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1 Algemeen
Over deze

voorschriften
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vast 
bestanddeel van het product. Lees de inbouw- en 
bedieningsvoorschriften voor elk gebruik en bewaar 
deze ergens waar ze op elk moment kunnen worden 
geraadpleegd.
Het naleven van deze inbouw- en bedieningsvoorschrif-
ten is dan ook een vereiste voor een juist gebruik en de 
juiste bediening van het product. Houd u zich aan alle 
instructies en aanduidingen op het product.
De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoor-
schriften is Duits. Alle andere talen waarin deze inbouw- 
en bedieningsvoorschriften beschikbaar zijn, zijn een 
vertaling van de originele inbouw- en bedieningsvoor-
schriften.

2 Veiligheid
Dit hoofdstuk bevat belangrijke aanwijzingen die bij de 
installatie, het gebruik en onderhoud in acht genomen 
dienen te worden. Let tevens op de instructies en veilig-
heidsvoorschriften in de overige hoofdstukken.
Als deze inbouw- en bedieningsvoorschriften niet wor-
den opgevolgd, leidt dit tot risico's voor personen, het 
milieu en het product, en resulteert in het nietig verkla-
ren van elke claim voor schadevergoeding. Daaruit volgt 
dat elke aanspraak op schadevergoeding komt te verval-
len.
Het niet opvolgen kan bijvoorbeeld de volgende gevaren 
inhouden:
• Gevaar voor personen door elektrische, mechanische 

en bacteriologische invloeden en door elektromagne-
tische velden

• Gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke 
stoffen

• Materiële schade
• Uitvallen van belangrijke functies van het product
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Aanduiding van
veiligheidsvoor-

schriften

In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden 
veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële 
schade en letsel gebruikt en verschillend weergegeven:
• Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van letsel 

beginnen met een signaalwoord en worden voorafge-
gaan door een overeenkomstig symbool.

• Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële 
schade beginnen met een signaalwoord en worden 
zonder symbool weergegeven.

Signaalwoorden GEVAAR!
Negeren leidt tot overlijden of tot zeer ernstig letsel!
WAARSCHUWING!
Negeren kan leiden tot (ernstig) letsel!
VOORZICHTIG!
Negeren kan leiden tot materiële schade, mogelijk met 
onherstelbare schade als gevolg.
LET OP
Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand hou-
den van het product.

Symbolen In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden de 
volgende symbolen gebruikt:      

 Gevaar vanwege elektrische spanning

 Algemeen gevarensymbool

 Waarschuwing voor hete oppervlakken/
vloeistoffen

 Waarschuwing voor magnetische velden

 Aanwijzingen
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Personeels-
kwalificatie

Het personeel moet:
• Geïnstrueerd zijn over de plaatselijk geldige ongeval-

lenpreventievoorschriften.
• De inbouw- en bedieningsvoorschriften gelezen en 

begrepen hebben.
Het personeel moet de volgende kwalificaties hebben:
• Elektrische werkzaamheden moeten door een elek-

tromonteur (conform EN 50110-1) worden uitge-
voerd.

• Montage/demontage moet worden uitgevoerd door 
een vakman, die een opleiding heeft gevolgd voor de 
omgang met de noodzakelijke gereedschappen en 
bevestigingsmaterialen.

• De bediening moet door personen worden uitgevoerd 
die geïnstrueerd zijn over de werking van de volledige 
installatie.

Definitie Elektromonteur
Een elektromonteur is een persoon met een geschikte 
vakopleiding, kennis en ervaring, die de gevaren van elek-
triciteit kan herkennen en voorkomen.

Elektrische
werkzaamheden

• Elektrische werkzaamheden moeten door een elek-
tromonteur worden uitgevoerd.

• De geldende nationale richtlijnen, normen en voor-
schriften evenals de bepalingen van de plaatselijke 
energiebedrijven dienen te worden opgevolgd bij het 
aansluiten op het lokale elektriciteitsnet.

• Voor aanvang van alle werkzaamheden moet het pro-
duct van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld 
en tegen herinschakelen worden beveiligd.

• De aansluiting moet met een lekstroom-veiligheids-
schakelaar (RCD) worden beveiligd.

• Het product moet worden geaard.
• Defecte kabels moeten direct door een elektromon-

teur worden vervangen.
• Nooit de regelmodule openen en nooit bedienings-

elementen verwijderen.
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Plichten van de
gebruikers

• Alle werkzaamheden alleen door gekwalificeerd vak-
personeel laten uitvoeren.

• Niet inbegrepen aanrakingsbeveiliging plaatsen voor 
hete onderdelen en elektrische risico's.

• Defecte afdichtingen en aansluitleidingen laten ver-
vangen.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, 
evenals door personen met verminderde fysieke, zin-
tuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan erva-
ring en kennis worden gebruikt, indien zij onder toezicht 
staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn 
geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren kennen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging 
en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uit-
gevoerd door kinderen.

3 Productbeschrijving en werking
Overzicht Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Pomphuis met draadaansluitingen
2 Natlopermotor
3 Uitlooplabyrinten (4x aan de wand)
4 Typeplaatje
5 Schroeven van het huis
6 Regelmodule
7 Led-weergave
8 Bedieningsknop
9 Wilo-Connector, elektrische netaansluiting

10 Functietoets
11 Functie-led
12 Storingsmelding-led

Werking Hoogrendementcirculatiepomp voor warmwaterver-
warmingssystemen met geïntegreerde verschildrukre-
geling. Regelingstype en opvoerhoogte (verschildruk) 
kunnen worden ingesteld. De verschildruk wordt gere-
geld via het toerental van de pomp.
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Type-aanduiding

Technische
gegevens

Led-weergave
• Weergave van de gewenste waarde Hvan de opvoer-

hoogte (verschildruk) in m.

• Weergave van het gekozen constante toerental 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Weergave van het actuele opgenomen vermogen in W, 
afgewisseld door de actuele doorstroming in m³/h.

• Weergave van waarschuwings- en storings-
meldingen.

Voorbeeld: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Hoogrendementcirculatiepomp
25 Draadaansluiting DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimale opvoerhoogte in m 

(tot op 0,5 m instelbaar)
6 = maximale opvoerhoogte in m bij Q = 0 m³/h

130 Bouwlengte: 130 mm of 180 mm

Aansluitspanning 1 ~ 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Beschermingsklasse IP zie typeplaatje (4)
Energie-Efficiëntie-Index EEI zie typeplaatje (4)
Mediumtemperaturen bij max. omge-
vingstemperatuur +40 °C

-10 °C tot +95 °C

Mediumtemperaturen bij max. 
omgevingstemperatuur +25 °C

-10 °C tot +110 °C

Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C tot +40 °C
Max. werkdruk 10 bar (1000 kPa)
Minimale toevoerhoogte 
bij +95 °C/+110 °C

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

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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3.1 Bedieningselementen
Bedieningsknop Draaien

• Toepassing/regelingstype selecteren.
• Gewenste waarde H van de opvoerhoogte (verschil-

druk) instellen.
• Constant toerental selecteren.

Functietoets Indrukken
• Ontluchtingsfunctie starten.
• Herstart van de pomp handmatig activeren.

3.2 Toepassingen/regelingstype en functies
Radiator-

verwarming
Aanbeveling bij tweepijpsverwarmingssystemen met 
radiatoren voor het reduceren van stromingsgeluiden 
aan thermostaatventielen.
Verschildruk variabel (Δp-v):
De pomp reduceert de opvoerhoogte tot de helft bij een 
dalend debiet in het leidingnet.
Besparing van elektrische energie door de aanpassing 
van de opvoerhoogte aan de debietbehoefte en gerin-
gere stroomsnelheid.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 LET OP
Fabrieksinstelling:  Δp-v, ½ Hmax
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Vloerverwarming Aanbeveling bij vloerverwarmingen. 
Of bij groot gedimensioneerde leidingen of alle toepas-
singen zonder veranderlijke leidingnetkarakteristiek 
(bijv. oplaadpompen), zoals eenpijpsverwarmingssyste-
men met radiatoren.
Verschildruk constant (Δp-c):
De regeling houdt de ingestelde opvoerhoogte constant 
onafhankelijk van het getransporteerde debiet.

Constant toerental Aanbeveling voor installaties met onveranderlijke instal-
latieweerstand die een constant debiet vragen.
Constant toerental (I, II, III):
De pomp draait ongeregeld in drie ingestelde constante 
toerentalniveaus.

Ontluchting
De ontluchtingsfunctie wordt met de functietoets 
geactiveerd en ontlucht de pomp automatisch. 
Het verwarmingssysteem wordt daarbij niet ontlucht.

Handmatige
herstart

Een handmatige herstart wordt geactiveerd met de 
functietoets en deblokkeert de pomp indien nodig 
(bijv. na een langere stilstand in de zomer).

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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4 Toepassing
Hoogrendementcirculatiepompen van de serie Wilo-Yonos 
PICO zijn uitsluitend bestemd voor het circuleren van vloei-
stoffen in warmwater-verwarmingsinstallaties en soortge-
lijke systemen met voortdurend veranderende debieten. 
Toegestane vloeistoffen:
• Verwarmingswater conform VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Water-glycolmengsels* met maximaal 50 % glyco-

laandeel.
* Glycol heeft een hogere viscositeit dan water. Wanneer 
er glycol wordt bijgemengd, moeten de pompgegevens 
worden gecorrigeerd afhankelijk van de procentuele 
mengverhouding.

Voor het correcte gebruik van de pomp moeten deze 
inbouw- en bedieningsvoorschriften en de informatie en 
aanduidingen op de pomp in acht worden genomen.

Verkeerd gebruik Elke andere toepassing wordt beschouwd als verkeerd 
gebruik en leidt tot verlies van elke aansprakelijkheid.

 LET OP
Uitsluitend gebruiksklare mengsels in de instal-
latie doen. De pomp niet gebruiken voor het 
mengen van de vloeistof in de installatie. 

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of materiële schade door verkeerd 
gebruik!  
• Nooit andere vloeistoffen gebruiken.
• Nooit onbevoegde personen werkzaamheden laten 

uitvoeren.
• Nooit buiten het aangegeven toepassingsgebied 

gebruiken.
• Nooit zelf ombouwwerkzaamheden uitvoeren.
• Uitsluitend toegestane toebehoren gebruiken.
• Nooit met pulsbreedtemodulatie gebruiken.
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5 Transport en opslag
Leveringsomvang • Hoogrendementscirculatiepomp met 2 afdichtingen

• Wilo-Connector
• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Transportinspectie Na de levering onmiddellijk controleren op transport-
schade en volledigheid en eventuele klachten onmiddel-
lijk melden.

Transport- en
opslagomstandig-

heden

Beschermen tegen vocht, vorst en mechanische belas-
ting. 
Toegestaan temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

6 Installatie en elektrische aansluiting
6.1 Montage

Installatie uitsluitend door gekwalificeerde specialist 
laten uitvoeren.
 

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken! 
Pomphuis (1) en natlopermotor (2) kunnen heet wor-
den en bij aanraking tot brandwonden leiden.
• Tijdens het bedrijf alleen de regelmodule (6) aanraken.
• Pomp voor werkzaamheden altijd laten afkoelen.

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor verbranding door hete vloeistoffen! 
Hete vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken. 
Voor de montage of demontage van de pomp of het 
lossen van de schroeven van de behuizing (5) op het 
volgende letten:
• Verwarmingssysteem volledig laten afkoelen.
• Afsluitarmaturen sluiten of verwarmingssysteem 

leegmaken.
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Voorbereiding • Kies een zo toegankelijk mogelijke installatieplaats.
• Toegestane inbouwpositie (Fig. 2) van de pomp in 

acht nemen, indien nodig motorkop (2+6) draaien. 

• Voor en achter de pomp afsluitarmaturen inbouwen, 
zodat de pomp gemakkelijker kan worden vervangen.

• De bovenste afsluitarmatuur zijwaarts uitlijnen.
• Indien de pomp in de aanvoer van open installaties 

wordt gemonteerd, de veiligheidsaanvoer voor de 
pomp aftakken (EN 12828).

• Alle las- en soldeerwerkzaamheden afsluiten.
• Leidingsysteem spoelen.

Motorkop draaien Motorkop (2+6) voor het installeren en aansluiten van 
de pomp draaien.
• Indien nodig de warmte-isolatieschaal verwijderen.

VOORZICHTIG!
Door een verkeerde inbouwpositie kan de pomp 
beschadigd raken.
• Inbouwplaats uitkiezen in overeenstemming met de 

toegestane inbouwpositie (Fig. 2).
• De motor moet altijd horizontaal worden geïnstal-

leerd.
• De elektrische aansluiting mag nooit naar boven wij-

zen.

VOORZICHTIG!
Lekwater kan de regelmodule beschadigen.
• Bovenste afsluitarmatuur zo uitlijnen dat lekwater 

niet op de regelmodule (6) kan druppelen.

 WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door magneetveld!
Er bestaat levensgevaar voor personen met medische 
implantaten vanwege de in de pomp aanwezige per-
manente magneten.
• De rotor er nooit uitnemen.
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behuizing (5) eruit schroeven.

• Motorkop (2+6) voorzichtig draaien.
• Toegestane inbouwpositie (Fig. 2) en richtingspijl op 

het pomphuis (1) in acht nemen. 
• 4 schroeven van de behuizing (5) vastschroeven

(4-7,5 Nm).

Pomp installeren Bij de installatie op het volgende letten:
• Richtingspijl op het pomphuis (1) in acht nemen.
• Mechanisch spanningsvrij met horizontaal liggende 

natlopende motor (2) installeren.
• Afdichtingen aan de draadaansluitingen plaatsen.
• Leidingkoppelingen erop schroeven.
• De pomp met een steeksleutel tegen verdraaiing 

beveiligen en met de leidingen dicht schroeven.
• Indien nodig warmte-isolatieschaal weer aanbrengen.

1

5

2

6

VOORZICHTIG!
Schade aan de binnenste afdichting leidt tot lekkage.
• Motorkop (2+6) voorzichtig draaien zonder deze uit 

de pompbehuizing (1) te trekken.

1

2

3

VOORZICHTIG!
Indien warmte niet goed wordt afgevoerd en er zich 
condenswater vormt, kunnen de regelmodule en de 
natlopende motor beschadigd raken.
• Natlopermotor (2) niet isoleren voor warmtebehoud.
• Alle openingen voor de condensaatafvoer (3) vrij laten.
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6.2 Elektrische aansluiting 
Elektrische aansluiting uitsluitend door gekwalificeerde 
elektricien laten uitvoeren.

Voorbereiding • Het stroomtype en de spanning moeten overeenko-
men met de gegevens op het typeplaatje (4).

• Maximale voorzekering: 10 A, traag.
• Pomp uitsluitend met sinusvormige wisselspanning 

gebruiken.
• Rekening houden met schakelfrequentie: 

- In-/uitschakelingen via netspanning ≤ 100/24 h. 
- ≤  20/h bij een schakelfrequentie van 1 min. tussen 

in-/uitschakelingen via netspanning.

 GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische spanning! 
Bij het aanraken van onderdelen onder spanning dreigt 
direct levensgevaar.
• Voor werkzaamheden de spanningsvoorziening ver-

breken en beveiligen tegen herinschakelen.
• Nooit de regelmodule (6) openen en nooit bedie-

ningselementen verwijderen.

VOORZICHTIG!
Gepulseerde netspanning kan schade aan de elektro-
nica veroorzaken.
• Pomp nooit met pulsbreedtemodulatie gebruiken.
• Bij het in-/uitschakelen van de pomp door externe 

besturing, het pulseren van de spanning (bijv. puls-
breedte modulatie) deactiveren.

• Bij toepassingen waarbij niet duidelijk is of de pomp 
met gepulste spanning wordt gebruikt, door de 
fabrikant van de regeling/installatie laten bevestigen 
dat de pomp met een sinusvormige wisselspanning 
wordt gebruikt.

• In-/uitschakelen van de pomp via triacs/halfgelei-
derrelais indien nodig controleren.
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• De elektrische aansluiting via een vaste aansluitlei-
ding die is voorzien van een stekker of een meerpolige 
schakelaar met een contactopeningsbreedte van 
minimaal 3 mm tot stand brengen (VDE 0700/deel 1).

• Als bescherming tegen lekwater en voor de trekont-
lasting aan de kabelschroefverbinding een aansluit-
leiding met voldoende grote buitendiameter 
gebruiken (bijv. H05VV-F3G1,5).

• Bij mediumtemperaturen van meer dan 90 °C een 
warmtebestendige aansluitleiding gebruiken.

• Verzekeren dat de aansluitleiding niet met leidingen 
of met de pomp in contact komt.

Wilo-Connector
monteren

• Aansluitleiding van de spanningsvoorziening loskop-
pelen.

• Op de klemmentoewijzing (PE, N, L) letten.
• Wilo-Connector aansluiten en monteren 

(Fig. 3a tot 3e).

Pomp aansluiten • Pomp aarden.
• Wilo-Connector (9) op de regelmodule (6) aansluiten 

tot deze vastklikt (Fig. 3f).

Wilo-Connector
demonteren

• Aansluitleiding van de spanningsvoorziening loskoppelen.
• Wilo-Connector met geschikte schroevendraaier 

demonteren (Fig. 4).

7 Inbedrijfname
Inbedrijfname uitsluitend door gekwalificeerde specia-
list laten uitvoeren.

 LET OP
De inschakelstroom van de pomp is < 5A. Als de 
pomp via een relais in- en uitgeschakeld wordt, 
moet worden gecontroleerd of de relais een 
inschakelstroom van minstens 5A kan schakelen. 
Hiervoor evt. meer informatie aan de fabrikant 
van de ketel/regeling vragen.
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7.1 Ontluchten
• Installatie op een correcte manier vullen en ontluchten.
Indien de pomp niet vanzelf ontlucht:
• Ontluchtingsfunctie met de functietoets activeren, 

1 x kort indrukken, led brandt groen.
Ontluchtingsfunctie start na 5 seconden, 

duur 10 minuten.
Led-weergave toont balken die van onder naar boven 

lopen.
• Om te stoppen de functietoets enige seconden inge-

drukt houden.

7.2 Regelingstype en opvoerhoogte instellen
De grootte van de getoonde huissymbolen en gegevens die-
nen alleen ter oriëntering voor het instellen van de opvoer-
hoogte, een preciezere berekening voor het instellen wordt 
aanbevolen. Met de instelling worden gelijktijdig de waarden 
van de opvoerhoogte getoond in 0,1 m stappen.

Radiator-
verwarming

Verschildruk variabel (Δp-v):
• Instelbereik van de toepassing selecteren.
• Gewenste waarde H van de opvoerhoogte (verschil-

druk variabel) instellen.
De led-weergave geeft de ingestelde gewenste 

waarde H  van de opvoerhoogtein m aan.

1x

 LET OP
Na het ontluchten toont de led-weergave de 
eerder ingestelde waarden van de pomp. 

H+

H-

Pomp Aantal radiatoren

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30
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Vloerverwarming
Verschildruk constant (Δp-c):
• Instelbereik van de toepassing selecteren.
• Gewenste waarde H van de opvoerhoogte (verschil-

druk constant) instellen.
De led-weergave geeft de ingestelde gewenste 

waarde H van de opvoerhoogte in m aan.

Constant toerental
Constant toerental I, II, III:
• Instelbereik van het constant toerental selecteren.
• Toerentalniveau I II of III instellen.
Led-weergave toont het ingestelde toerental c1, c2 

of c3 conform de regelkarakteristiek.

Instelling afsluiten • De bedieningsknop gedurende 2 seconden niet 
draaien.

• Led-weergave knippert 5 keer en verandert naar het 
actuele opgenomen vermogen in W, afgewisseld door 
de actuele doorstroming in m³/h.

H+

H-

Pomp Aantal vierkante meter verwarmde oppervlakten 
in m²

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

H+H-

 LET OP
Bij een onderbreking van de voedingsspanning 
blijven alle instellingen en weergaven opgeslagen. 
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8 Uitbedrijfname
Pomp stilleggen Bij beschadigingen aan de aansluitleiding of andere elektri-

sche componenten de pomp onmiddellijk stilleggen.
• Pomp van de spanningsvoorziening loskoppelen.
• Contact opnemen met de Wilo-servicedienst of met 

een specialist.

9 Onderhoud
Reiniging • Pomp regelmatig voorzichtig met droge stofdoek 

afstoffen.
• Nooit vloeistoffen of agressieve reinigingsmiddelen 

gebruiken.

10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Storingen uitsluitend laten oplossen door een gekwalifi-
ceerde specialist. Werkzaamheden aan elektrische aan-
sluitingen uitsluitend door een gekwalificeerde 
elektricien laten uitvoeren.

Storingen Oorzaken Oplossing
Pomp draait 
niet bij 
ingeschakelde 
stroomtoevoer

Elektrische 
zekering defect

Zekeringen controleren

Pomp heeft geen 
spanning

Spanningsuitval verhelpen

Pomp maakt 
geluiden

Cavitatie door 
onvoldoende 
toevoerdruk

Systeemdruk binnen het toegestane 
bereik verhogen
Instelling opvoerhoogte controleren 
en indien nodig lager instellen

Gebouw wordt 
niet warm

Warmtecapaciteit 
van de verwar-
mingsvlakken te 
laag

Gewenste waarde verhogen
Regelingstype op Δp-c zetten
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10.1 Waarschuwingsmeldingen
• De waarschuwingsmelding wordt door middel van de 

led-weergave weergegeven. 
• De storingsmelding-led brandt niet.
• De pomp loopt met beperkte capaciteit verder.
• De gesignaleerde foute bedrijfstoestand mag niet 

gedurende een langere periode optreden. De oorzaak 
moet verholpen worden.

10.2 Storingsmeldingen
• De storingsmelding wordt door middel van de led-

weergave weergegeven.
• De storingsmelding-led brandt rood.
• De pomp wordt uitgeschakeld (afhankelijk van de 

foutcode), probeert cyclische opnieuw op te starten.

Led Storingen Oorzaken Oplossing
E07 Generatorbedrijf Hydraulisch systeem van de 

pomp wordt doorstroomd, 
maar de pomp heeft geen 
netspanning

Netspanning 
controleren

E11 Droogloop Lucht in de pomp Water-
hoeveelheid/-druk 
controleren

E21 Overbelasting Motor draait stroef. Pomp 
wordt buiten de specifica-
tie gebruikt (bijv. hoge 
moduletemperatuur). Het 
toerental is lager dan in 
normaal bedrijf.

Omgevingsom-
standigheden 
controleren

Led Storingen Oorzaken Oplossing
E04 Onderspanning Te lage voedingsspan-

ning van het stroomnet
Netspanning 
controleren

E05 Overspanning Te hoge voedingsspan-
ning van het stroomnet

Netspanning 
controleren
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Handmatige
herstart

• De pomp probeert automatisch te herstarten wanneer 
een blokkering wordt herkend.

Indien de pomp niet automatisch wordt gestart (E10):
• Dan de handmatige herstart door middel van de functie-

toets activeren,  2 x kort indrukken, led brandt groen.
De herstart vindt plaats na 5 seconden, 

duur 10 minuten.
Led-weergave toont de buitenste segmenten met de 

wijzers van de klok mee.
• Om te stoppen de functietoets enige seconden inge-

drukt houden.

Neem contact op met een specialist of de Wilo-service-
dienst indien de storing niet verholpen kan worden.

E10 Blokkering Rotor blokkeert Handmatige herstart 
activeren of contact 
opnemen met de ser-
vicedienst

E23 Kortsluiting Te hoge motorstroom Contact met 
servicedienst

E25 Contact/wikkeling Wikkeling defect Contact met 
servicedienst

E30 Overtemperatuur 
module

Binnenruimte module te 
warm

Gebruiksomstandig-
heden controleren 

E36 Module defect Elektronica defect Contact met 
servicedienst

Led Storingen Oorzaken Oplossing

2x

 LET OP
Na de herstart toont de led-weergave de eerder 
ingestelde waarden van de pomp. 
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11 Afvoeren
Informatie over het verzamelen van gebruikte 
elektrische en elektronische producten
Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voe-
ren en correct te recyclen, worden milieuschade en per-
soonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.

Voor een correcte behandeling, recycling en afvoer van 
de betreffende afgedankte producten dienen de vol-
gende punten in acht te worden genomen:
• Geef deze producten alleen af bij de daarvoor 

bedoelde, gecertificeerde verzamelpunten.
• Neem de lokale voorschriften in acht!
Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij de 
gemeente, de plaatselijke afvalverwerkingsplaats of bij 
de verkoper van het product. Meer informatie over recy-
cling is te vinden onder www.wilo-recycling.com.

 LET OP
Afvoer via het huisvuil is verboden!
In de Europese Unie kan dit symbool op het pro-
duct, de verpakking of op bijbehorende docu-
menten staan. Het betekent dat de betreffende 
elektrische en elektronische producten niet via 
het huisvuil afgevoerd mogen worden.
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