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1 Všeobecné informácie
O tomto
návode

Návod na montáž a obsluhu je pevnou súčasťou výrobku. 
Pred akýmikoľvek činnosťami si prečítajte tento návod 
a uschovajte ho tak, aby bol kedykoľvek dostupný.
Presné dodržiavanie tohto návodu je predpokladom 
na používanie výrobku v súlade s účelom a na správnu 
obsluhu výrobku. Dodržiavajte všetky informácie 
a označenia na výrobku.
Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky ďalšie 
jazykové verzie sú prekladom originálu návodu na obsluhu.

2 Bezpečnosť
Táto kapitola obsahuje základné pokyny, ktoré treba 
dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe. Okrem toho 
dodržiavajte pokyny a bezpečnostné upozornenia uve-
dené v ďalších kapitolách.
Nedodržanie tohto návodu na obsluhu má za následok 
ohrozenie osôb, životného prostredia a výrobku. To 
vedie k zániku všetkých nárokov na náhradu škody.
Nerešpektovanie môže so sebou prinášať napríklad 
nasledujúce ohrozenia:
• Ohrozenie osôb zásahom elektrického prúdu, mecha-

nickými a bakteriologickými vplyvmi, ako aj elektro-
magnetickými poľami

• Ohrozenie životného prostredia presakovaním 
nebezpečných látok

• Vecné škody
• Zlyhanie dôležitých funkcií výrobku

Označenie
bezpečnostných

upozornení

V tomto návode na montáž a obsluhu sú použité bez-
pečnostné pokyny týkajúce sa vecných škôd 
a ublíženia na zdraví a sú rôzne znázornené:
• Bezpečnostné pokyny týkajúce sa ublíženia na zdraví 

začínajú signálnym slovom a majú na začiatku prís-
lušný symbol.

• Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vecných škôd začínajú 
signálnym slovom a sú znázornené bez symbolu.
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Signálne slová NEBEZPEČENSTVO!
Nerešpektovanie má za následok smrť alebo ťažké zranenia!
VAROVANIE!
Nerešpektovanie môže viesť k (najťažším) zraneniam osôb!
UPOZORNENIE!
Nerešpektovanie môže viesť k vecným škodám, môže 
vzniknúť aj totálna škoda.
OZNÁMENIE
Užitočné upozornenie na manipuláciu s výrobkom.

Symboly V tomto návode boli použité nasledujúce symboly:      

Kvalifikácia
personálu

Personál musí:
• Byť vyškolený o miestnych platných bezpečnostných 

predpisoch.
• Mať prečítaný návod na montáž a obsluhu a musí ho 

pochopiť.
Personál musí mať nasledujúce kvalifikácie:
• Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár 

(podľa EN 50110-1).
• Inštaláciu/demontáž musí vykonať odborník, ktorý je 

vyškolený na manipuláciu s nevyhnutnými nástrojmi, 
náradím a potrebnými upevňovacími materiálmi.

• Ovládanie musia vykonávať osoby, ktoré boli obozná-
mené so spôsobom funkcie celého zariadenia.

 Nebezpečenstvo v dôsledkuelektrického napätia

 Všeobecný výstražný symbol

 Varovanie pred horúcimi povrchmi/médiami

 Varovanie pred magnetickými poľami

 Informácie



6 WILO SE 02/2022

sk

Definícia pojmu „elektrikár“
Odborný elektrikár je osoba s vhodným odborným vzdela-
ním, poznatkami a skúsenosťami, ktorá dokáže rozpoznať a 
zabrániť nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou.

Elektrické práce • Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár.
• Musia byť dodržané platné vnútroštátne smernice, 

normy a predpisy, ako aj predpisy miestnych dodáva-
teľov energií týkajúce sa pripojenia k lokálnej elektric-
kej sieti.

• Pred vykonaním akýchkoľvek prác výrobok odpojte 
z elektrickej siete a zabezpečte proti opätovnému 
zapnutiu.

• Prípojka musí byť istená ochranným spínačom proti 
chybnému prúdu (RCD).

• Výrobok musí byť uzemnený.
• Poškodené káble nechajte bezodkladne vymeniť 

odborným elektrikárom.
• Nikdy neotvárajte regulačný modul a nikdy neodstra-

ňujte ovládacie prvky.

Povinnosti
prevádzkovateľa

• Všetky práce smie vykonávať len kvalifikovaný 
odborný personál.

• Na mieste inštalácie zabezpečte ochranu pred doty-
kom s horúcimi konštrukčnými dielmi a časťami vedú-
cimi elektrický prúd.

• Zabezpečte výmenu poškodených tesnení 
a pripájacích vedení.

Toto zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúse-
ností a vedomostí len vtedy, keď budú pracovať pod 
dozorom zodpovednej osoby alebo keď budú poučené 
o bezpečnom používaní zariadenia a keď porozumejú 
nebezpečenstvu vyplývajúcemu z jeho používania. Deti 
sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie 
a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelej 
osoby.
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3 Popis výrobku a funkcia
Prehľad Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Teleso čerpadla so závitovými pripojeniami
2 Motor mokrobežného čerpadla
3 Otvory na odtok kondenzátu (4x po obvode)
4 Typový štítok
5 Skrutky telesa
6 Regulačný modul
7 LED indikátor
8 Ovládacie tlačidlo
9 Wilo-Connector, elektrické pripojenie na sieť

10 Funkčné tlačidlo
11 LED indikátor funkčnosti
12 LED indikátor poruchového hlásenia

Funkcia Vysokoúčinné obehové čerpadlo pre teplovodné 
vykurovacie systémy s integrovanou reguláciou diferen-
ciálneho tlaku. Regulačný režim a dopravnú výšku 
(diferenciálny tlak) možno nastaviť. Diferenciálny tlak 
je regulovaný počtom otáčok čerpadla.

Typový kľúč

Technické údaje

Príklad: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Vysokoúčinné obehové čerpadlo
25 Závitové pripojenie DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimálna dopravná výška v m (nastaviteľná s presnosťou na 0,5 m)

6 = maximálna dopravná výška v m pri Q = 0 m³/h
130 Montážna dĺžka: 130 mm alebo 180 mm

Napájacie napätie 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Druh ochrany IP pozri typový štítok (4)
Koeficient energetickej účinnosti EEI pozri typový štítok (4)
Teploty média pri max. teplote okolia +40 °C -10 °C až +95 °C
Teploty média pri max. teplote okolia +25 °C -10 °C až +110 °C
Prípustná teplota okolia -10 °C až +40 °C
Max. prevádzkový tlak 10 bar (1000 kPa)
Minimálny prítokový tlak pri +95 °C/+110 °C 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)



8 WILO SE 02/2022

sk

LED indikátor
• Zobrazenie požadovanej hodnoty H dopravnej výšky 

(diferenciálny tlak) v m.

• Zobrazenie zvolených konštantných otáčok 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Zobrazenie aktuálneho príkonu vo W, striedavo s 
aktuálnym prietokom v m³/h.

• Zobrazenie výstražných a poruchových hlásení.

3.1 Ovládacie prvky
Ovládacie tlačidlo Otáčanie

• Výber použitia/regulačného režimu.
• Nastavenie požadovanej hodnoty H dopravnej výšky 

(diferenciálny tlak).
• Výber konštantných otáčok.

Funkčné tlačidlo Stlačenie
• Spustenie funkcie odvzdušnenia.
• Manuálna aktivácia opätovného spustenia čerpadla.

3.2 Použitie/regulačný režim a funkcie
Ohrev radiátorov Odporúča sa pri dvojpotrubných vykurovacích systé-

moch s vykurovacími telesami na zníženie hluku prie-
toku na termostatových ventiloch.

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Variabilný diferenciálny tlak (Δp-v):
Čerpadlo zníži dopravnú výšku pri klesajúcom prietoku 
v potrubnej sieti na polovicu.
Úspora elektrickej energie v dôsledku prispôsobenia 
dopravnej výšky potrebe prietoku a nižším rýchlostiam 
prietoku.

Podlahové
vykurovanie

Odporúčanie pre podlahové vykurovanie. 
Prípadne pri veľkých rozmeroch potrubia alebo všetkých 
aplikáciách bez nastaviteľnej charakteristiky potrubnej 
siete (napr. obehové čerpadlá), ako aj jednopotrubných 
vykurovacích systémoch s vykurovacími telesami.
Konštantný diferenciálny tlak (Δp-c):
Reguláciou sa udržiava konštantná nastavená dopravná 
výška bez ohľadu na dopravovaný prietok.

Konštantné otáčky Odporúčanie v prípade zariadení s nenastaviteľným 
odporom zariadenia, ktoré vyžadujú konštantný prietok.
Konštantné otáčky (I, II, III):
Čerpadlo beží neregulovane v troch pevne zadaných 
stupňoch otáčok.

Odvzdušnenie
Odvzdušňovacia funkcia sa aktivuje funkčným tlačid-
lom a automaticky odvzdušňuje čerpadlo. 
Vykurovací systém sa pritom neodvzdušňuje.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 OZNÁMENIE
Nastavenie z výroby:  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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Manuálne opätovné
spustenie

Manuálne opätovné spustenie sa aktivuje funkčným 
tlačidlom a v prípade potreby odblokuje čerpadlo 
(napr. po dlhšom odstavení počas leta).

4 Používanie v súlade s účelom
Vysoko účinné obehové čerpadlá konštrukčného radu 
Wilo-Yonos PICO slúžia výlučne na cirkuláciu médií 
v teplovodných vykurovacích zariadeniach a podobných 
systémoch s neustále sa meniacimi prietokmi. 
Prípustné médiá:
• Vykurovacia voda podľa VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Zmesi vody a glykolu* s maximálne 50 %-ným 

podielom glykolu.
* Glykol má vyššiu viskozitu ako voda. Pri prímesiach 
glykolu je potrebné upraviť parametre čerpania čerpadla 
podľa zmiešavacieho pomeru.

K používaniu v súlade s účelom patrí aj dodržiavanie 
tohto návodu a údajov a označení uvedených 
na čerpadle.

Používanie
v rozpore s účelom

použitia

Akékoľvek používanie presahujúce rámec účelu použitia 
sa považuje za používanie v rozpore s účelom použitia 
a vedie k strate akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich 
zo záruky.

 OZNÁMENIE
V zariadení používajte výhradne zmesi prip-
ravené na použitie. Čerpadlo nepoužívajte na 
zmiešanie média v zariadení. 
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5 Preprava a skladovanie
Rozsah dodávky • Vysoko účinné obehové čerpadlo s 2 tesneniami

• Wilo-Connector
• Návod na montáž a obsluhu

Kontrola prepravy Po dodaní bezodkladne skontrolujte, či počas prepravy 
nedošlo k poškodeniam a či je dodávka kompletná. 
V prípade potreby okamžite podajte reklamáciu.

Prepravné a sklado-
vacie podmienky

Chráňte pred vlhkosťou, mrazom a mechanickým 
namáhaním. 
Prípustný teplotný rozsah: -10 °C až +50 °C

6 Inštalácia a elektrické pripojenie
6.1 Inštalácia

Montáž smie vykonávať len kvalifikovaný a odborný 
montážny technik.

 VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo vecných škôd 
v dôsledku používania v rozpore s účelom použitia!  
• Nikdy nepoužívajte iné než určené čerpané médiá.
• Nikdy nedovoľte, aby práce vykonávali neoprávnené 

osoby.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte mimo uvedených 

limitov používania.
• Na zariadení nikdy nevykonávajte svojvoľné 

prestavby.
• Používajte výhradne autorizované príslušenstvo.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte s fázovou 

reguláciou.
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Príprava • Na inštaláciu zvoľte dobre prístupné miesto.
• Dbajte na prípustnú montážnu polohu (Fig. 2) čer-

padla. V prípade potreby otočte hlavu motora (2+6). 

 VAROVANIE!
Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich 
povrchov! 
Teleso čerpadla (1) a motor mokrobežného čerpadla (2) 
sa môžu výrazne zahriať a kontakt s nimi môže spôsobiť 
popáleniny.
• Počas prevádzky sa dotýkajte len regulačného 

modulu (6).
• Pred vykonávaním akýchkoľvek prác nechajte 

čerpadlo vychladnúť.

 VAROVANIE!
Nebezpečenstvo obarenia v dôsledku horúcich 
médií! 
Horúce čerpané médiá môžu spôsobiť obareniny. Pred 
montážou alebo demontážou čerpadla alebo pred 
uvoľnením skrutiek telesa (5) dbajte na nasledovné:
• Vykurovací systém nechajte úplne vychladnúť.
• Zatvorte uzatváracie armatúry alebo vyprázdnite 

vykurovací systém.

UPOZORNENIE!
Nesprávna montážna poloha môže poškodiť čerpadlo.
• Miesto montáže zvoľte podľa prípustnej montážnej 

polohy (Fig. 2).
• Motor je nutné vždy nainštalovať vo vodorovnej 

polohe.
• Elektrické pripojenie nesmie nikdy smerovať nahor.
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• Na uľahčenie výmeny čerpadla nainštalujte pred 
a za čerpadlo uzatváracie armatúry.

• Hornú uzatváraciu armatúru nasmerujte do bočnej 
strany.

• Pri inštalácii na prívode otvorených zariadení musí 
poistný prívod odbočovať pred čerpadlom 
(EN 12828).

• Ukončite všetky zváracie a spájkovacie práce.
• Prepláchnite potrubný systém.

Otočenie hlavy
motora

Pred inštaláciou a pripojením čerpadla otočte hlavu 
motora (2+6).
• V prípade potreby zložte tepelnú izoláciu.

• Pevne držte hlavu motora (2+6) a odskrutkujte 
4 skrutky telesa (5).

• Opatrne otočte hlavu motora (2+6).

UPOZORNENIE!
Únik vody môže poškodiť regulačný modul.
• Hornú uzatváraciu armatúru nasmerujte tak, aby 

unikajúca voda nemohla kvapkať na regulačný 
modul (6).

 VAROVANIE! 
Nebezpečenstvo ohrozenia života vplyvom magne-
tického poľa!
Ohrozenie života pre osoby s medicínskymi implan-
tátmi v dôsledku vplyvu permanentného magnetu 
zabudovaného v čerpadle.
• Nikdy nevyberajte rotor.

1

5

2

6

UPOZORNENIE!
Poškodenie vnútorného tesnenia spôsobuje priesaky.
• Hlavu motora (2+6) opatrne otočte bez toho, aby ste 

ju vytiahli z telesa čerpadla (1).
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• Dbajte na prípustnú montážnu polohu (Fig. 2) 
a smerovú šípku na telese čerpadla (1). 

• Pevne zaskrutkujte 4 skrutky telesa (5) (4-7,5 Nm).

Inštalácia čerpadla Pri inštalácii dbajte na nasledovné:
• Dbajte na smerovú šípku na telese čerpadla (1).
• Čerpadlo namontujte bez mechanického pnutia 

s vodorovne uloženým mokrobežným motorom (2).
• Na závitové pripojenia nasaďte tesnenia.
• Naskrutkujte rúrkové spoje.
• Pomocou vidlicového kľúča zaistite čerpadlo proti 

otáčaniu a pevne ho zoskrutkujte s potrubiami.
• Prípadne opäť namontujte tepelnú izoláciu.

6.2 Elektrické pripojenie 
Elektrické pripojenie smie vykonávať výlučne kvalifiko-
vaný elektrikár.

1

2

3

UPOZORNENIE!
Nedostatočné odvádzanie tepla a kondenzovaná voda 
môžu poškodiť regulačný modul a mokrobežný motor.
• Na motor mokrobežného čerpadla (2) neumiestňujte 

tepelnú izoláciu.
• Zabezpečte priechodnosť všetkých otvorov 

na odvádzanie kondenzátu (3).

 NEBEZPEČENSTVO!
Ohrozenie života vplyvom elektrického napätia! 
Kontakt s časťami vedúcimi elektrické napätie spôso-
buje bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života.
• Pred všetkými prácami odpojte zdroj napájania 

napätím a zabezpečte ho proti opätovnému 
zapnutiu.

• Nikdy neotvárajte regulačný modul (6) a nikdy neod-
straňujte ovládacie prvky.
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Príprava • Druh prúdu a napätie musia zodpovedať údajom uve-
deným na typovom štítku (4).

• Maximálna predradená poistka: 10 A, pomalá.
• Čerpadlo prevádzkujte výlučne so sínusovým strieda-

vým napätím.
• Zohľadnite frekvenciu spínania: 

- Zapnutia/vypnutia prostredníctvom sieťového 
napätia ≤ 100/24 h 

- ≤ 20/h pri frekvencii spínania 1 min. medzi zapnu-
tiami/vypnutiami prostredníctvom sieťového napätia.

• Elektrické pripojenie vytvorte pomocou pevného pri-
pájacieho vedenia so zástrčkou alebo spínačom všet-
kých pólov s rozpätím kontaktov minimálne 3 mm 
(VDE 0700/časť 1).

UPOZORNENIE!
Taktované napätie môže viesť k poškodeniu 
elektroniky.
• Čerpadlo nikdy neprevádzkujte s fázovou 

reguláciou.
• Pri zapínaní/vypínaní čerpadla prostredníctvom 

externého riadenia deaktivujte taktovanie napätia 
(napr. fázová regulácia).

• Pri použitiach, pri ktorých nie je jasné, či sa čerpadlo 
prevádzkuje s taktovaným napätím, musí výrobca 
regulácie/zariadenia potvrdiť, že čerpadlo je pre-
vádzkované so sínusovým striedavým napätím.

• Zapínanie/vypínanie čerpadla prostredníctvom tria-
kov/polovodičových relé je nutné v ojedinelých prí-
padoch preskúšať.

 OZNÁMENIE
Zapínací prúd čerpadla je < 5 A. Ak sa čerpadlo 
spína prostredníctvom relé „Zap“ a„Vyp“ je 
potrebné zabezpečiť, aby relé dokázalo spínať 
zapínací prúd minimálne 5 A. V prípade potreby si 
vyžiadajte informáciu od výrobcu kotla/regulácie. 
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• Na ochranu pred únikmi vody a na odľahčenie ťahu 
na káblovej priechodke použite pripájacie vedenie 
s dostatočným vonkajším priemerom 
(napr. H05VV-F3G1,5).

• Pri teplotách média nad 90 °C použite pripájacie 
vedenie s tepelnou odolnosťou.

• Zabezpečte, aby sa pripájacie vedenie nedotýkalo 
potrubí ani čerpadla.

Montáž konektora
Wilo-Connector

• Pripájacie vedenie oddeľte od zdroja napájania 
napätím.

• Dbajte na obsadenie svoriek (PE, N, L).
• Pripojte a namontujte Wilo-Connector (Fig. 3a až 3e).

Pripojenie čerpadla • Uzemnite čerpadlo.
• Wilo-Connector (9) pripojte k regulačnému 

modulu (6) tak, aby v ňom bol zaistený (Fig. 3f).

Demontáž
konektora

Wilo-Connector

• Pripájacie vedenie oddeľte od zdroja napájania 
napätím.

• Pomocou vhodného skrutkovača odmontujte 
Wilo-Connector (Fig. 4).

7 Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky smie vykonávať len kvalifiko-
vaný a odborný montážny technik.

7.1 Odvzdušnenie
• Zariadenie odborne naplňte a odvzdušnite.
Ak sa čerpadlo automaticky neodvzdušní:
• Aktivujte funkciu odvzdušnenia pomocou funkčného 

tlačidla. Tlačidlo 1x stlačte a LED indikátor sa rozsvieti 
nazeleno.

Funkcia odvzdušnenia sa spustí po 5 sekundách 
a trvá 10 minút.

LED indikátor zobrazuje ukazovateľ pohybujúci 
sa zdola nahor.

1x
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• Ak chcete funkciu prerušiť, podržte niekoľko sekúnd 
stlačené funkčné tlačidlo.

7.2 Nastavenie regulačného režimu a dopravnej 
výšky
Veľkosť zobrazených symbolov domu a údaje slúžia len 
na orientáciu pri nastavení dopravnej výšky. Na nastave-
nie sa odporúča presnejší výpočet. Pri nastavení sa záro-
veň zobrazia hodnoty dopravnej výšky v krokoch 
po 0,1 m.

Ohrev radiátorov
Variabilný diferenciálny tlak (Δp-v):
• Vyberte rozsah nastavenia použitia.
• Nastavte požadovanú hodnotu H dopravnej výšky 

(variabilný diferenciálny tlak).
LED indikátor zobrazuje nastavenú požadovanú 

hodnotu dopravnej výšky H vm.

 OZNÁMENIE
Po odvzdušnení bude LED indikátor zobrazovať 
predtým nastavené hodnoty čerpadla. 

H+

H-

Čerpadlo Počet radiátorov

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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Podlahové
vykurovanie

Konštantný diferenciálny tlak (Δp-c):
• Vyberte rozsah nastavenia použitia.
• Nastavte požadovanú hodnotu H dopravnej výšky 

(konštantný diferenciálny tlak).
LED indikátor zobrazuje nastavenú požadovanú 

hodnotu dopravnej výšky H vm.

Konštantné otáčky
Konštantné otáčky I II III:
• Vyberte rozsah nastavenia konštantných otáčok.
• Nastavte stupeň otáčok I, II alebo III.
LED indikátor zobrazuje nastavené otáčky c1, c2 

alebo c3 podľa regulačnej charakteristiky.

Ukončenie
nastavenia

• Ovládacie tlačidlo neotáčajte po dobu 2 sekúnd.
• LED indikátor 5-krát zabliká a následne bude zobra-

zovať aktuálny príkon vo W, striedavo s aktuálnym 
prietokom v m³/h.

H+

H-

Čerpadlo Počet metrov štvorcových vyhrievaných plôch 
v m²

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

H+H-

 OZNÁMENIE
Pri výpadku napájania napätím zostávajú všetky 
nastavenia a zobrazenia zachované. 
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8 Vyradenie z prevádzky
Zastavenie čerpadla V prípade poškodení na pripájacom vedení alebo iných 

elektrických komponentoch okamžite zastavte 
čerpadlo.
• Čerpadlo odpojte od zdroja napájania napätím.
• Kontaktujte servisnú službu Wilo alebo odborného 

technika.

9 Údržba
Čistenie • Pomocou suchej utierky čerpadlo pravidelne opatrne 

čistite od nečistôt.
• Nikdy nepoužívajte kvapaliny ani agresívne čistiace 

prostriedky.

10 Poruchy, príčiny a ich odstránenie
Odstraňovanie porúch smie vykonávať výlučne kvalifi-
kovaný špecializovaný pracovník. Práce s elektrickými 
prípojkami smie vykonávať výlučne kvalifikovaný elek-
trikár.

Poruchy Príčiny Odstránenie
Čerpadlo pri 
zapnutom 
prívode elektric-
kého prúdu 
nebeží

Chybná elektrická 
poistka

Skontrolujte poistky

Čerpadlo je bez 
elektrického 
napätia

Odstráňte výpadok elektrického 
napätia

Čerpadlo je 
hlučné

Kavitácia 
v dôsledku nedo-
statočného tlaku 
na prívode

Zvýšte tlak systému v rámci prípust-
ného rozsahu
Skontrolujte nastavenie dopravnej 
výšky a v prípade potreby nastavte 
nižšiu výšku

Budova sa 
nezohrieva

Tepelný výkon 
vykurovacích plôch 
je príliš nízky

Zvýšte požadovanú hodnotu
Regulačný režim nastavte na Δp-c
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10.1 Výstražné hlásenia
• Výstražné hlásenie sa zobrazuje prostredníctvom LED 

indikátora. 
• LED indikátor hlásenia poruchy nesvieti.
• Čerpadlo beží ďalej s obmedzeným dopravným 

výkonom.
• Signalizovaný prevádzkový stav s poruchou sa nesmie 

vyskytovať po dlhšiu dobu. Príčinu je nutné odstrániť.

10.2 Poruchové hlásenia
• Poruchové hlásenie sa zobrazuje prostredníctvom 

LED indikátora.
• LED indikátor poruchy svieti načerveno.
• Čerpadlo sa vypne (v závislosti od kódu chyby), 

pokúša sa o cyklické nové spustenie.

LED 
indi-
kátor

Poruchy Príčiny Odstránenie

E07 Generátorová 
prevádzka

Hydraulika čerpadla vyka-
zuje prietok, čerpadlo však 
nemá žiadne sieťové 
napätie

Skontrolujte 
sieťové napätie

E11 Chod nasucho Vzduch v čerpadle Skontrolujte 
množstvo/tlak 
vody

E21 Preťaženie Ťažký chod motora Čer-
padlo sa prevádzkuje 
mimo špecifikácie (napr. 
vysoká teplota modulu). 
Otáčky sú nižšie ako 
v normálnej prevádzke.

Prekontrolujte 
podmienky okolia

LED 
indi-
kátor

Poruchy Príčiny Odstránenie

E04 Podpätie Príliš nízke napájanie 
napätím na strane siete

Skontrolujte 
sieťové napätie
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Manuálne opätovné
spustenie

• Čerpadlo sa automaticky pokúsi o opätovné spuste-
nie, keď sa rozpozná blokovanie.

Ak sa čerpadlo automaticky znova nespustí (E10):
• Aktivujte manuálne opätovné spustenie pomocou 

funkčného tlačidla. Tlačidlo 2x krátko stlačte a LED 
indikátor sa rozsvieti nazeleno.

K opätovnému spusteniu dôjde po 5 sekundách 
a trvá 10 minút.

LED indikátor zobrazuje vonkajšie segmenty v smere 
hodinových ručičiek.

• Ak chcete funkciu prerušiť, podržte niekoľko sekúnd 
stlačené funkčné tlačidlo.

Ak poruchu nie je možné odstrániť, kontaktujte 
odborníka alebo servisnú službu Wilo.

E05 Prepätie Príliš vysoké napájanie 
napätím na strane siete

Skontrolujte 
sieťové napätie

E10 Blokovanie Rotor je zablokovaný Aktivujte manu-
álne opätovné 
spustenie alebo 
sa obráťte na 
servisnú službu

E23 Skrat Príliš vysoký prúd motora Obráťte sa na 
servisnú službu

E25 Pripojenie 
kontaktov/vinutie

Chybné vinutie Obráťte sa na 
servisnú službu

E30 Nadmerná teplota 
modulu

Príliš teplý vnútorný 
priestor modulu

Skontrolujte pod-
mienky používania 

E36 Chybný modul Chybná elektronika Obráťte sa na 
servisnú službu

LED 
indi-
kátor

Poruchy Príčiny Odstránenie

2x

 OZNÁMENIE
Po vykonanom opätovnom spustení zobrazí LED 
indikátor predtým nastavené hodnoty čerpadla. 
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11 Odstránenie
Informácia o zbere použitých elektrických a elektro-
nických výrobkov
Likvidácia v súlade s predpismi a správna recyklácia 
tohto výrobku zabráni škodám na životnom prostredí 
a ohrozeniu zdravia osôb.

Na správnu manipuláciu, recykláciu a likvidáciu prísluš-
ných použitých výrobkov dodržte nasledujúce body:
• Tieto výrobky odovzdajte len do certifikovaných 

zberní, ktoré sú na to určené.
• Dodržte miestne platné predpisy!
Informácie o likvidácii v súlade s predpismi si vyžiadajte 
na príslušnom mestskom úrade, najbližšom stredisku 
na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste si 
výrobok kúpili. Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie 
nájdete na www.wilo-recycling.com.

 OZNÁMENIE
Likvidácia s domovým odpadom je zakázaná!
V Európskej únii môže byť tento symbol 
na výrobku, obale alebo na sprievodnej doku-
mentácii. To znamená, že príslušné elektrické 
a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať 
s domovým odpadom.
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