Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO

bg

Инструкция за монтаж и експлоатация
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Относно тази
инструкция
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Обща информация
Инструкцията за монтаж и експлоатация е неразделна част от продукта. Преди каквито и да било
дейности, прочетете тази инструкция и я съхранявайте на достъпно място по всяко време.
Точното спазване на инструкцията осигурява правилната работа и обслужването на продукта. Моля,
спазвайте всички указания и маркировки, обозначени по продукта.
Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкциите на всички други езици представляват превод на оригиналната инструкция за
експлоатация.

Безопасност
Тази глава съдържа основни указания, които трябва
да се съблюдават при монтажа, експлоатацията и
техническото обслужване. Допълнително да се
спазват указанията и изискванията за безопасност в
следващите глави.
Неспазването на инструкцията за монтаж и експлоатация може да доведе до опасност за хора, околната
среда или продукта. Това води до загубата на всякакво право на претенции за обезщетение.
Неспазването може да доведе до следните опасности:
• застрашаване на хора от електрически, механични и бактериологични въздействия, както и
електромагнитни полета
• застрашаване на околната среда чрез течове на
опасни вещества
• материални щети
• отказ на важни функции на продукта.
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Сигнални думи

В тази инструкция за монтаж и експлоатация се
използват и различно се представят изискванията за
безопасност, свързани с материални щети и телесни
увреждания:
• Изискванията за безопасност за предотвратяване
на телесни увреждания започват със сигнална
дума, като ги предхожда съответният символ.
• Изискванията за безопасност за предотвратяване на
материални щети започват със сигнална дума и са
изобразени без символ.
ОПАСНОСТ!
Неспазването води до смърт или тежки наранявания!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до (тежки) наранявания!
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да причини материални щети,
възможна е пълна щета.
ЗАБЕЛЕЖКА
Важно указание за работа с продукта.

Символи

В тази инструкция са използвани следните символи:
Опасност от електрическо напрежение
Общ символ за опасност
Предупреждение за горещи повърхности/
флуиди
Предупреждение за магнитни полета
Указания

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO

5

bg

Обозначения на
изискванията за
безопасност
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Квалификация на
персонала

Персоналът трябва:
• да е запознат с валидните национални норми за
техника на безопасност.
• да е прочел и разбрал инструкцията за монтаж и
експлоатация.
Персоналът трябва да притежава следната квалификация:
• Електротехническите работи трябва да се изпълняват от електротехник (съгласно EN 50110-1).
• Монтажът/демонтажът трябва да се изпълни от
специалист, който е квалифициран за работа с
необходимите инструменти и изискваните крепежни материали.
• Обслужването трябва да се изпълнява от лица,
които да бъдат запознати с начина на функциониране на цялостната система.
Дефиниция за „електротехник“
Електротехникът е лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, което може да
разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.

Електротехнически работи

• Електротехническите работи трябва да се изпълняват от електротехник.
• Да се спазват действащите национални разпоредби, норми и наредби, както и предписанията
на местните енергоснабдителни дружества за
включване към локалната електроснабдителна
мрежа.
• Преди всички работи продуктът да се изключва
от електроснабдителна мрежа и да се подсигури
срещу повторно включване.
• Присъединяването да се обезопаси с предпазен
прекъсвач за дефектнотокова защита (RCD).
• Продуктът трябва да бъде заземен.
• Дефектните кабели да се подменят в най-кратък
срок от електротехник.
• Никога не отваряйте регулиращия модул и никога
не отстранявайте елементите за управление.
WILO SE 02/2022
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Преглед

• Всички дейности трябва да се извършват само от
квалифициран персонал.
• Инвеститорът трябва да осигури защита срещу
допир на горещи възли и срещу опасност от електрически ток.
• Подменяйте дефектните уплътнения и съединителни тръбопроводи.
Уредът може да се използва от деца над 8 години,
както и от лица с намалени физически, сетивни или
ментални способности или недостатъчен опит и
знания, когато са наблюдавани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Не
допускайте деца да играят с уреда. Почистването и
техническото обслужване от потребителя не трябва
да се извършва от деца без контрол.

Описание на продукта и функция
Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)
1 Корпус на помпа с резбови съединения
2 Двигател с мокър ротор
3 Отвори за оттичане на кондензат
(4x по периметъра)
4 Фирмена табелка
5 Болтове на корпуса
6 Регулиращ модул
7 Светодиодна индикация LED
8 Копче за управление
9 Wilo-Connector, присъединяване към мрежата
10 Функционален бутон
11 Функционален LED
12 Сигнален LED за грешка

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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Задължения на
оператора
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Функция

Високоефективна циркулационна помпа за отоплителни системи с гореща вода с интегрирано диференциално регулиране на налягането. Режимът на
регулиране и напорът (диференциално налягане)
могат да се настройват. Диференциалното налягане
се регулира посредством оборотите на помпата.

Кодово означение
на типовете
Пример: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO
25
1-6
130

Високоефективна циркулационна помпа
Резбово съединение DN 25 (Rp 1)
1 = минимален напор в m
(може да се настрои до 0,5 m)
6 = максимален напор в m при Q = 0 m³/h
Обща дължина: 130 mm или 180 mm

Технически
характеристики
Захранващо напрежение
Степен на защита IP
Индекс за енергийна ефективност
ИЕЕ
Температури на флуида при
макс. температура на околната
среда +40 °C
Температури на флуида при
макс. температура на околната
среда +25 °C
Допустима температура на околната
среда
Макс. работно налягане
Минимално входно налягане
при +95 °C/+110 °C
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1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
виж фирмена табелка (4)
виж фирмена табелка (4)
-10 °C до +95 °C
-10 °C до +110 °C
-10 °C до +40 °C
10 bar (1000 kPa)
0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
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3.1
Копче за
управление
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Светодиодна
индикация LED
• Индикатор на зададената стойност H на напора
(диференциално налягане) в m.
• Индикатор на избраните постоянни обороти
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).
• Индикатор на актуалната консумирана мощност
във W, при смяна с актуален дебит в m³/h.
• Индикатор за предупредителните съобщения и
съобщения за повреда.

Елементи за управление
Завъртане
• Изберете приложение/режим на регулиране.
• Настройте зададената стойност H на напора
(диференциално налягане).
• Изберете постоянни обороти.

Функционален
бутон

Натискане
• Стартирайте обезвъздушителната функция.
• Активирайте ръчно рестартиране на помпата.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO

9

bg

3.2
Отопление с
радиатори

H

H max
Hs
1

/2 Hs

H min
Q

Приложения/режим на регулиране и
функции
Препоръка при двутръбни отоплителни системи с
отоплителни тела за намаляване на шума от течаща
вода на термостатните вентили.
Променливо диференциално налягане (Δp-v):
Помпата намалява напора при спадащ наполовина
обемен ток в тръбната мрежа.
Икономия на електрическа енергия чрез адаптиране
на напора към потребността от обемен ток и помалки скорости на протичане на флуида.
ЗАБЕЛЕЖКА
Заводска настройка: Δp-v, ½ Hmax

Подово отопление

Препоръка при подово отопление.
Препоръка при тръбопроводни мрежи с големи размери или всички приложения без променливи
характеристики на тръбопроводната мрежа
(напр. помпи за допълване на резервоари), както и
еднотръбна отоплителна система с отоплителни
тела.
Постоянно диференциално налягане (Δp-c):
Регулирането поддържа постоянен настроения
напор, независимо от транспортирания обемен ток.

H

H max
Hs

H min
Q

Постоянни
обороти

10

Препоръка при инсталации с непроменливо съпротивление на инсталациите, които изискват постоянен обемен ток.
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III

Постоянни обороти (I, II, III):
Помпата работи нерегулирано в три предварително
зададени степени на постоянни обороти.

II

min

I

Q

Обезвъздушаване
С функционалния бутон се активира обезвъздушителната функция и помпата автоматично се обезвъздушава.
При това отоплителната система не се обезвъздушава.
Ръчно
рестартиране
Ръчното рестартиране се активира чрез функционалния бутон и блокира помпата при необходимост (напр. след по-дълъг престой през лятото).

4

Нормална експлоатация
Високоефективните циркулационни помпи от
серията Wilo-Yonos PICO са предназначени изключително за циркулация на флуиди в отоплителни
системи с гореща вода и сходни системи с постоянно
променящи се дебити.
Допустими флуиди:
• Вода за отопление съгласно VDI 2035
(CH: SWKI BT 102-01).
• Водно-гликолови смеси*, като частта на гликола е
максимум 50 %.
* Гликолът има по-висок вискозитет от водата. При
прибавяне на гликол работните данни на помпата
трябва да се коригират в съответствие с процентното съотношение на сместа.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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ЗАБЕЛЕЖКА
В инсталацията да се подават изключително
само готови за употреба смеси. Да не се
използва помпата за смесване на флуида в
инсталацията.
Към употребата по предназначение спада и спазването на тази инструкция, както и данните и обозначенията върху помпата.
Неправилна
употреба

Всяко използване, отклоняващо се от употребата по
предназначение, се счита за злоупотреба и води до
загуба на всякакво право на обезщетение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или имуществени щети
поради неправилна употреба!
• Никога не използвайте други транспортирани
флуиди.
• Никога не позволявайте извършването на неоторизирани дейности.
• Никога не експлоатирайте помпата извън посочените граници на нормална експлоатация.
• Никога не предприемайте неупълномощени
преустройства.
• Използвайте само оторизирана окомплектовка.
• Никога не експлоатирайте със система с
импулсно-фазово управление.

12

WILO SE 02/2022

Комплект на
доставката

Транспорт и съхранение
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• Високоефективна циркулационна помпа
с 2 уплътнения
• Wilo-Connector
• Инструкция за монтаж и експлоатация

Инспекция след
транспорт

Незабавно след доставката трябва да се провери за
повреди при транспортирането и за целостта, и
съответно веднага да се подаде рекламация.

Условия за
транспорт и
съхранение

Пазете от влага, замръзване и механични натоварвания.
Допустим температурен диапазон: -10 °C до +50 °C

6
6.1

Монтаж и електрическо свързване
Монтаж
Монтажът се извършва единствено от квалифицирани специалисти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне при контакт с горещи
повърхности!
Корпусът на помпата (1) и моторът с мокър
ротор (2) могат да се нагорещят и при докосване да
доведат до изгаряния.
• По време на експлоатация докосвайте единствено регулиращия модул (6).
• Преди всякакви дейности, оставете помпата да
се охлади.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне при контакт с горещи
флуиди!
Горещите транспортирани флуиди могат да доведат до изгаряния. Преди монтаж или демонтаж на
помпата или при развиване на болтовете по корпуса (5) спазвайте следното:
• Оставете отоплителната система да се охлади
напълно.
• Затворете спирателната арматура или изпразнете отоплителната система.
Подготовка

• Изберете възможно най-достъпно място за
монтаж.
• Спазвайте допустимото монтажно положение (Fig. 2) на помпата, съответно завъртете главата на мотора (2+6).
ВНИМАНИЕ!
Грешното монтажно положение може да повреди
помпата.
• Мястото на монтаж трябва да бъде избрано
съобразно допустимото монтажно положение
(Fig. 2).
• Моторът винаги трябва да се монтира в хоризонтално положение.
• Електрическото присъединяване никога не
трябва да сочи нагоре.
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ВНИМАНИЕ!
Водните течове могат да повредят регулиращия
модул.
• Нивелирайте спирателната арматура така, че при
евентуален теч водата да не капе върху регулиращия модул (6).
• Подравнете странично горната спирателна арматура.
• При монтаж във входния тръбопровод на отворени системи предпазният поток да се отклонява
преди помпата (EN 12828).
• Приключете с всички работи за заваряване и
запояване.
• Промийте тръбопроводната система.
Завъртане на
главата на
мотора

Завъртете главата на мотора (2+6) преди монтаж и
свързване на помпата.
• При необходимост свалете топлоизолационната
обвивка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност за живота поради електромагнитно
поле!
Опасност за живота на лица с медицински
импланти поради интегрирани в помпата постоянни магнити.
• В никакъв случай не вадете ротора.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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• Монтирайте спирателната арматура преди и след
помпата, за да улесните евентуална подмяна на
помпата.
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• Дръжте главата на мотора (2+6) стабилно и развийте 4-те болта на корпуса (5).

5

ВНИМАНИЕ!
Повредите по вътрешното уплътнение водят до
течове.
• Завъртете внимателно главата на мотора (2+6),
без да я вадите от корпуса на помпата (1).

2
1

• Завъртете внимателно мотора на помпата (2+6).
• Спазвайте допустимото монтажно положение
(Fig. 2) и посоката на стрелката върху корпуса (1).
• Затегнете добре 4-те болта на корпуса (5)
(4-7,5 Nm).
Монтаж на
помпата

3
2
1

При монтажа на помпата, спазвайте следното:
• Спазвайте посоката на стрелката върху корпуса на
помпата (1).
• Монтирайте без механично напрежение с хоризонтално лежащ мотор с мокър ротор (2).
• Поставете уплътненията на резбовите съединения.
• Завийте тръбните фитинги.
• Осигурете помпата срещу завъртане с помощта на
гаечен ключ и я съединете плътно с тръбопровода.
• При необходимост отново поставете топлоизолационната обвивка.
ВНИМАНИЕ!
Недостатъчното отвеждане на топлина и кондензат могат да повредят регулиращия модул и
мотора с мокър ротор.
• Не изолирайте топлинно мотора с мокър
ротор (2).
• Оставете свободни всички отвори за отвеждане
на кондензат (3).

16
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Eлектрическо свързване
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6.2

Електрическото свързване да се извършва единствено от квалифициран електротехник.
ОПАСНОСТ!
Опасност за живота поради електрическо
напрежение!
При докосване на намиращи се под напрежение
детайли възниква непосредствена опасност за
живота.
• Преди всякакви дейности, трябва да се изключи
ел. захранването и да се обезопаси срещу повторно включване.
• Никога не отваряйте регулиращия модул (6) и
никога не отстранявайте елементите за управление.
ВНИМАНИЕ!
Синхронизирано мрежово напрежение може да
доведе до повреди по електрониката.
• Никога не експлоатирайте помпата със система с
импулсно-фазово управление.
• При включване/изключване на помпата чрез
външно управление, деактивирайте синхронизирането на напрежението (напр. cистема с
импулсно-фазово управление).
• В сфери на приложение, при които не е ясно дали
помпата се експлоатира със синхронизиране на
напрежението, производителят на системата за
управление/съоръжението трябва да потвърди
дали помпата се експлоатира със синусово променливо напрежение.
• Включването/изключването на помпата посредством триод Triacs/полупроводниково реле
трябва да се проверява във всеки отделен случай.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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Подготовка

• Видът на тока и напрежението трябва да съвпадат
с данните от фирмената табелка (4).
• Максимален входен предпазител: 10 A, инерционен.
• Експлоатирайте помпата единствено със синусово променливо напрежение.
• Съблюдавайте честотата на включване:
- Включване/изключване от мрежовото напрежение ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h при превключваща честота от 1 min
между включване/изключване от мрежовото
напрежение.
ЗАБЕЛЕЖКА
Токът на включване на помпата е < 5A. Ако
помпата се включва и изключва чрез реле,
трябва да се уверите, че релето има капацитет за ток на включване от най-малко 5A.
Съответно трябва да се осигури информация
от производителя на котела/регулатора.
• Електрическото свързване трябва да се извърши
посредством фиксиран съединителен кабел,
снабден със щепселно съединение или многополюсен прекъсвач с поне 3 mm ширина на контактния отвор (VDE 0700/част 1).
• За предпазване от течове и за намаляване на натоварването на кабелните конектори, използвайте
свързващи кабели с достатъчен външен диаметър (напр. H05VV-F3G1,5).
• При температури на флуида над 90 °C използвайте свързващи кабели с устойчивост на висока
температура.
• Уверете се, че свързващите кабели не се допират
нито до тръбопроводите, нито до помпата.

Монтаж на
Wilo-Connector

18

• Изключете свързващия кабел от ел. захранването.
• Спазвайте клемните връзки (PE, N, L).
• Свържете и монтирайте Wilo-Connector
(Fig. 3a до 3e).
WILO SE 02/2022

Демонтаж на
Wilo-Connector

7

• Заземете помпата.
• Свържете Wilo-Connector (9) към регулиращия
модул (6), докато щракне и се фиксира (Fig. 3f).

bg

Свързване на
помпата

• Изключете свързващия кабел от ел. захранването.
• Демонтирайте Wilo-Connector с подходяща
отвертка (Fig. 4).

Пускане в експлоатация
Пускането в експлоатация трябва да се извършва
единствено от квалифицирани специалисти.

7.1

1x

Обезвъздушаване
• Напълнете и обезвъздушете правилно системата.
В случай че помпата не се обезвъздуши автоматично:
• Активирайте обезвъздушителната функция чрез
функционалния клавиш, 1x кратко натискане, LED
светва в зелено.
 Обезвъздушителната функция стартира
след 5 секунди, продължителност 10 минути.
 Светодиодната индикация LED показва от долу
нагоре движещата се лента.
• За прекъсване отново натиснете няколко секунди
функционалния бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА
След обезвъздушаване светодиодната
индикация показва преди това настроените
стойности на помпата.

7.2

Настройване на режим на регулиране и напор
Големината на представените символи на къща и
данни служат само за ориентир при настройване на
напора, препоръчва се по-точно изчисляване за
настройката. С настройката се показват едновременно стойностите на напора със стъпка 0,1 m.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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Отопление с
радиатори
Променливо диференциално налягане (Δp-v):
• Изберете диапазон на настройване за
приложението.
• Настройване на зададената стойност Н на напора
(променливо диференциално налягане).
 Светодиодната индикация LED показва настроената зададена стойност Н на напорав m.

H-

H+

Помпа

Брой радиатори

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

8
12
15

12
15
20

15
20
30

Подово отопление
H-

H+

Постоянно диференциално налягане (Δp-c):
• Изберете диапазон на настройване за
приложението.
• Настройте зададената стойност H на напора
(диференциално налягане).
 Светодиодната индикация LED показва настроената зададена стойност Н на напорав m.

Помпа

Брой квадратни метри отопляема площ в m²

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

80

20

80
150
> 220

120
220

WILO SE 02/2022
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Постоянни
обороти
Постоянни обороти I II III:
• Изберете диапазон за настройване на постоянни
обороти.
• Настройте степен на обороти I, II или III.
 Светодиодната индикация показва настроените
обороти с1, c2 или c3 съобразно регулировъчната
характеристика.

H+

Приключване с
настройката

• Не въртете копчето за управление 2 секунди.
• Светодиодната индикация LED мига 5 пъти и преминава към индикация на актуалната консумирана мощност в W, при смяна с актуален дебит в
m³/h.
ЗАБЕЛЕЖКА
При прекъсване на ел. захранване всички
настройки и индикации се запазват.

8
Спиране на
помпата

9
Почистване

Извеждане от експлоатация
В случай на повреди на свързващите кабели или на
други електрически компоненти, помпата трябва
веднага да се спре.
• Изключете помпата от ел. захранването.
• Свържете се със сервизната служба на Wilo или
със специализиран техник.

Техническо обслужване
• Почиствайте замърсявания редовно и внимателно
със суха кърпа за прах.
• Никога не използвайте течности или агресивни
почистващи препарати.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO
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Неизправности, причини и отстраняване
Отстраняването на неизправности да се извършва
единствено от квалифициран специалист, работи по
електрическото свързване – единствено от квалифициран електротехник.

Неизправности

Причини

Отстраняване

При включено
ел. захранване
помпата не
работи

Дефектирал
електрически
предпазител
Помпата няма
напрежение
Кавитация поради
недостатъчно
входно налягане

Проверяване на предпазителите

Помпата
издава шумове

Сградата не се
затопля

22

Топлинната
мощност на
отоплителните
повърхности е
твърде малка

Отстранете прекъсването на
напрежението
Увеличете налягането на
системата в рамките на
допустимите граници
Проверете настройката на
напорната височина и евентуално
настройте по-нисък напор
Увеличете зададената стойност
Настройте режима на регулиране
на Δp-c

WILO SE 02/2022

Предупредителни съобщения
• Предупредителното съобщение се показва със
светодиодната индикация.
• Светодиодът за сигнализация на повреда не
свети.
• Помпата продължава да работи с ограничена
напорна мощност.
• Не трябва да се допуска сигнализиране на неизправното работно състояние за продължителен
период от време. Причината трябва да се
отстрани.

LED

Неизправности

Причини

Отстраняване

E07

Генериращ
работен режим

Проверете
мрежовото
напрежение

E11

Работа на сухо

През помпената
хидравлика протича
флуид, в помпата обаче
няма мрежово
напрежение
Въздух в помпата

E21

Претоварване

10.2

Помпа с трудно въртящ
се мотор работи в
несъответствие със
спецификацията (напр.
висока температура на
модул). Скоростта е
по-ниска от тази при
нормален режим.

Проверете
количеството/
налягането на
водата
Проверете
условията на
средата

Съобщения за повреди
• Съобщението за повреда се показва със светодиодната индикация.
• Светодиодът за съобщение за повреда свети в
червено.
• Помпата се изключва (в зависимост от кода на
грешката), опитва циклично рестартиране.

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Yonos PICO

23

bg

10.1

bg

LED

Неизправности

Причини

Отстраняване

E04

Понижено
напрежение

Твърде ниско захранващо
напрежение от мрежата

E05

Пренапрежение

E10

Блокиране

Твърде високо захранващо напрежение от мрежата
Роторът е блокиран

E23

Късо съединение

Твърде голям ток на
мотора

E25

Контакт/намотка

Повредена намотка

E30

Прегряване на
модула

Вътрешното пространство
на модула е твърде топло

E36

Дефектен модул

Електрониката е
повредена

Проверете
мрежовото
напрежение
Проверете
мрежовото
напрежение
Активиране на
ръчно
рестартиране
или обръщане
към сервизната
служба
Обърнете се към
сервизната
служба
Обърнете се към
сервизната
служба
Проверете
условията на
използване
Обърнете се към
сервизната
служба

Ръчно
рестартиране

2x
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• Помпата опитва автоматично рестартиране,
когато е разпознато блокиране.
В случай че помпата не стартира автоматично (Е10):
• Активирайте ръчно рестартиране чрез функционалния клавиш, 2x кратки натискания, LED светва
в зелено.
 Рестартирането следва след 5 секунди, продължителност 10 минути.
 Светодиодната индикация LED показва постоянно
външните сегменти в посока на часовниковата
стрелка.
• За прекъсване отново натиснете няколко секунди
функционалния бутон.
WILO SE 02/2022
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ЗАБЕЛЕЖКА
След рестратиране светодиодната
индикация показва преди това настроените
стойности на помпата.
Ако дадена повреда не може да бъде отстранена,
свържете се със специализиран сервиз или със
сервизната служба на Wilo.

11

Изхвърляне
Информация относно събирането на употребявани
електрически и електронни продукти
Правилното изхвърляне и регламентираното рециклиране на този продукт предотвратява екологични
щети и опасности за личното здраве.
ЗАБЕЛЕЖКА
Забранено за изхвърляне с битови отпадъци!
В Европейския съюз този символ може за
бъде изобразен върху продукта, опаковката
или съпътстващата документация. Той
указва, че съответните електрически и
електронни продукти не трябва да се
изхвърлят заедно с битови отпадъци.
За правилното третиране, рециклиране и изхвърляне на съответните отпадъци спазвайте следните
изисквания:
• Предавайте тези продукти само в предвидените
сертифицирани пунктове за събиране на отпадъци.
• Спазвайте приложимата национална нормативна
уредба!
Изискайте информация относно правилното
изхвърляне от местната община, най-близкото депо
за отпадъци или търговеца, от който е закупен продукта. Допълнителна информация относно тема
Рециклиране, вж. на www.wilo-recycling.com.
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Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

