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tr 1 Genel hususlar
Bu kılavuz hakkında Montaj ve kullanma kılavuzu ürünün ayrılmaz bir parça-

sıdır. Tüm çalışmalardan önce bu kılavuzu okuyun ve 
daima erişilebilir bir yerde bulundurun.
Bu kılavuzda yer verilen talimatlara harfiyen uyulması 
ürünün amacına uygun ve doğru kullanımı için koşuldur. 
Üründeki tüm bilgileri ve işaretleri dikkate alın.
Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili Almancadır. 
Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kul-
lanma kılavuzunun bir çevirisidir.

2 Güvenlik
Bu bölümde montaj, işletme ve bakım çalışmaları sıra-
sında uyulması gereken temel bilgiler yer alır. Ek olarak 
diğer bölümlerdeki talimatları ve güvenlik uyarılarını dik-
kate alın.
Bu montaj ve kullanma kılavuzuna uyulmaması, kişilere, 
çevreye ve ürüne yönelik tehlikeli durumlara açar. Bu 
durumda tüm hasar tazmin hakları geçerliliğini kaybeder.
Talimatlara uyulmaması durumunda örneğin aşağıdaki 
tehlikeler meydana gelebilir:
• Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden ve 

elektromanyetik alanlardan kaynaklanan personel 
yaralanmaları

• Tehlikeli maddelerin sızması nedeniyle çevre için teh-
likeli bir durum oluşabilir

• Maddi hasarlar
• Ürünün önemli işlevlerinin devre dışı kalması

Güvenlik
uyarılarıyla ilgili

işaretler

Bu montaj ve kullanma kılavuzunda, fiziksel yaralanma-
lara ve maddi hasarlara yönelik güvenlik uyarıları kullanıl-
mıştır ve bunlar farklı şekillerde gösterilmektedir:
• Fiziksel yaralanmalara yönelik güvenlik uyarıları bir 

sinyal kelimesiyle başlar ve ilgili sembol ile birlikte 
gösterilir.

• Maddi hasarlara yönelik güvenlik uyarıları bir sinyal keli-
mesiyle başlar ve sembol olmadan görüntülenir.
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Uyarı sözcükleri TEHLİKE!
Uyulmaması ağır yaralanmalara veya ölüme neden olur!
UYARI!
Uyulmaması, (en ağır) yaralanmalara yol açabilir!
DİKKAT!
Uyulmaması, maddi hasarlara yol açabilir ve komple 
hasar meydana gelebilir.
DUYURU
Ürünün kullanımına yönelik faydalı bilgiler.

Semboller Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:      

Personel yetkinliği Personel mutlaka:
• Yerel kaza önleme yönetmeliklerinden haberdar olmalıdır.
• Montaj ve kullanma kılavuzunu okumuş ve anlamış olma-

lıdır.
Personel aşağıdaki vasıflara sahip olmalıdır:
• Elektrik işleri, bir elektrik teknisyeni tarafından 

(EN 50110-1 uyarınca) gerçekleştirilmelidir.
• Montaj/sökme çalışmaları sadece gerekli aletlerin ve 

sabitleme malzemelerinin kullanımıyla ilgili eğitim 
almış uzman tarafından yapılmalıdır.

• Kumanda işlemleri sadece tüm sistemin çalışma şek-
liyle ilgili bilgi sahibi kişiler tarafından yürütülmelidir.

 Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike

 Genel tehlike sembolü

 Sıcak yüzey/madde uyarısı

 Manyetik alan uyarısı

 Bilgiler
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"Elektrik teknisyeni" tanımı
Elektrik teknisyeni, uygun mesleki eğitime, bilgiye ve 
deneyime sahip olan ve elektrikle ilgili tehlikeleri fark 
edebilen ve bunları önleyebilen kişidir.

Elektrik işleri • Elektrik işleri, bir elektrik teknisyeni tarafından ger-
çekleştirilmelidir.

• Yerel elektrik şebekesi ile kurulacak bağlantılarda, 
yürürlükteki ulusal yönetmelikler, normlar ve düzen-
lemeler ve yerel enerji dağıtım şirketinin spesifikas-
yonları dikkate alınmalıdır.

• Tüm çalışmalardan önce ürünü şebeke bağlantısından 
ayırın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

• Bağlantının, kaçak akıma karşı koruma şalteri (RCD) ile 
emniyete alınması gerekir.

• Ürün topraklanmalıdır.
• Arızalı olan kabloların elektrik teknisyeni tarafından 

hemen değiştirilmesini sağlayın.
• Hiçbir zaman regülasyon modülünü açmayın ve hiçbir 

zaman kumanda elemanlarını çıkarmayın.

İşleticinin
yükümlülükleri

• Tüm işler sadece eğitimli uzman personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

• Sıcak komponentlere ve elektrik ile ilgili tehlikelere 
karşı, müşteri tarafından sağlanacak temas koruyucu 
olduğundan emin olunmalıdır.

• Arızalı olan contaların ve bağlantı hatlarının değiştiril-
mesini sağlayın.

Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal 
veya zihinsel becerileri sınırlı olan veya yeterli bilgiye ve 
deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, ancak göze-
tim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımına 
ve cihazın kullanılması sırasında oluşabilecek tehlikelere 
ilişkin gerekli eğitimleri almış olmaları halinde kullanıla-
bilir. Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır. Temizlik 
işlemleri ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım çalışma-
ları, çocuklar tarafından ancak gözetim altında olmaları 
halinde gerçekleştirilebilir.
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Genel bakış Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Rakor bağlantıları olan pompa gövdesi
2 Islak rotorlu motor
3 Kondens suyu akış delikleri (çevresinde 4 adet)
4 Tip levhası
5 Gövde vidaları
6 Regülasyon modülü
7 LED göstergesi
8 Kumanda düğmesi
9 Wilo-Connector, elektrik şebekesi bağlantısı

10 İşlev tuşu
11 İşlev LED'i
12 Arıza sinyali LED'i

İşlev Sıcak suyla ısıtma sistemleri için entegre fark basıncı regü-
lasyonu olan yüksek verimli sirkülasyon pompası. Regülas-
yon şekli ve basma yüksekliği (fark basıncı) ayarlanabilir. 
Fark basıncı, pompanın devir hızı üzerinden ayarlanır.

Tip kodu

Teknik veriler

Örnek: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Yüksek verimli sirkülasyon pompası
25 Rakor bağlantısı DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimum basma yüksekliği, m olarak (0,5 m'ye kadar ayarlanabilir)

6 = maksimum basma yüksekliği, Q = 0 m³/h için m olarak
130 Montaj boyu: 130 mm veya 180 mm

Bağlantı voltajı 1 ~ 230 V ± %10, 50/60 Hz
Koruma sınıfı IP Tip levhasına bakın (4)
Enerji verimliliği endeksi EEI Tip levhasına bakın (4)
Akışkan sıcaklıkları, maks. ortam sıcaklığı 
+40 °C için

-10 °C ile +95 °C arası

Akışkan sıcaklıkları, maks. ortam sıcaklığı 
+25 °C için

-10 °C ile +110 °C arası

İzin verilen ortam ısısı -10 °C ile +40 °C arası
Maks. işletme basıncı 10 bar (1000 kPa)
+95 °C/+110 °C'de minimum giriş basıncı 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
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LED göstergesi
• Basma yüksekliği için H hedef değer göstergesi 

(fark basıncı), m olarak.

• Seçilen sabit devir sayısı göstergesi 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• O anki güç tüketiminin W cinsinden gösterimi, m³/saat 
olarak güncel debi ile dönüşümlü.

• Uyarı ve arıza mesajları göstergesi.

3.1 Menü öğeleri
Kumanda düğmesi Döndürme

• Uygulama/regülasyon türü seçimi.
• Basma yüksekliği H hedef değerinin (fark basıncı) 

ayarlanması.
• Sabit devir sayısı seçimi.

İşlev tuşu Bastırma
• Hava tahliye işlevinin başlatılması.
• Pompada manuel yeniden başlatmanın devreye 

sokulması.

3.2 Uygulamalar/regülasyon türü ve işlevler
Radyatör ısıtması Isıtıcılı ve iki borulu ısıtma sistemlerinde, termostat valf-

lerindeki akış gürültülerinin azaltılması için önerilir.

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Değişken fark basıncı (Δp-v):
Pompa, boru şebekesindeki debi düştüğünde basma 
yüksekliğini yarıya indirir.
Basma yüksekliği, debi ihtiyacına ve düşük akış hızlarına 
göre ayarlanarak elektrik enerjisinden tasarruf edilir.

Zemin ısıtması Zemin ısıtmaları için tavsiye edilir. 
Büyük boyutlu boru hatlarında ve değişmeyen boru şebe-
kesi karakteristik eğrisi olan (örn. boyler dolum pompaları) 
tüm uygulamalarda ve ısıtıcılı tek borulu ısıtma sistemleri 
için de önerilir.
Sabit fark basıncı (Δp-c):
Regülasyon, ayarlanan basma yüksekliğini basılan 
debiden bağımsız olarak sabit bir seviyede tutar.

Sabit devir sayısı Sistem direnci değişmeyen ve sabit debi gerektiren 
sistemler için önerilir.
Sabit devir sayısı (I, II, III):
Pompa, öngörülen üç sabit devir hızı kademesinde regü-
lasyonsuz çalışır.

Hava tahliyesi
Hava tahliye işlevi, işlev tuşu ile devreye sokulur ve 
pompadaki havayı otomatik olarak tahliye eder. 
Isıtma sistemindeki hava ise tahliye edilmez.

Manuel yeniden
başlatma

Manuel yeniden başlatma, işlev tuşu ile devreye sokulur 
ve gerektiğinde pompadaki blokajı kaldırır (örn. yaz 
mevsiminde uzun süre durduktan sonra).

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 DUYURU
Fabrika ayarı:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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tr 4 Amacına uygun kullanım
Wilo-Yonos PICO ürün serisinin yüksek verimli sirkülas-
yon pompaları, yalnızca sıcak suyla ısıtma sistemlerin-
deki akışkanların sirkülasyonu için ve sürekli değişen 
akışlı benzer sistemler için tasarlanmıştır. 
İzin verilen akışkanlar:
• Isıtıcı suyu, VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01) uyarınca.
• Maksimum % 50 glikol oranında su-glikol karışımı*.
* Glikolün viskozitesi suyun viskozitesinden yüksektir. 
Glikol eklenirken pompanın pompalama verileri, karışım 
oranına uygun olarak düzeltilmelidir.

Bu kılavuza ve de pompadaki bilgilere ve işaretlere 
uymak da amacına uygun kullanıma dahildir.

Hatalı kullanım Bunun dışındaki her türlü kullanım, hatalı kullanımdır ve 
her türlü garanti hakkının yitirilmesine neden olur.

 DUYURU
Sisteme sadece kullanıma hazır durumdaki 
karışım aktarılmalıdır. Pompa, akışkanların sistem 
içinde karıştırılması amacıyla kullanılmamalıdır. 

 UYARI!
Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma tehlikesi veya 
maddi hasar!  
• Hiçbir zaman başka akışkanlar kullanmayın.
• Hiçbir zaman işlerin yetkisiz kişiler tarafından yapılma-

sına izin vermeyin.
• Hiçbir zaman belirtilen kullanım sınırları dışında çalıştır-

mayın.
• Hiçbir zaman danışmadan kendi başınıza değişiklikler 

yapmayın.
• Yalnızca izin verilen aksesuarları kullanın.
• Hiçbir zaman faz açısı kontrolü ile çalıştırmayın.
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Тeslimat kapsamı • 2 contalı yüksek verimli sirkülasyon pompası

• Wilo-Connector
• Montaj ve kullanma kılavuzu

Nakliye kontrolü Teslim aldıktan sonra hemen nakliye hasarı ve eksik olup 
olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde hemen bildirin.

Nakliye ve
depolama koşulları

Nemden, dondan ve mekanik yüklenmelerden koruyun. 
İzin verilen sıcaklık aralığı: -10 °C ile +50 °C arası

6 Montaj ve elektrik bağlantısı
6.1 Montaj

Montaj işlemi yalnızca uzman bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır.
 

 UYARI!
Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma tehlikesi! 
Pompa gövdesi (1) ve ıslak rotorlu motor (2) ısınabilir ve 
bunlara temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.
• İşletim sırasında yalnızca regülasyon modülüne (6) 

dokunun.
• Her türlü işten önce pompanın soğumasını bekleyin.

 UYARI!
Sıcak akışkanlar nedeniyle haşlanma tehlikesi! 
Sıcak akışkanlar haşlanarak yanmaya neden olabilir. Pom-
payı takmadan veya sökmeden önce veya gövdedeki vida-
ları (5) sökmeden önce dikkat edilmesi gerekenler:
• Isıtma sisteminin tamamen soğumasını bekleyin.
• Kapatma armatürlerini kapatın veya ısıtma sistemini 

boşaltın.
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Hazırlık • Montaj için kolay ulaşılabilir bir yer seçilmelidir.
• Pompa için izin verilen montaj konumuna (Fig. 2) dik-

kat edin, gerektiğinde motor kafasını (2+6) çevirin. 

• Pompa değişimini kolaylaştırmak için pompanın 
önüne ve arkasına kapatma armatürleri monte edin.

• Üst kapatma armatürünü yana hizalayın.
• Açık olan sistemlerin girişine monte edildiğinde 

güvenlik girişi, pompadan önce ayrılmalıdır 
(EN 12828).

• Tüm kaynak ve lehim işlerini bitirin.
• Boru sistemini yıkayın.

Motor kafasını
çevirme

Montajdan önce ve pompayı bağlamadan önce motor 
kafasını (2+6) çevirin.
• Gerekirse ısı yalıtım ceketini çıkarın.

DİKKAT!
Montaj konumu yanlış olduğunda pompa hasar görebi-
lir.
• Montaj yerini, izin verilen montaj konumuna (Fig. 2) 

uygun olarak seçin.
• Motor daima yatay olarak takılmalıdır.
• Elektrik bağlantısı hiçbir zaman yukarıya bakmamalı-

dır.

DİKKAT!
Sızan su, regülasyon modülüne hasar verebilir.
• Üst kapatma armatürünü, sızan suyun regülasyon 

modülüne (6) damlamayacağı şekilde hizalayın.

 UYARI! 
Manyetik alan nedeniyle ölüm tehlikesi!
Pompanın içinde bulunan sürekli mıknatıslar nedeniyle, 
tıbbi implantı olan kişiler için ölüm tehlikesi vardır.
• Rotoru hiçbir zaman çıkarmayın.
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• Motor kafasını (2+6) sabit tutun ve 4 gövde 
vidasını (5) çıkarın.

• Motor kafasını (2+6) dikkatlice çevirin.
• İzin verilen montaj konumuna (Fig. 2) ve pompa göv-

desindeki (1) ok yönüne dikkat edin. 
• 4 adet gövde vidasını (5) takın (4-7,5 Nm).

Pompanın montajı Montaj sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
• Pompa gövdesindeki (1) ok yönüne dikkat edin.
• Yatay ıslak rotorlu motor (2) ile mekanik gerilimsiz 

montaj yapılmalıdır.
• Rakor bağlantılarına contalar yerleştirin.
• Boru bağlantılarını vidalayın.
• Pompayı, açık ağızlı anahtar kullanarak dönmeye karşı 

emniyete alın ve boru hatları ile sızdırmayacak şekilde 
vidalayın.

• Gerekirse ısı yalıtım ceketini tekrar takın.

1

5

2

6

DİKKAT!
İçteki contada hasarlar sızıntıya neden olabilir.
• Motor kafasını (2+6), pompa gövdesinden (1) çıkar-

madan dikkatlice çevirin.

1

2

3

DİKKAT!
Isının yeterince tahliye edilememesi ve yoğuşma suyu, 
regülasyon modülüne ve ıslak rotorlu motora hasar 
verebilir.
• Islak rotorlu motorda (2) ısı izolasyonu gerçekleştir-

meyin.
• Tüm kondens suyu çıkış deliklerini (3) açık bırakın.
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6.2 Elektrik bağlantısı 
Elektrik bağlantısı yalnızca uzman elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmalıdır.

Hazırlık • Akım türü ve gerilim, tip levhası (4) üzerindeki bilgilere 
uygun olmalıdır.

• Maksimum ön sigorta: 10 A, atıl.
• Pompayı yalnızca sinüs şeklinde alternatif gerilim ile 

işletin.
• Kumanda sıklığını dikkate alın: 

- Şebeke gerilimi üzerinden açma/kapatmalar 
≤ 100/24 saat. 

- ≤ 20/saat, şebeke gerilimi üzerinden açma/
kapama işlemlerinde 1 dakikalık bir anahtarlama 
frekansında.

 TEHLİKE!
Elektrik gerilimi nedeniyle ölüm tehlikesi! 
Gerilim taşıyan parçalara dokunulması durumunda ölüm 
tehlikesi söz konusudur.
• Her türlü işten önce elektrik beslemesini kesin ve 

tekrar açılmayacak şekilde emniyete alın.
• Hiçbir zaman regülasyon modülünü (6) açmayın ve 

hiçbir zaman kumanda elemanlarını çıkarmayın.

DİKKAT!
Döngüsel şebeke gerilimi elektronik hasarlara neden olabilir.
• Pompayı hiçbir zaman faz açısı kontrolü ile işletmeyin.
• Harici kumanda ile pompanın açılması/kapatılması sıra-

sında gerilim döngü ayarını (örn. faz açısı kontrolü) 
devre dışı bırakın.

• Pompanın, döngüsel gerilimle çalışıp çalışmadığının net 
olmadığı uygulamalarda, pompanın sinüs şeklinde 
alternatif gerilimle çalıştırıldığının regülasyon/sistem 
üreticisi tarafından onaylanmasını sağlayın.

• Özel durumlarda pompanın Triacs/yarı iletken röle üze-
rinden açılıp kapanması kontrol edilmelidir.
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• Elektrik bağlantısı, bir fiş düzeneğine veya en az 3 mm 
kontak açıklığı olan tüm kutuplu bir şaltere sahip sabit bir 
bağlantı hattı üzerinden kurulmalıdır (VDE 0700/Bölüm 1).

• Sızan suya karşı koruma için ve kablo vida bağlantı-
sında çekme koruması için dış çapı yeterli olan bir bağ-
lantı hattı kullanın (örn. H05VV-F3G1,5).

• Akışkan sıcaklığının 90 °C'nin üzerinde olması duru-
munda ısıya dayanıklı bağlantı hattı kullanın.

• Bağlantı hattının boru hatlarına ve pompaya temas 
etmediğinden emin olun.

Wilo-Connector
montajı

• Bağlantı hattının gerilim beslemesini kesin.
• Klemens yerleşim düzenine (PE, N, L) dikkat edin.
• Wilo-Connector'ü bağlayın ve monte edin 

(Fig. 3a – 3e).

Pompayı bağlama • Pompayı topraklayın.
• Wilo-Connector'ü (9) regülasyon modülüne (6) bağ-

layarak yerine oturmasını sağlayın (Fig. 3f).

Wilo-Connector'ü
sökme

• Bağlantı hattının gerilim beslemesini kesin.
• Uygun tornavida ile Wilo-Connector'ü sökün (Fig. 4).

7 İşletime alma
İşletime alma işlemi uzman bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır.

7.1 Hava tahliyesi
• Sistemi kurallara uygun şekilde doldurun ve havasını 

alın.

 DUYURU
Pompanın ani akımı < 5A'dır. Pompayı bir röle 
üzerinden "açık" ve "kapalı" konumuna getirmek 
için rölenin en azından 5A'lık bir ani akım kaldıra-
bileceğinden emin olun. Gerekirse kazan veya 
kazan regülasyonu üreticisinden bilgi alın. 
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Pompa kendi kendine havayı tahliye etmediği takdirde:
• Hava tahliye işlevini işlev tuşu ile devreye sokun, tuşa 

1 defa kısaca basın, LED yeşil renkte yanar.
5 saniye sonra hava tahliye işlevi başlar, 10 dakika 

sürer.
LED göstergesi, aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen bir 

çubuk gösterir.
• İptal etmek için işlev tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

7.2 Regülasyon türünü ve basma yüksekliğini 
ayarlama

Gösterilen konut sembolünün büyüklüğü ve ilgili spesifi-
kasyonlar, basma yüksekliğinin ayarlanması için sadece 
bir yönlendirme niteliğindedir, ayar için daha kesin bir 
hesaplamanın yapılması tavsiye edilir. Ayar ile aynı 
zamanda basma yüksekliği değerleri 0,1 mm kademeler 
halinde gösterilir.

Radyatör ısıtması
Değişken fark basıncı (Δp-v):
• Uygulamanın ayar aralığını seçin.
• Basma yüksekliği H hedef değerini (değişken fark 

basıncı) ayarlayın.
LED göstergesinde, ayarlanan basma yüksekliği H 

hedef değeri m cinsinden görüntülenir.

1x

 DUYURU
Hava tahliye işleminden sonra, LED göstergesi 
daha önce ayarlanmış olan pompa değerlerini 
gösterir. 

H+

H-

Pompa Radyatör sayısı

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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Zemin ısıtması
Sabit fark basıncı (Δp-c):
• Uygulamanın ayar aralığını seçin.
• Basma yüksekliği H hedef değerini (sabit fark basıncı) 

ayarlayın.
LED göstergesinde, ayarlanan basma yüksekliği H 

hedef değeri m cinsinden görüntülenir.

Sabit devir sayısı
Sabit devir sayısı I II III:
• Sabit devir sayısı ayar aralığını seçin.
• Devir hızı kademesi olarak I II veya III ayarlayın.
LED göstergesi, karakteristik eğriye göre ayarlanan c1, 

c2 veya c3 devir sayısını gösterir.

Ayarı tamamlama • Kumanda düğmesini 2 saniye boyunca çevirmeyin.
• LED göstergesi 5 defa yanıp söner ve güncel güç tüke-

timine (W olarak) geçer, m³/saat olarak güncel debi ile 
dönüşümlü.

8 İşletimden çıkarma
Pompayı durdurma Bağlantı hattında veya elektrikli bileşenlerde hasar 

olması durumunda pompayı hemen durdurun.
• Pompanın elektrik beslemesini kesin.
• Wilo yetkili servisine veya uzman bir teknisyene başvurun.

H+

H-

Pompa m² cinsinden ısıtılan yüzeylerin metrekare değeri

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

H+H-

 DUYURU
Elektrik beslemesinde herhangi bir kesinti olması 
durumunda tüm ayarlar ve göstergeler kayıtlı 
şekilde kalır. 
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Temizlik • Pompayı düzenli olarak kuru bir toz bezi ile dikkatlice 

temizleyin.
• Hiçbir zaman sıvı veya aşındırıcı temizlik maddeleri 

kullanmayın.

10 Arızalar, nedenleri ve çözümleri
Arızalar sadece kalifiye uzman teknisyenler tarafından 
giderilmeli, elektrik bağlantısı ile ilgili çalışmalar sadece 
kalifiye elektrik uzmanlarınca yürütülmelidir.

10.1 Uyarı bildirimleri
• Uyarı bildirimi LED göstergesi üzerinden gösterilir. 
• Arıza bildirimi LED’i yanmaz.
• Pompa sınırlı basma gücü ile çalışmaya devam eder.
• Bildirilen hatalı işletim durumu uzun süre devam 

etmemelidir. Arıza nedeni giderilmelidir.

Arızalar Nedenler Çözüm
Pompa elektrik 
bağlantısı açık 
olmasına rağ-
men çalışmıyor

Elektrik sigortası 
arızalı

Sigortaları kontrol edin

Pompada elektrik 
yok

Elektrik kesintisini ortadan kaldırın

Pompa gürültülü 
çalışıyor

Yetersiz giriş 
basıncı nedeniyle 
kavitasyon mevcut

Sistem basıncını izin verilen aralık 
dahilinde artırın
Basma yüksekliği ayarını kontrol edin 
ve gerektiğinde daha düşük yükseklik 
ayarlayın

Bina ısınmıyor Isıtıcı yüzeylerinin 
ısıtma gücü çok az

Hedef değeri artırın
Regülasyon türünü Δp-c olarak ayarlayın

LED Arızalar Nedenler Çözüm
E07 Jeneratör işletimi Pompa hidroliğinde akış var, 

ancak pompada şebeke 
gerilimi yok

Şebeke gerilimini 
kontrol edin

E11 Kuru çalışma Pompada hava var Su miktarını / basın-
cını kontrol edin
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10.2 Arıza bildirimleri
• Arıza bildirimi LED göstergesi üzerinden gösterilir.
• Arıza bildirimi LED'i kırmızı yanar.
• Pompa kapanıyor (arıza koduna bağlı olarak), periyo-

dik olarak yeniden çalışma denemesi yapıyor.

Manuel yeniden
başlatma

• Bir blokaj algılandığında pompa otomatik olarak bir 
yeniden çalışma denemesi yapar.

Pompa otomatik olarak yeniden çalışmazsa (E10):
• Manuel yeniden çalıştırmayı işlev tuşu ile devreye 

sokun, tuşa 2 defa kısa basın, LED yeşil renkte yanar.
Yeniden çalışma 5 saniye sonra başlar, 10 dakika sürer.
LED göstergesi, dış segmentleri saat yönünde kesinti-

siz şekilde gösterir.

E21 Aşırı yük Motor zorlanıyor Pompa spe-
sifikasyonun dışında çalıştırı-
lıyor (örn. yüksek modül 
sıcaklığı). Devir hızı normal 
işletime göre düşük.

Ortam koşullarını 
kontrol edin

LED Arızalar Nedenler Çözüm

LED Arızalar Nedenler Çözüm
E04 Düşük voltaj Şebeke tarafında elektrik 

beslemesi çok düşük
Şebeke gerilimini 
kontrol edin

E05 Aşırı voltaj Şebeke tarafında elektrik 
beslemesi çok yüksek

Şebeke gerilimini 
kontrol edin

E10 Blokaj Rotor bloke olmuş Manuel yeniden baş-
latmayı devreye 
sokun veya yetkili 
servisi çağırın

E23 Kısa devre Çok yüksek motor akımı Yetkili servisi arayın
E25 Kontak/sargı Sargı arızalı Yetkili servisi arayın
E30 Modül aşırı sıcak Modülün iç bölümü çok 

sıcak
Kullanım koşullarını 
kontrol edin 

E36 Modül arızalı Elektronik arızalı Yetkili servisi arayın

2x
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• İptal etmek için işlev tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Arıza giderilemediği takdirde, uzman bir teknisyene 
veya Wilo yetkili servisine başvurun.

11 İmha
Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin toplan-
masına ilişkin bilgiler
Bu ürünün usulüne  uygun şekilde imha edilmesi ve geri 
dönüşümünün gerektiği gibi yapılması sayesinde, çevre 
için oluşabilecek zararlar önlenir ve insan sağlığı tehli-
keye atılmamış olur.

Sözü edilen kullanılmış ürünlerin usulüne uygun şekilde 
toplanması, geri dönüşümünün sağlanması ve imha edil-
mesi için aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
• Bu ürünler sadece gerçekleştirilecek işlem için özel 

sertifika verilmiş yetkili toplama merkezlerine teslim 
edilmelidir.

• Yürürlükteki yerel yönetmelikler dikkate alınmalıdır!
Usulüne uygun imha ile ilgili bilgiler için belediyeye, en 
yakın atık imha tesisine veya ürünü satın aldığınız bayiye 
danışabilirsiniz. Geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgiler için 
bkz. www.wilo-recycling.com.

 DUYURU
Yeniden çalışma başarıyla gerçekleştirildikten 
sonra LED göstergesi daha önce ayarlanmış olan 
pompa değerlerini gösterir. 

 DUYURU
Evsel atıklar ile birlikte imha edilmesi yasaktır!
Avrupa Birliği ülkelerinde ürün, ambalaj veya 
sevkiyat belgeleri üzerinde bu sembol yer alabi-
lir. Sembol, söz konusu elektrikli ve elektronik 
ürünlerin evsel atıklar ile imha edilmesinin yasak 
olduğu anlamına gelir.















 
GARANT  BELGES  

Bu belge 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeli i'ne uygun olarak 
düzenlenmi tir. 

GARANT  ARTLARI 
1. Garanti süresi, mal�n teslim tarihinden itibaren ba lar ve 2 y�ld�r. 
2. Mal�n bütün parçalar� dahil olmak üzere tamam� garanti kapsam�ndad�r. 
3. Mal�n ay�pl� oldu unun anla �lmas� durumunda tüketici, 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanunun 

11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözle meden dönme, 
b- Sat�  bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onar�lmas�n� isteme, 
d- Sat�lan�n ay�ps�z bir misli ile de i tirilmesini isteme, haklar�ndan birini kullanabilir. 
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar�m hakk�n� seçmesi durumunda sat�c�; i çilik masraf�, de i tirilen parça 

bedeli ya da ba ka herhangi bir ad alt�nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal�n onar�m�n� yapmak veya yapt�rmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar�m hakk�n� üretici veya ithalatç�ya kar � da kullanabilir. Sat�c�, üretici ve ithalatç� 
tüketicinin bu hakk�n� kullanmas�ndan müteselsilen sorumludur. 

5. Tüketicinin, ücretsiz onar�m hakk�n� kullanmas� halinde mal�n; 
- Garanti süresi içinde tekrar ar�zalanmas�, 
- Tamiri için gereken azami sürenin a �lmas�, 
- Tamirinin mümkün olmad� �n�n, yetkili servis istasyonu, sat�c�, üretici veya ithalatç� taraf�ndan bir raporla 

belirlenmesi durumlar�nda; 
tüketici mal�n bedel iadesini, ay�p oran�nda bedel indirimini veya imkân varsa mal�n ay�ps�z misli ile 
de i tirilmesini sat�c�dan talep edebilir. Sat�c�, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda sat�c�, üretici ve ithalatç� müteselsilen sorumludur. 
6. Mal�n tamir süresi 20 i  gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ili kin ar�zan�n yetkili servis 

istasyonuna veya sat�c�ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d� �nda ise mal�n yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren ba lar. Mal�n ar�zas�n�n 10 i  günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç�; 
mal�n tamiri tamamlan�ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir mal� tüketicinin kullan�m�na tahsis etmek 
zorundad�r. Mal�n garanti süresi içerisinde ar�zalanmas� durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

7. Mal�n kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� kullan�lmas�ndan kaynaklanan ar�zalar garanti kapsam� 
d� �ndad�r. 

8. Tüketici, garantiden do an haklar�n�n kullan�lmas� ile ilgili olarak ç�kabilecek uyu mazl�klarda yerle im yerinin 
bulundu u veya tüketici i leminin yap�ld� � yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
ba vurabilir. 

9. Sat�c� taraf�ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl� � 
Tüketicinin Korunmas� ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü üne ba vurabilir. 

 
Üretici veya thalatç� Firma: Sat�c� Firma : 
WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A. . Unvan� : 
Orhanl� Mah. Fettah Ba aran Cad. No:91 Tuzla Adresi : 
istanbul/TÜRK YE Telefonu : 
Tel: (0216) 250 94 00 Faks : 
Faks:(0216)250 94 07 E-posta : 
E-posta : servis@wilo.com.tr Fatura Tarih ve Say�s� : 
 Teslim Tarihi ve Yeri : 
Yetkilinin mzas� Yetkilinin mzas� : 
Firman�n Ka esi Firman�n Ka esi : 

 

 

  
Mal�n Mal�n 
Cinsi : MOTORLU SU POMPASI Garanti Süresi : 2 y�l 
Markas� : WILO Azami Tamir Süresi : 20 i  günü 
Modeli : Bandrol ve Seri No : 



 
GARANT  LE LG L  OLARAK 
MÜ TER N N D KKAT ETMES  GEREKEN HUSUSLAR 
WILO Pompa Sistemleri San. Ve Tic. A. . taraf�ndan verilen bu garanti, a a �daki durumlar� kapsamaz: 

1. Ürün etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi. 
2. Ürünün kullanma k�lavuzunda yer alan hususlara ayk�r� ve amaç d� � kullan�lmas�ndan meydana gelen hasar ve 

ar�zalar. 
3. Hatal� tip seçimi, hatal� yerle tirme, hatal� montaj ve hatal� tesisattan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
4. Yetkili servisler d� �ndaki ki iler taraf�ndan yap�lan i letmeye alma, bak�m ve onar�mlar nedeni ile olu an hasar ve 

ar�zalar. 
5. Ürünün tüketiciye tesliminden sonra nakliye, bo altma, yükleme, depolama s�ras�nda fiziki (çarpma, çizme, k�rma) 

veya kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 
6. Yang�n, y�ld�r�m dü mesi, sel, deprem ve di er do al afetlerle meydana gelen hasar ve ar�zalar. 
7. Ürünün yerle tirildi i uygunsuz ortam artlar�ndan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
8. Hatal� ak� kan seçimi ve ak� kan�n fiziksel veya kimyasal özelliklerinden kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
9. Gaz veya havayla bas�nçland�r�lm�  tanklarda yanl�  bas�nç olu umundan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

10. Tesisat zincirinde yer alan bir ba ka cihaz veya ekipman�n görevini yapmamas�ndan veya yanl�  kullan�m�ndan 
meydana gelen hasar ve ar�zalar. 

11. Tesisattaki suyun donmas� ile olu abilecek hasar ve ar�zalar. 
12. Motorlu su pompas�nda k�sa süreli de olsa kuru (susuz) çal� t�rmaktan kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 
13. Motorlu su pompas�n�n kullanma k�lavuzunda belirtilen elektrik beslemesi toleranslar�n�n d� �nda çal� t�r�lmas�ndan 

kaynaklanan hasar ve ar�zalar. 

Yukar�da belirtilen ar�zalar�n giderilmesi, ücret kar �l� �nda yap�l�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILO Pompa Sistemleri A. . 
Sat�  Sonras� Hizmetleri 

Orhanl� Mah. Fettah Ba aran Cad. No:91 Tuzla 
stanbul/TÜRK YE 

Tel: (0216) 250 94 00 
Faks: (0216) 250 94 07 
E-posta : servis@wilo.com.tr 
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