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1 Általános megjegyzések
Erről az

útmutatóról
A Beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés elvá-
laszthatatlan része. Mindenfajta tevékenység előtt 
olvassa át ezt az utasítást, és tartsa állandóan hozzáfér-
hető helyen.
A jelen utasítás pontos betartása előfeltétele a rendelte-
tésszerű használatnak és a berendezés helyes kezelésé-
nek. Ügyeljen a terméken található minden közlésre és 
jelölésre.
Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen 
útmutatóban található további nyelvek az eredeti üze-
meltetési utasítás fordításai.

2 Biztonság
A jelen fejezet olyan alapvető megjegyzéseket tartal-
maz, amelyeket a telepítés, üzemeltetés és karbantartás 
során be kell tartani. Ügyeljen ezen kívül a további feje-
zetekben található utasításokra és biztonsági előírá-
sokra.
Jelen beépítési és üzemeltetési utasítás figyelmen kívül 
hagyása személyi, környezeti és a termékre irányuló 
veszélyeket okoz. Ez a kártérítésre való bármiféle jogo-
sultság elvesztését jelenti.
Az előírások figyelmen kívül hagyása például a követ-
kező veszélyeket vonja maga után:
• Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és 

bakteriológiai hatások, valamint elektromágneses 
mezők miatt

• A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szi-
várgása révén

• Dologi károk
• A termék fontos funkcióinak leállása
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A biztonsági előírá-
sok jelölése

Jelen beépítési és üzemeltetési utasítás dologi károkra 
és személyi sérülésekre vonatkozó biztonsági előíráso-
kat tartalmaz, melyre különböző jelöléseket használ:
• A személyi sérülésekre vonatkozó biztonsági előírá-

sok egy jelzőszóval kezdődnek és egy megfelelő 
szimbólum előzi meg őket.

• A dologi károkra vonatkozó biztonsági előírások egy jel-
zőszóval kezdődnek, és szimbólum nélkül szerepelnek.

Figyelemfelhívó
kifejezések

VESZÉLY!
Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérü-
lést okoz!
FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása (nagyon súlyos) sérülést okoz-
hat!
VIGYÁZAT!
Figyelmen kívül hagyása dologi károkat okozhat, totál-
kár is lehetséges.
ÉRTESÍTÉS
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolat-
ban.

Szimbólumok Jelen utasításban az alábbi szimbólumok szerepelnek:      

 Villamos feszültség veszélye

 Általános veszélyszimbólum

 Figyelmeztetés forró felületekre/közegekre

 Figyelmeztetés mágneses mezőkre

 Megjegyzések
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A személyzet szakké-
pesítése

A személyzet
• részesüljön oktatásban a helyben érvényes baleset-

megelőzési előírások tekintetében.
• köteles a beépítési és üzemeltetési utasítást elolvasni 

és megérteni.
A személyzetnek az alábbi képesítésekkel kell rendel-
keznie:
• Az elektromos részegységeken történő munkavég-

zést elektronikai szakembernek kell végeznie (az 
EN 50110-1 szerint).

• A telepítést/szétszerelést olyan szakembernek kell 
végeznie, aki rendelkezik a szükséges szerszámokra 
és rögzítő anyagokra vonatkozó képesítéssel.

• A kezelést olyan személyeknek kell végezni, akik a 
teljes rendszer működésének vonatkozásában okta-
tásban részesültek.

Az „Elektronikai szakember” meghatározása
Az elektronikai szakember megfelelő szakmai képesítés-
sel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy, 
aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elke-
rülni azokat.

Az elektromos
részegységeken

történő munkavég-
zés

• Az elektromos részegységeken történő munkavég-
zést elektronikai szakembernek kell végeznie.

• Tartsa be a hatályos nemzeti irányelveket, szabvá-
nyokat és előírásokat, valamint a helyi energiaellátó 
vállalatnak a helyi elektromos hálózatra való csatla-
kozásra vonatkozó előírásait.

• Minden munka előtt válasszuk le a terméket az elekt-
romos hálózatról, és biztosítsuk a visszakapcsolás 
ellen.

• A csatlakozást egy hibaáram védőkapcsolóval (RCD) 
kell védeni.

• A terméket földelni kell.
• A sérült kábelt haladéktalanul cseréltesse ki villamos-

sági szakemberrel.
• Soha ne nyissa ki a szabályozómodult, és ne távolítsa 

el a kezelőelemeket.
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Az üzemeltető
kötelességei

• Minden munkálatot kizárólag szakképzett személy-
zettel végeztessen.

• Az építtető biztosítja a forró alkatrész és az elektro-
mos veszélyforrások érintésvédelmét.

• Cseréltesse ki a sérült tömítéseket és csatlakozóve-
zetékeket.

8 év feletti gyerekek valamint csökkent fizikai, érzék-
szervi vagy mentális képességű illetve tapasztalattal 
vagy szaktudással nem rendelkező személyek csak fel-
ügyelet mellett használhatják az eszközt, vagy az eszköz 
biztonságos használatára vonatkozó oktatásban része-
sültek és értik az abból eredő veszélyeket. 
Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz 
tisztítását és használói karbantartását gyermekek fel-
ügyelet nélkül nem végezhetik.

3 Termékleírás és működés
Áttekintés Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Menetes csatlakozásokkal ellátott szivattyúház
2 Nedvestengelyű szivattyúmotor
3 Elvezetőlabirintok (4 db a szivattyú kerületén)
4 Típustábla
5 A szivattyúház rögzítőcsavarjai
6 Szabályozómodul
7 LED kijelző
8 Kezelőgomb
9 Wilo-csatlakozó, elektromos hálózati csatlakozás

10 Funkciógomb
11 Funkciók LED
12 Zavarjelző LED

Működés Nagyhatásfokú cirkulációs szivattyú melegvizes fűtési 
rendszerekhez, beépített nyomáskülönbség-szabályo-
zóval. A szabályzási mód és a szállítómagasság (nyo-
máskülönbség) beállítható. A nyomáskülönbség a 
szivattyú fordulatszámán keresztül szabályozható.
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A típusjel magyará-
zata

Műszaki adatok

LED kijelző
• A H szállítómagasság-alapjel (nyomáskülönbség) 

kijelzése méterben.

• A választott állandó fordulatszám kijelzése 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Az aktuális teljesítményfelvétel kijelzése, W, felváltva 
az aktuális átfolyási értékkel m³/h.

• A figyelmeztető- és zavarjelzések kijelzése.

Példa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Nagyhatásfokú cirkulációs szivattyú
25 Menetes csatlakozás DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimális szállítómagasság méterben 

(0,5 m-ig beállítható)
6 = maximális szállítómagasság méterben,
ha Q = 0 m³/h

130 Beépítési hossz: 130 mm vagy 180 mm

Csatlakozási feszültség 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
IP védelmi osztály lásd a típustáblát (4)
EEI energiahatékonysági index lásd a típustáblát (4)
Közeghőmérséklet max. +40 °C-os 
környezeti hőmérséklet esetén

-10 °C – +95 °C

Közeghőmérséklet max. +25 °C-os 
környezeti hőmérséklet esetén

-10 °C – +110 °C

Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C – +40 °C
Max. üzemi nyomás 10 bar (1000 kPa)
Minimális hozzáfolyási 
nyomás +95 °C/+110 °C esetén

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 Kezelőelemek
Kezelőgomb Forgatás

• Alkalmazás/szabályzási mód választása.
• Állítsuk be a H szállítómagasság-alapjelet (nyomás-

különbséget).
• Állandó fordulatszám választása.

Funkciógomb Nyomni
• A légtelenítő funkció indítása.
• A szivattyú újraindításának manuális aktiválása.

3.2 Alkalmazások/szabályzási mód és funkciók
Radiátorfűtés Javasolt beállítás kétcsöves fűtőtesttel rendelkező 

fűtési rendszerek esetében a termosztátszelepeken 
jelentkező áramlási eredetű zaj csökkentésére.
Változó nyomáskülönbség (Δp-v):
A szivattyú a szállítómagasságot a csővezetékben csök-
kenő térfogatáram esetén a felére csökkenti.
Elektromos energia takarítható meg, ha a szállítómagas-
ságot a térfogatáram-igényhez és az alacsonyabb áram-
lási sebességhez igazítjuk.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 ÉRTESÍTÉS
Gyári beállítás:  Δp-v, ½ Hmax.
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Padlófűtés A javasolt időbeállítás padlófűtések esetén. 
Vagy nagyra méretezett csővezetékek vagy módosít-
ható csőhálózat-jelleggörbe nélküli alkalmazások (pl. 
tároló töltő szivattyúk) esetén, valamint egycsöves, 
fűtőtesttel működő fűtőrendszereknél.
Állandó nyomáskülönbség (Δp-c):
A szabályzás a beállított szállítómagasságot a szállított 
térfogatáramtól függetlenül állandó értéken tartja.

Állandó fordu-
latszám

Ajánlás az állandó térfogatáramot igénylő, nem módo-
sítható rendszerellenállással rendelkező rendszerek 
esetén.
Állandó fordulatszám (I, II, III):
A szivattyú szabályozatlanul, a három előre beállított és 
állandó fordulatszám-fokozaton jár.

Légtelenítés
A légtelenítő funkciót a funkciógombbal aktiváljuk és 
az automatikusan légteleníti a szivattyút. 
A légtelenítő funkció a fűtési rendszert nem légteleníti.

Kézi újraindítás
A manuális újraindítást a funkciógombbal aktiváljuk és 
szükség esetén megszünteti a szivattyú blokkolását (pl. 
nyáron hosszabb üzemszünet után).

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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4 Rendeltetésszerű használat
A Wilo-Yonos PICO sorozat nagyhatásfokú cirkulációs 
szivattyúi kizárólag melegvizes fűtési berendezések és 
hasonló rendszerek változó térfogatáramú közegének 
keringetésére szolgálnak. 
Megengedett közegek:
• Fűtési víz a VDI 2035 szerint (CH: SWKI BT 102-01).
• Víz-glikol keverékek* maximum 50 %-os glikolhá-

nyaddal.
* A glikol viszkozitása magasabb a vízénél. Glikol hozzá-
adása esetén a szivattyú szállítási paramétereit a keve-
rési aránynak megfelelően korrigálni kell.

A szivattyú rendeltetésszerű használatához tartozik a 
jelen utasítás, valamint a szivattyún látható adatok és 
jelölések figyelembevétele is.

Nem megfelelő
használat

Nem megfelelő használatnak minősül, és a garanciaigé-
nyek elvesztéséhez vezet minden, a fentiektől eltérő 
használat.

 ÉRTESÍTÉS
Kizárólag használatra azonnal alkalmas keveréket 
töltsünk a rendszerbe. A szivattyút ne használjuk a 
közeg rendszerben történő összekeverésére. 

 FIGYELMEZTETÉS!
Nem megfelelő használatból eredő sérülésveszély 
vagy dologi kár!  
• Soha ne használjon a fentiektől eltérő szállítható 

közeget.
• Illetéktelenek számára a munkavégzés tilos.
• Soha ne üzemeltesse a szivattyút a megadott fel-

használási tartományon kívül.
• Soha ne végezzen önkényes átalakítást a szivattyún.
• Választható opcióként kizárólag engedélyezett ter-

mékeket használjon.
• Soha ne üzemeltesse a szivattyút fázishasítással.
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5 Szállítás és tárolás
Szállítási terjedelem • Nagyhatásfokú cirkulációs szivattyú 2 tömítéssel

• Wilo-csatlakozó
• Beépítési és üzemeltetési utasítás

Szállítási károk
ellenőrzése

A kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizze a szál-
lítmány teljességét, és hogy nem keletkeztek-e szállítási 
károk, és ha szükséges, azonnal reklamáljon.

Szállítási és raktá-
rozási feltételek

Nedvességtől, fagytól és mechanikus terheléstől óvni kell. 
Megengedett hőmérséklettartomány: -10 °C – +50 °C

6 Telepítés és villamos csatlakoztatás

6.1 Telepítés
A telepítést kizárólag képzett szakember végezheti.
 

 FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülések veszélye forró felületek miatt! 
A szivattyúház (1) és a nedvestengelyű 
szivattyúmotor (2) átforrósodhat, ez érintés esetén 
égési sérülésekhez vezethet.
• Üzemeltetés közben csak a szabályozómodult (6) 

érintse meg.
• Minden munkálat előtt hagyja lehűlni a szivattyút.

 FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülések veszélye forró közegek miatt! 
A forró közegek leforrázáshoz vezethetnek. A szivattyú 
telepítése vagy kiszerelése, illetve a burkolat rögzítő-
csavarjainak (5) meglazítása előtt vegye figyelembe a 
következőket:
• Hagyja teljesen kihűlni a fűtési rendszert.
• Zárja el az elzárószerelvényeket, vagy ürítse le a 

fűtési rendszert.
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Előkészítés • Lehetőleg könnyen hozzáférhető telepítési helyet 
válasszon.

• Vegye figyelembe a szivattyú megengedett telepítési 
helyzetét (Fig. 2.), szükség esetén fordítsa el a 
motorfejet (2+6). 

• Egy esetleges szivattyúcsere megkönnyítése érdeké-
ben a szivattyú elé és mögé szereljen be elzárószerel-
vényeket.

• Ehhez a felső elzárószerelvényt oldalirányba állítsa be.
• A nyílt rendszerek előremenőjébe történő telepítés 

esetén a biztonsági előremenőnek a szivattyú előtt 
kell leágaznia (EN 12828).

• Minden hegesztési és forrasztási munkát fejezzen be.
• A csővezetékrendszert ki kell öblíteni.

A motorfej
elforgatása

A motorfejet (2+6) a szivattyú telepítése és bekötése 
előtt fordítsa el.
• Adott esetben vegye le a hőszigetelő burkolatot. 

VIGYÁZAT!
A helytelen telepítési helyzet a szivattyú károsodásá-
hoz vezethet.
• A telepítés helyét a megengedett beépítési helyzet-

nek (Fig. 2.) megfelelően válassza meg.
• A motor mindig vízszintesen helyezkedjen el.
• A villamos csatlakozó nem nézhet felfelé.

VIGYÁZAT!
A vízszivárgás a szabályozómodul károsodását okozhatja.
• A felső elzárószerelvényt úgy alakítsa ki, hogy szi-

várgás esetén ne csepeghessen víz a 
szabályozómodulra (6).

 FIGYELMEZTETÉS! 
Mágneses mező miatti életveszély!
Életveszély orvosi implantátumokkal rendelkező szemé-
lyek esetén a szivattyúba épített állandó mágnesek miatt.
• Soha ne vegye ki a forgórészt.
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ki a 4 burkolatrögzítő csavart (5).

• Óvatosan fordítsa el a motorfejet (2+6).
• Vegye figyelembe a szivattyú megengedett telepítési 

helyzetét (Fig. 2) és a szivattyúházon (1) látható 
irányjelző nyilat. 

• Húzza meg a 4 burkolatrögzítő csavart (5) (4-7,5 Nm).

A szivattyú telepí-
tése

A telepítés során a következőket kell szem előtt tartani:

• Vegye figyelembe a szivattyúházon (1) látható irány-
jelző nyilat.

• A szivattyút mechanikus feszültségtől mentesen, víz-
szintesen elhelyezkedő nedvestengelyű 
szivattyúmotorral (2) telepítse.

• Helyezzen tömítéseket a csavarzatokba.
• Csavarja fel a csőcsatlakozásokat.
• Biztosítsa a szivattyút elfordulás ellen kombinált csa-

varkulccsal és csavarozza össze szorosan a csőveze-
tékekkel.

• Adott esetben szerelje vissza a hőszigetelő burkola-
tot.

1

5

2

6

VIGYÁZAT!
A belső tömítés sérülése tömítetlenséget okoz.
• A motorfejet (2+6) óvatosan fordítsa el, anélkül, 

hogy a szivattyúházból (1) kihúzná

1

2

3

VIGYÁZAT!
A hőelvezetés hiánya és a párakicsapódás károsíthatja 
a szabályozómodult és a nedvestengelyű szivattyúmo-
tort.
• A nedvestengelyű szivattyú motorját (2) ne hőszige-

telje.
• Minden elvezetőlabirintot (3) hagyjon szabadon.
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6.2 Villamos csatlakoztatás 
A villamos csatlakoztatást kizárólag képzett villanysze-
relő végezheti.

Előkészítés • Az áramnemnek és a feszültségnek meg kell egyeznie 
a típustáblán (4) szereplő adatokkal.

• Maximális előtét-biztosító: 10 A, lomha.
• A szivattyút kizárólag szinuszos váltakozó feszült-

séggel működtesse.

 VESZÉLY!
Villamos feszültség okozta életveszély! 
Az áram alatt lévő részek érintése esetén közvetlen 
életveszély áll fenn.
• Minden munkálat előtt válassza le a berendezést a 

tápfeszültségről, és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
• Soha ne nyissa ki a szabályozómodult (6), és ne 

távolítsa el a kezelőelemeket.

VIGYÁZAT!
Az ütemezett hálózati feszültség az elektronika sérülé-
séhez vezethet.
• Soha ne üzemeltesse a szivattyút fázishasítással.
• A szivattyú külső vezérléssel történő be-/kikapcso-

lásakor tiltsa le a kapcsolási frekvenciát 
(pl. fázishasítást).

• Az olyan alkalmazások esetében, amelyeknél nem 
ismert, hogy a szivattyú üzemeltetése ütemezett 
szivattyúfeszültséggel történik-e, a szabályozó/
a berendezés gyártójának igazolnia kell, hogy a szi-
vattyú szinuszos váltakozó feszültséggel üzemel.

• A szivattyú triakkal/félvezetőrelével végzendő 
be-/kikapcsolását minden egyes esetben ellenőrizni 
kell.
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• Vegye figyelembe a kapcsolási gyakoriságot: 
- Be-/kikapcsolások a hálózati feszültségen keresz-

tül ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h, ha a hálózati feszültséggel történő be-/

kikapcsolás percenkénti kapcsolási frekvenciájú.

• A villamos csatlakoztatás olyan fix hálózati csatlako-
zóvezetékkel történjen, amely csatlakozóberende-
zéssel vagy egy legalább 3 mm-es érintkezőnyílás 
szélességű, összpólusú kapcsolóval rendelkezik (VDE 
0700/1. rész).

• Szivárgás elleni védelem gyanánt és a kábelcsavarzat 
húzással szembeni tehermentesítése végett megfe-
lelő külső átmérőjű csatlakozóvezetéket alkalmazzon 
(pl. H05VV-F3G1,5).

• 90 °C feletti közeghőmérséklet esetén hőálló csatla-
kozóvezetéket alkalmazzon.

• A csatlakozóvezeték sem a csővezetékkel, sem a szi-
vattyúval nem érintkezhet.

A Wilo-csatlakozó
felszerelése

• Válassza le a csatlakozóvezetéket a tápfeszültségről.
• Vegye figyelembe a kapocskiosztást (PE, N, L).
• Csatlakoztassa, és szerelje fel a Wilo-csatlakozót 

(Fig. 3a – 3e).

A szivattyú csatla-
koztatása

• Földelje a szivattyút.
• Csatlakoztassa a Wilo-csatlakozót (9) kattanásig a 

szabályozómodulra (6)  (Fig. 3f).

A Wilo-csatlakozó
leszerelése

• Válassza le a csatlakozóvezetéket a tápfeszültségről.
• Alkalmas csavarhúzóval szerelje le a Wilo-csatlakozót 

(Fig. 4).

 ÉRTESÍTÉS
A szivattyú bekapcsolási árama < 5A. Ha a szivat-
tyút jelfogó kapcsolja „Be” és „Ki”, biztosítani 
kell, hogy a jelfogó legalább 5A-os bekapcsolási 
árammal kapcsoljon. Szükség esetén kérjen tájé-
koztatást a kazán és a szabályozó gyártójától. 
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7 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést kizárólag képzett szakember 
végezheti.

7.1 Légtelenítés
• A rendszert megfelelően töltse fel és légtelenítse.
Ha a szivattyú nem légtelenít önműködően:
• Aktiválja a légtelenítő funkciót a funkciógomb 

segítségével, 1x nyomja meg röviden, a LED zölden 
világít.

A légtelenítő funkció 5 másodperc elteltével 
indul, 10 percig tart.

A LED kijelzőn alulról felfelé mozgó sáv jelzi a légtele-
nítést.

• A megszakításhoz a funkciógombot tartsuk nyomva 
néhány másodpercig.

7.2 A szabályzási mód és szállítómagasság 
beállítása
A megjelenített ház-szimbólum és az ott szereplő adatok 
csak tájékoztatásként szolgálnak a szállítómagasság beállí-
tásához, a beállításhoz ajánlott a pontos számítások elvég-
zése. A beállítással egyidejűleg a szállítómagasság értékeit 
a rendszer 0,1 m-es beosztásban mutatja.

Radiátorfűtés
Változó nyomáskülönbség (Δp-v):
• Válassza ki az alkalmazás beállítási tartományát .
• Állítsuk be a H szállítómagasság-alapjelet (változó 

nyomáskülönbség).
A LED kijelzőn látható a beállított 

H szállítómagasság-alapjel méterben megadva.

1x

 ÉRTESÍTÉS
A légtelenítés után a LED kijelző a szivattyú 
előzőleg beállíott értékeit mutatja. 

H+

H-
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Padlófűtés
Állandó nyomáskülönbség (Δp-c):
• Válassza ki az alkalmazás beállítási tartományát.
• Állítsuk be a H szállítómagasság-alapjelet (állandó 

nyomáskülönbség).
A LED kijelzőn látható a beállított 

H szállítómagasság-alapjel méterben megadva.

Állandó fordulat-
szám

Állandó fordulatszám (I, II, III):
• Válassza ki az állandó fordulatszám beállítási tarto-

mányát.
• Állítsa be az I II vagy III fordulatszám-fokozatot.
A LED kijelző a beállított c1, c2 vagy c3 fordulatszá-

mot mutatja a jelleggörbének megfelelően.

Szivattyú Radiátor darabszám

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-

Szivattyú A fűtott felület mérete m²-ben

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

H+H-
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A beállítás befeje-
zése

• A kezelőgombot 2 másodpercig ne fordítsa el.
• A LED kijelző 5x villog, és átvált az aktuális teljesít-

ményfelvétel megjelenítésére W-ban megadva, fel-
váltva az aktuális átfolyási értékkel m³/h.

8 Üzemen kívül helyezés
A szivattyú leállí-

tása
A csatlakozóvezeték vagy más elektromos alkatrész 
sérülése esetén a szivattyút azonnal le kell állítani.
• Válassza le a szivattyút a tápfeszültségről.
• Hívja a Wilo-ügyfélszolgálatot vagy szakembert.

9 Karbantartás
Tisztítás • A szivattyút rendszeres időközönként, száraz 

porronggyal óvatosan tisztítsa meg a szennyeződé-
sektől.

• Soha ne használjon folyadékot vagy agresszív tisztí-
tószert.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett meste-
rember, a villamos csatlakozókon végzett munkákat 
kizárólag képzett villanyszerelő végezze.

 ÉRTESÍTÉS
A tápfeszültség megszakadása esetén az összes 
beállítás és kijelzés megmarad. 

Üzemzavarok Okok Elhárítás
A szivattyú 
bekapcsolt 
áramellátás elle-
nére sem műkö-
dik

Az elektromos biz-
tosíték meghibá-
sodása

Ellenőrizze a biztosítékokat

Nincs feszültség a 
szivattyún

Szüntesse meg a feszültség meg-
szakadását
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10.1 Figyelmeztető üzenetek
• A figyelmeztető üzenetet a LED-kijelző mutatja. 
• A zavarjelző LED nem világít.
• A szivattyú korlátozott szállítóteljesítménnyel műkö-

dik tovább.
• A kijelzett hibás üzemállapot nem állhat fenn hosz-

szabb ideig. Szüntesse meg a hiba okát.

A szivattyú zajt 
bocsát ki

Alacsony előre-
menő nyomás 
okozta kavitáció

Növelje a rendszernyomást a 
megengedett tartományon belül
Ellenőrizze a szállítómagasság beál-
lítását, adott esetben állítson be 
kisebb magasságot

Az épület nem 
melegszik fel

A fűtőfelületek 
hőteljesítménye túl 
alacsony

Növelje az alapjelet
Állítsa a szabályzási módot Δp-c 
beállításra

Üzemzavarok Okok Elhárítás

LED Üzemzavarok Okok Elhárítás
E07 Generátoros üzem A szivattyú hidraulikáján 

ugyan átáramlik a közeg, 
de a szivattyún nincs háló-
zati feszültség

Ellenőrizze a háló-
zati feszültséget

E11 Szárazonfutás Levegő került a szivat-
tyúba

Ellenőrizze a víz-
mennyiséget/ -
nyomást

E21 Túlterhelés Nehezen járó motor, a szi-
vattyú specifikáción kívül 
üzemel (például: magas 
modulhőmérséklet). A for-
dulatszám alacsonyabb 
mint a normál üzemben.

A környezeti fel-
tételek ellenőr-
zése
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10.2 Zavarjelzések
• A zavarjelzést LED-kijelző mutatja.
• A zavarjelző LED pirosan világít.
• A szivattyú lekapcsol (a hibakódtól függően), ciklikus 

újraindításokat próbál.

Kézi újraindítás • A szivattyú megpróbál automatikusan újraindulni, ha 
blokkolást észlel.

Ha a szivattyú nem indul automatikusan újra (E10):
• Aktiválja a manuális újraindítást a funkciógomb segít-

ségével,  2x nyomja meg röviden, a LED zölden világít.
Az újraindítás  5 másodperc elteltével indul, 10 percig 

tart.
A LED kijelző a külső szegmenseket az óra járásával 

megegyező irányban folyamatosan mutatja.
• A megszakításhoz a funkciógombot tartsuk nyomva 

néhány másodpercig.

LED Üzemzavarok Okok Elhárítás
E04 Alacsony hálózati 

feszültség
Túl alacsony hálózatoldali 
tápfeszültség

Ellenőrizze a háló-
zati feszültséget

E05 Túlfeszültség Túl nagy hálózatoldali 
tápfeszültség

Ellenőrizze a háló-
zati feszültséget

E10 Blokkolás A forgórész akadozik Aktiválja a manuális 
újraindítást vagy 
forduljon az ügy-
félszolgálathoz

E23 Rövidzárlat Túl nagy motoráram Forduljon az ügy-
félszolgálathoz

E25 Érintkezés/tekercs A tekercs meghibásodott Forduljon az ügy-
félszolgálathoz

E30 Modul túlmelege-
dés

A modul belső tere túl 
meleg

Ellenőrizze az 
alkalmazási felté-
teleket 

E36 Modul meghibáso-
dott

Az elektronika meghibá-
sodott

Forduljon az ügy-
félszolgálathoz

2x
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Ha nem tudja elhárítani az üzemzavart, értesítse a Wilo 
ügyfélszolgálatát vagy egy szakembert.

11 Ártalmatlanítás
Információ a használt elektromos és elektronikai ter-
mékek begyűjtéséről
Jelen termék előírásszerű ártalmatlanítása és szakszerű  
újrahasznosítása segít elkerülni a környezet károsodását 
és  az emberi egészségre irányuló veszélyeket.

Az adott használt termék előírás szerinti kezelésével, 
újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatban 
az alábbiakra  kell ügyelni:
• Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsí-

tott  gyűjtőhelyeken adjuk le.
• Tartsuk be a vonatkozó helyi előírásokat!
Az előírások szerinti ártalmatlanításra vonatkozó infor-
mációkért forduljunk a helyi önkormányzathoz, a legkö-
zelebbi hulladékhasznosító udvarhoz vagy ahhoz a 
kereskedőhöz, akinél a terméket vásároltuk. Az újra-
hasznosításal kapcsolatban itt további információkat 
találhat: www.wilo-recycling.com.

 ÉRTESÍTÉS
Az ismételt újraindítás után a LED kijelző a szi-
vattyú előzőleg beállíottt értékeit mutatja. 

 ÉRTESÍTÉS
A háztartási szemétbe történő ártalmatlaní-
tás tilos!
Az Európai Unióban az alábbi szimbólum szere-
pelhet a terméken, a csomagoláson vagy a kísé-
rőpapírokon. Azt jelenti, hogy az adott 
elektromos és elektronikai terméket nem sza-
bad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlaní-
tani.
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