυχνίας LED 
εμφανίζει τις προκαθορισμένες τιμές της 
αντλίας. 
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Θέρμανση
καλοριφέρ

Διαφορά πίεσης μεταβλητή (Δp-v):
• Επιλέξτε την περιοχή ρύθμισης της χρήσης.
• Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή H του μανομετρικού 

(διαφορά πίεσης μεταβλητή).
Η ένδειξη λυχνίας LED εμφανίζει την επιθυμητή τιμή 

H του μανομετρικού σε m.

Ενδοδαπέδια
θέρμανσης

Σταθερή διαφορά πίεσης (Δp-c):
• Επιλέξτε την περιοχή ρύθμισης της χρήσης.
• Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή H του μανομετρικού 

(διαφορά πίεσης σταθερή).
Η ένδειξη λυχνίας LED εμφανίζει τη ρυθμιζόμενη 

επιθυμητή τιμή H του μανομετρικούσε m.

H+

H-

Αντλία Αριθμός καλοριφέρ

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-

Αντλία Αριθμός τετραγωνικών μέτρων θερμαινόμενων 
επιφανειών σε m²

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

Ταχύτητα περιστροφής I, II, III:
• Επιλέξτε την περιοχή ρύθμισης της σταθερής 

ταχύτητας περιστροφής.
• Ρυθμίστε τις βαθμίδες ταχυτήτων περιστροφής

I II ή III.
Η ένδειξη λυχνίας LED εμφανίζει τη ρυθμιζόμενη 

ταχύτητα περιστροφής c1, c2 ή c3 της χαρακτηριστι-
κής καμπύλης ρύθμισης αντίστοιχα.

Ολοκλήρωση της
ρύθμισης

• Μην γυρίσετε το κόκκινο κουμπί χειρισμού 
για 2 δευτερόλεπτα.

• Η ένδειξη LED αναβοσβήνει 5 φορές και κατόπιν 
προβάλλει την απορροφώμενη ισχύ σε W, εναλλασ-
σόμενη με τον τρέχοντα ρυθμό ροής σε m³/ώρα.

8 Θέση εκτός λειτουργίας
Ακινητοποίηση

αντλίας
Σε περίπτωση ζημιών στη γραμμή σύνδεσης ή σε άλλα ηλε-
κτρικά εξαρτήματα, ακινητοποιήστε αμέσως την αντλία.
• Αποσυνδέστε την αντλία από την τροφοδοσία τάσης.
• Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

της Wilo ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

9 Συντήρηση
Καθαρισμός • Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον προσεκτικό 

και τακτικό καθαρισμό της αντλίας από τη βρωμιά.
• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά 

καθαριστικά.

H+H-

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας τάσης 
όλες οι ρυθμίσεις και οι ενδείξεις παραμένουν 
αποθηκευμένες. 
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10 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση
Η αντιμετώπιση βλαβών πρέπει να γίνεται αποκλει-
στικά από εξειδικευμένο προσωπικό και οι εργασίες 
στην ηλεκτρική σύνδεση αποκλειστικά από εξειδικευ-
μένους ηλεκτρολόγους.

10.1 Μηνύματα προειδοποίησης
• Το μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται μέσω της 

ένδειξης LED. 
• Δεν ανάβει η LED μηνύματος βλάβης.
• Η αντλία συνεχίζει τη λειτουργία με περιορισμένο 

ρυθμό ροής.
• Η λανθασμένη κατάσταση λειτουργίας που έδειξε το 

σήμα δεν θα πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζεται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αιτία πρέπει να 
εξαλειφθεί.

Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση
Με ενεργοποιη-
μένη ηλεκτρική 
τροφοδοσία η 
αντλία δεν 
λειτουργεί

Χαλασμένη 
ηλεκτρική 
ασφάλεια

Έλεγχος ασφαλειών

Η αντλία δεν έχει 
τάση

Επιδιορθώστε τη διακοπή τάσης

Η αντλία κάνει 
θορύβους

Σπηλαίωση λόγω 
ανεπαρκούς 
πίεσης 
προσαγωγής

Αύξηση της πίεσης εγκατάστασης 
εντός της επιτρεπόμενης περιοχής 
τιμών
Έλεγχος της ρύθμισης 
μανομετρικού ύψους και, αν χρειά-
ζεται, ρύθμιση χαμηλότερου ύψους

Το κτίριο δεν 
ζεσταίνεται

Πολύ μικρή 
απόδοση των 
θερμαντικών 
επιφανειών

Αύξηση της επιθυμητής τιμής
Ρύθμιση του είδους ελέγχου 
ε Δp-c
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10.2 Ένδειξη βλάβης
• Η ένδειξη βλάβης εμφανίζεται μέσω της οθόνης LED.
• Δεν ανάβει η λυχνία LED μηνύματος βλάβης.
• Η αντλία απενεργοποιείται (ανάλογα με τον κωδικό 

σφάλματος) και επιχειρεί κυκλικές επανεκκινήσεις.

Λυχνί
α LED

Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση

E07 Λειτουργία 
γεννήτριας

Το υδραυλικό τμήμα διαρ-
ρέεται από υγρό, η αντλία 
όμως δεν έχει τάση 
ηλεκτρικού δικτύου

Έλεγχος της 
τάσης ηλεκτρι-
κού δικτύου

E11 Ξηρή λειτουργία Ύπαρξη αέρα στην αντλία Έλεγχος της 
ποσότητας/ 
πίεσης νερού

E21 Υπερφόρτωση Ο κινητήρας γυρίζει με 
δυσκολία, η αντλία 
λειτουργεί εκτός των 
προδιαγραφών (π.χ. 
υψηλή θερμοκρασία 
μονάδας). Η ταχύτητα 
περιστροφής είναι 
χαμηλότερη από εκείνη 
στην κανονική λειτουργία.

Έλεγχος των 
συνθηκών 
περιβάλλοντος

Λυχνία 
LED

Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση

E04 Υπόταση Υπερβολικά χαμηλή 
τροφοδοσία τάσης στην 
πλευρά δικτύου

Έλεγχος της τάσης 
ηλεκτρικού 
δικτύου

E05 Υπέρταση Υπερβολικά υψηλή 
τροφοδοσία τάσης στην 
πλευρά δικτύου

Έλεγχος της τάσης 
ηλεκτρικού 
δικτύου

E10 Μπλοκάρισμα Εμπλοκή ρότορα Ενεργοποιήστε τη 
χειροκίνητη νέα 
εκκίνηση ή απευ-
θυνθείτε στο 
Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών
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Χειροκίνητη
επανεκκίνηση

• Η αντλία επιχειρεί να εκτελέσει νέα εκκίνηση όταν 
αναγνωριστεί μπλοκάρισμα.

Αν η αντλία δεν εκκινηθεί πάλι αυτόματα (E10):
• Ενεργοποίηση επανεκκίνησης με το πλήκτρο 

λειτουργίας, 2x σύντομα πατήματα, η λυχνία LED 
ανάβει πράσινη.

Μια επανεκκίνηση ακολουθείμετά 
από 5 δευτερόλεπτα και διαρκεί 10 λεπτά.

Η ένδειξη λυχνία LED εμφανίζει ότι τα εσωτερικά 
τμήματα λειτουργούν δεξιόστροφα.

• Για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 
μερικά δευτερόλεπτα.

Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, επικοινω-
νήστε με ένα εξειδικευμένο τεχνικό ή με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

E23 Βραχυκύκλωμα Πολύ υψηλό ρεύμα 
κινητήρα

Απευθυνθείτε στο 
Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών

E25 Επαφή/Περιέ-
λιξη

Ελαττωματική περιέ-
λιξη

Απευθυνθείτε στο 
Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών

E30 Υπερβολική 
θερμοκρασία 
μονάδας

Πολύ ζεστός εσωτερι-
κός χώρος δομοστοι-
χείου

Ελέγξτε τις συνθή-
κες χρήσης 

E36 Ελαττωματικό 
στοιχείο

Ελαττωματικό 
ηλεκτρονικό σύστημα

Απευθυνθείτε στο 
Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών

Λυχνία 
LED

Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση

2x

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επακόλουθη επανεκκίνηση, η ένδειξη 
λυχνίας LED εμφανίζει τις προκαθορισμένες 
τιμές της αντλίας. 
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11 Απόρριψη
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των μεταχειρι-
σμένων ηλεκτρικών- και ηλεκτρολογικών προϊόντων
Με τη σωστή απόρριψη και  ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς αποφεύγο-
νται ζημιές στο φυσικό περιβάλλον  και κίνδυνοι για την 
υγεία.

Για το σωστό χειρισμό, ανακύκλωση και  απόρριψη των 
σχετικών μεταχειρισμένων προϊόντων, προσέξτε τα  
παρακάτω σημεία:
• Παραδίδετε αυτά τα προϊόντα μόνο στα προβλεπό-

μενα, πιστοποιημένα  σημεία συλλογής.
• Τηρείτε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς!
Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη στους 
τοπικούς δήμους ρωτήστε στο επόμενο σημείο απόρρι-
ψης αποβλήτων ή απευθυνθείτε στον έμπορο, από τον 
οποίο αγοράσατε το προϊόν. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την ανακύκλωση ανατρέξτε στη 
διεύθυνση www.wilo-recycling.com.

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απαγορεύεται η απόρριψη στα οικιακά απορ-
ρίμματα!
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σύμβολο 
μπορεί να εμφανιστεί στο προϊόν, στη συσκευ-
ασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Αυτό σημαί-
νει ότι τα σχετικά ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά 
προϊόντα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται 
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
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