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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba ger-
mană. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii origi-
nale ale acestor instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montare şi exploatare reprezintă o parte 
integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în 
apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţi-
uni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunză-
toare şi exploatarea corectă a produsului.
Instrucţiunile de montare şi exploatare sunt conforme cu vari-
anta constructivă a produsului, respectiv cu prevederile şi stan-
dardele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte compo-
nentă a acestor instrucţiuni de montare şi exploatare.
În cazul unei modificări tehnice neagreate de noi a tipurilor con-
structive sau în cazul nerespectării declaraţiilor din instrucţiu-
nile de montaj şi exploatare referitoare la siguranţa produsului/
personalului, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de siguranţă

Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care tre-
buie respectate la instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipa-
mentului. Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de 
persoanele care montează şi exploatează echipamentul înainte 
de montarea şi punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile generale de siguranţă din această 
secţiune, cât şi măsurile specifice de siguranţă din secţiunile 
următoare, marcate cu simbolurile pentru pericole.
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2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste instrucţiuni 
de montaj şi exploatare

Simboluri:
Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTĂ: 

Cuvinte de atenţionare:

PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi leziuni (grave). „Avertisment“ 
implică probabilitatea accidentării (grave a) persoanelor, 
dacă nu se respectă această indicaţie.

ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului/instalaţiei. „Atenţie“ 
atrage atenţia utilizatorului asupra posibilităţii de deterio-
rare a produsului în cazul nerespectării acestei indicaţii.

NOTĂ:
O notă utilă privind manipularea produsului. 
Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.

Notele aplicate direct la produs, ca de ex.
• săgeata pentru indicarea sensului de rotaţie,
• marcajul pentru racorduri,
• plăcuţa de identificare,
• autocolantul de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie să poată fi citite întot-
deauna.
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2.2 Calificarea personalului
Personalul însărcinat cu montarea, exploatarea şi întreţinerea 
trebuie să deţină calificarea adecvată pentru aceste lucrări. 
Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supravegherea 
personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu 
dispune de cunoştinţele necesare, acesta trebuie instruit şi şco-
larizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de către producător, 
la cererea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării instrucţiunilor 
de siguranţă
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea 
situaţii periculoase pentru oameni, mediul înconjurător şi pro-
dus/instalaţie. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă conduce 
la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa 
poate duce, de exemplu, la următoarele riscuri:

• punerea în pericol a personalului prin agenţi de natură electrică, 
mecanică şi bacteriologică,

• afectarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale 
periculoase,

• distrugeri ale proprietăţii,
• pierderea unor funcţii importante ale produsului/instalaţiei,
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguranţă
Trebuie respectate indicaţii de siguranţă cuprinse în aceste 
instrucţiuni de montaj şi exploatare, prevederile naţionale privi-
toare la protecţia împotriva accidentelor precum şi eventualele 
regulamente interne de lucru, funcţionare şi siguranţă stabilite 
de utilizator.
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2.5 Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizator
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane 
fără experienţă şi/sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situa-
ţiilor când siguranţa lor este supravegheată de o persoană respon-
sabilă sau au primit de la aceasta indicaţii privitoare la folosirea 
aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se joacă 
cu aparatul.

• În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale produsului/
instalaţiei pot genera pericole, utilizatorul trebuie să asigure pro-
tecţia lor împotriva atingerii.

• Protecţia la atingere pentru componentele aflate în mişcare (de ex. 
cuplaje) nu trebuie îndepărtată când produsul este în funcţiune. 

• Scurgerile (de ex. la etanşarea arborelui) de agenţi periculoşi (de ex. 
explozivi, toxici, fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie 
periculoase pentru persoane şi mediul înconjurător. Trebuie res-
pectate legile naţionale în vigoare. 

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocutării. Se vor respecta 
indicaţiile prevederilor locale sau generale [de ex. CEI, VDE în Ger-
mania etc.], respectiv cele ale companiei de furnizare a energiei 
electrice.

• Defectarea aparatelor electrice din cauza câmpurilor electromag-
netice. În timpul funcţionării pompelor cu convertizoare de frec-
venţă sunt generate câmpuri electromagnetice. Acestea pot duce 
la defectarea aparatelor electronice. Consecinţa poate fi funcţio-
narea defectuoasă a aparatului, ceea ce poate duce la vătămări cor-
porale grave până la moarte, de exemplu în cazul persoanelor 
purtătoare de aparate medicale implantate active sau pasive. 

• De aceea, în timpul funcţionării este interzisă staţionarea persoa-
nelor purtătoare de stimulatoare cardiace, de exemplu, în apropie-
rea instalaţiei/pompei. În cazul suporturilor magnetice sau 
electronice de date, câmpurile electromagnetice generate pot duce 
la pierderea datelor.
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AVERTISMENT! Pericol din cauza câmpului magnetic puternic!
În interiorul maşinii există în permanenţă un câmp magnetic 
puternic care, în cazul lucrărilor de demontare neconforme, pot 
duce la vătămări corporale şi daune materiale. 

• Îndepărtarea rotorului din carcasa motorului poate fi efectuată 
de regulă numai de către personalul de specialitate autorizat!

• Există pericol de strivire! La extragerea rotorului de pe motor 
acesta poate fi tras violent înapoi în poziţia iniţială, din cauza 
câmpului magnetic puternic. 

• În cazul în care unitatea formată din rotorul hidraulic, scutul de 
lagăr şi rotor este extrasă de pe motor, în special persoanele pur-
tătoare de aparatură medicală de susţinere, ca de ex. stimula-
toare cardiace, pompe de insulină, aparate auditive sau altele, 
pot fi puse în pericol. Consecinţele pot duce până la moarte, 
vătămări corporale grave sau daune materiale. Pentru persoa-
nele afectate este necesară în orice caz o evaluare specializată 
de medicină a muncii. 

• Aparatele electronice pot fi afectate sau deteriorate din cauza 
câmpului magnetic puternic al rotorului.

• Dacă rotorul se află în afara motorului, obiectele magnetice pot 
fi atrase violent. Acest lucru poate avea drept consecinţe vătă-
mări corporale sau daune materiale.
În stare asamblată, câmpul magnetic al rotorului este condus în 
circuitul feromagnetic al motorului. Astfel, în afara maşinii nu se 
detectează niciun câmp magnetic dăunător pentru sănătate.

2.6 Instrucţiuni de siguranţă pentru montaj şi lucrări de întreţinere
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj şi 
întreţinere sunt efectuate de personal calificat şi autorizat, care a 
studiat atent aceste instrucţiuni de exploatare.
Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate doar cu echipa-
mentul oprit. Procedurile descrise în instrucţiunile de montaj şi 
exploatare pentru scoaterea din funcţiune a produsului/instalaţiei 
trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă 
şi de protecţie trebuie montate la loc, respectiv puse în funcţiune.
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2.7 Modificarea neautorizată a unor piese sau confecţionarea 
unor piese de schimb
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb nea-
probate pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anu-
lează declaraţiile producătorului privitoare la siguranţă. 
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul produ-
cătorului. Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor 
aprobate de producător contribuie la siguranţa în exploatare. 
Utilizarea altor componente anulează răspunderea producăto-
rului pentru consecinţele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizată
Siguranţa exploatării produsului livrat este garantată doar la 
utilizarea corespunzătoare în conformitate cu informaţiile 
cuprinse în capitolul 4 din instrucţiunile de montaj şi exploatare. 
Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara valorilor limită 
specificate în fişa tehnică sau în catalog.

3 Transportarea şi depozitarea temporară
Imediat după primirea produsului, trebuie verificate eventualele 
deteriorări produse în timpul transportului.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Transportul şi depozitarea temporară necorespunzătoare pot 
duce la deteriorarea produsului.
În timpul transportului şi al depozitării temporare, pompa 
trebuie protejată împotriva umidităţii, a îngheţului şi a dete-
riorării mecanice.

Condiţii de transport
Este interzisă expunerea produsului la temperaturi situate în 
afara domeniului de temperaturi cuprins între -40 °C şi +85°C. 

Condiţii de depozitare
Este interzisă expunerea produsului la temperaturi situate în 
afara domeniului de temperaturi cuprins între 0 °C şi +40°C. 
Perioada maximă de depozitare este de 2 ani. 
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4 Utilizare conform destinaţiei
Pompele din seria constructivă Wilo-Yonos PICO-STG pot fi utili-
zate exclusiv pentru pomparea de lichide în circuitele primare ale 
instalaţiilor solare şi ale sistemelor energetice geotermale.
Agenţii de pompare admişi sunt amestecuri apă/glicol într-un 
raport de amestec 1:1. La amestecurile pe bază de glicol, datele 
de pompare trebuie corectate în cazul unei viscozităţi crescute, 
în funcţie de raportul de amestec procentual. 
Utilizarea conform destinaţiei include şi respectarea acestor 
instrucţiuni.
Orice altă utilizare este considerată ca fiind necorespunzătoare 
scopului pentru care a fost concepută pompa.

5 Datele produsului
5.1 Codul tipului 

Exemplu: 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Pompă de înaltă eficienţă
-STG pentru utilizări solare şi geotermale
25/ Racord filetat: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1  =  înălţime minimă de pompare în m 

(cu posibilitate de reglare de până la 0,5 m)
7.5  =  înălţime maximă de pompare în m la Q = 0 m3/h

180 Lungime de instalare: 130 mm sau 180 mm

5.2 Date tehnice

Fluide pompate admise 
(alte fluide la cerere

amestec apă-glicol (max. 1:1; 
la o concentraţie mai mare de 20 % 
trebuie verificate datele de pompare) 

Performanţa
Înălţime max. de pompare (Hmax) 13,0 m 
Debit volumetric max. (Qmax) 4,5 m3/h
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* Valoarea de referinţă pentru cele mai eficiente pompe de circulaţie este EEI ≤ 0,20

5.3 Conţinutul livrării
• Pompă de circulaţie, complet 

• Conector Wilo 
• 2 garnituri

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat. Pentru lista detaliată 
şi descriere, vezi Catalogul / Lista de preţuri.
Sunt disponibile următoarele accesorii:

• Cablu de semnal PWM, lungime 2 m, cu fişă de legătură
• Cochilie termoizolantă

Domeniul de utilizare admis
Domeniul de temperatură îm cazul uti-
lizării în instalaţii solare şi în sisteme 
energetice geotermale la temperatură 
ambientală maximă. Vezi datele „TF“ 
de pe plăcuţa de identificare

Mediu 52 °C = TF 0 - 110 °C
de la 57 °C = 0 - 95 °C
de la 60 °C = 0 - 90 °C
de la 67 °C = 0 - 70 °C

Presiune de lucru max. Vezi plăcuţa de identificare
Racord electric
Alimentare electrică 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(cf. IEC 60038)
Motorul şi sistemul electronic
Grad de protecţie Vezi plăcuţa de identificare
Clasa de izolaţie F
Indice de eficienţă energetică EEI * Vezi plăcuţa de identificare
Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie pentru evitarea cavitaţiei 
la temperatura de pompare a apei
Înălţime minimă de intrare 
la 50/95/110°C

0,5 / 4,5 / 11 m

5.2 Date tehnice
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6 Descriere şi funcţionare
6.1 Descrierea pompei

Pompa (fig. 1) constă dintr-un sistem hidraulic, un motor cu 
rotor umed şi magnet permanent şi un modul electronic de 
reglare cu convertizor de frecvenţă integrat. Modulul de control 
dispune atât de un buton de comandă pentru setarea modului 
de control şi a valorii de referinţă, cât şi de un sistem de reglare 
a turaţiei, care poate fi efectuată prin intermediul unui semnal 
PWM extern al unui regulator. Pompa este prevăzută cu 
un inel cu LED, care afişează regimul de lucru al pompei 
(vezi capitolul 10).

6.2 Funcţii
Toate funcţiile pot fi reglate, activate sau dezactivate cu ajuto-
rul butonului de comandă sau printr-un semnal PWM extern.

Setări:
Presiune diferenţială variabilă (Δp-v)
Valoarea de referinţă pentru presiunea diferenţială H este 
mărită liniar în domeniul de debit admis între ½H şi H (fig. 3a). 
Diferenţa de presiune produsă de pompă este reglată la valoa-
rea impusă pentru presiunea diferenţială. 

Turaţie constantă
Pompa funcţionează constant la o turaţie fixă prestabilită 
(fig. 3b).

Modul PWM 1 – Sisteme energetice geotermale
La modul PWM 1- sisteme energetice geotermale, turaţia pom-
pei este reglată în funcţie de semnalul de intrare PWM (fig. 3c). 
Comportamentul în caz de rupere a cablului:
În cazul în care cablul de semnal este deconectat de la pompă, 
de ex. prin ruperea cablului, pompa accelerează la turaţie 
maximă.
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Modul PWM 2 - sisteme solare
La modul PWM 2 - instalaţii solare, turaţia pompei este reglată 
în funcţie de semnalul de intrare PWM (fig. 3d). 
Comportamentul în caz de rupere a cablului:
În cazul în care cablul de semnal este deconectat de la pompă, 
de ex. prin ruperea cablului, pompa se opreşte.

Reglare externă prin intermediul unui semnal PWM
Pentru reglare, comparaţia necesară dintre valoarea de referinţă şi 
valoarea efectivă este preluată de un regulator extern. Ca varia-
bilă de reglare, pompa primeşte de la regulatorul extern un semnal 
PWM.
Generatorul de semnal PWM transmite pompei o secvenţă 
periodică de impulsuri (coeficient de umplere) conform DIN 
IEC 60469-1. Variabila de reglare este determinată de raportul 
dintre durata impulsului şi durata ciclului de impulsuri. 
Coeficientul de umplere este specificat ca raport adimensional 
cu o valoare de 0 … 1 sau 0 … 100 %. Logică semnal PWM 1 
(sisteme energetice geotermale) fig. 3c şi logică semnal PWM  2 
(instalaţie solară) fig. 3d. 

7 Instalarea şi racordarea electrică
PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea şi racordarea electrică incorecte pot prezenta 
pericol de moarte.

• Instalarea şi racordarea electrică trebuie efectuate doar 
de către personal de specialitate conform prevederilor în 
vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea acciden-
telor!
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7.1 Instalarea
• Montajul pompei trebuie realizat numai după încheierea tuturor 

lucrărilor de sudură şi de lipire şi eventual după spălarea sistemului 
de conducte.

• Pompa trebuie montată într-un loc accesibil în vederea unei veri-
ficări şi a unei demontări uşoare.

• În amonte şi în aval de pompă, trebuie montate vane de izolare 
pentru a uşura o eventuală înlocuire a pompei. 
• Montajul trebuie executat astfel încât eventualele scurgeri 

de apă să nu ajungă la modulul de control. 
• Pentru aceasta, vana glisantă superioară de închidere trebuie 

orientată lateral.
• La operaţiunile de izolare termică, trebuie avut în vedere că moto-

rul pompei şi modulul nu trebuie izolate. Gurile de evacuare a con-
densului trebuie să fie libere.

• Montajul nu trebuie efectuat sub tensiune şi motorul pompei 
trebuie să fie în poziţie orizontală. Pentru poziţiile de montare 
a pompei, vezi fig. 4. 

• Săgeata de pe carcasa pompei indică direcţia de curgere.

7.2 Racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există 
pericolul producerii unor accidente mortale prin electrocu-
tare.

• Dispuneţi efectuarea racordării electrice exclusiv de către un 
electrician autorizat de furnizorul local de electricitate, în 
conformitate cu prevederile locale în vigoare.

• Întrerupeţi tensiunea de alimentarea înainte de începerea 
oricăror lucrări. 

• Tipul de curent şi tensiunea de reţea trebuie să corespundă 
datelor de pe plăcuţa de identificare.

• Siguranţă maximă de intrare: 10 A, simplă.
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• Pompa trebuie împământată conform indicaţiilor.
• Conectaţi Wilo-Connector (fig. 5a până la 5e).

Demontarea conectorului Wilo-Connector se realizează conform 
fig. 5f, cu ajutorul unei şurubelniţe.

• Conectarea cablului de semnal PWM (accesoriu):
Îndepărtaţi dopurile de închidere pentru ştecărul PWM de la 
carcasă. 
Pentru a bloca ştecărul PWM în carcasă, introduceţi-l în aceasta 
până la opritor şi apăsaţi butonul alb de blocare. Înainte de 
îndepărtarea ştecărului PWM, readceţi butonul alb în poziţia 
iniţială prin ridicare.
Alocarea cablurilor (fig. 6):
• Maro, PWM + (Caracteristici semnal)
• Albastru, PWM – (masă)

ATENŢIE! Pericol de daune materiale! 
La intrarea PWM, tensiunea maximă este de 24V tensiune de 
intrare sincronizată. Racordul la tensiunea de reţea (curent 
alternativ) distruge intrarea PWM şi produce deteriorări grave 
ale produsului. În cazul în care tensiunea de reţea (curent alter-
nativ) a fost racordată la intrarea PWM, produsul trebuie scos 
din funcţiune şi înlocuit cu unul nou!

8 Punerea în funcţiune
AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale! 
Punerea în funcţiune necorespunzătoare poate produce acci-
dentarea persoanelor şi distrugeri ale proprietăţii.

• Punerea în funcţiune este o operaţiune rezervată exclusiv 
personalului calificat! 

• În anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (tem-
peratura lichidului pompat), întreaga pompă se poate încălzi 
foarte tare. Există pericolul producerii de arsuri la atingerea 
pompei!
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8.1 Exploatarea
Operarea pompei se face cu ajutorul butonului de comandă. 
Prin rotirea butonului pot fi selectate diferite tipuri de reglaj 
şi stabilită setarea înălţimii de pompare sau a turaţiei constante 
(fig. 2). 
Reglare din fabrică: turaţie constantă, ½ turaţia max.

8.1.1 Umplere şi vidare
Instalaţia trebuie alimentată şi vidată în mod corespunzător. 

8.1.2 Reglarea modului de reglare sau de funcţionare
Prin rotirea butonului de comandă este selectat simbolul modu-
lui de reglare şi este setată înălţimea de pompare dorită.

Presiune diferenţială variabilă (Δp-v): fig. 2, fig. 3a
La stânga faţă de poziţia centrală, pompa este setată pentru 
modul de reglare Δp-v.

Turaţie constantă: fig.2, fig. 3b
În dreapta poziţiei centrale pompa este setată pentru modul 
de reglare turaţie constantă. La acest tip de reglare, pompa 
nu lucrează prin autoreglare, funcţionând constant la turaţia 
fixă presetată.

Modul PWM 1 - Sisteme energetice geotermale:
Activarea modului PWM 1 - sisteme energetice geotermale se 
face prin rotirea completă la stânga a butonului de comandă pe 
zona din scală marcată prin culoarea portocalie. Culoarea inelu-
lui cu LED se schimbă în portocaliu.

NOTĂ: Nu este disponibil la modelul Yonos PICO STG**/1-13, 
deoarece această pompă este prevăzută numai pentru siste-
mele solare Drain-Back.
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Modul PWM 2 - Instalaţie solară:
Activarea modului PWM 2 - Instalaţia solară se face prin rotirea 
completă la dreapta a butonului de comandă pe zona din scală 
marcată prin culoarea portocalie. Culoarea inelului cu LED se 
schimbă în portocaliu.

NOTĂ: În cazul întreruperii utilizării toate setările şi afişajele se 
păstrează.

9 Întreţinerea
PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericol 
de moarte prin electrocutare.

• La toate lucrările de întreţinere şi reparaţie, pompa trebuie 
deconectată de la reţea şi asigurată împotriva repornirii 
neautorizate. 

• Cablurile de conectare deteriorate trebuie remediate în prin-
cipiu doar de un electrician calificat.

La încheierea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, montaţi şi 
racordaţi pompa în conformitate cu indicaţiile din capitolul 
„Instalarea şi racordarea electrică“. Pornirea pompei se efectu-
ează conform indicaţiilor din capitolul „Punerea în funcţiune“.

10 Defecţiuni, cauze şi remediere

Leduri Explicaţie Regim de lucru Cauză Remediere

aprins 
verde

Pompă în 
funcţiune

Pompa funcţio-
nează conform 
setărilor

Regim normal

aprins 
porto-
caliu

Pompa este 
în mod PWM

Turaţia pompei 
este reglată prin 
semnalul PWM

Regim normal
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În cazul în care defecţiunea nu poate fi înlăturată, adresaţi-vă 
unui atelier de specialitate sau reprezentanţei WILO.

lumi-
nează 
intermi-
tent 
roşu/
verde

Pompa este 
pregătită 
pentru func-
ţionare dar 
nu funcţio-
nează

Pompa repor-
neşte singură 
după remedierea 
erorii

1 Subtensiune 
U<160 V

sau
Supratensiune 
U>253 V

1 Se verifică ali-
mentarea cu 
tensiunea

195V < U < 253V

2 Modul - supra-
temperatură: 
Temperatura 
motorului este 
prea ridicată

2 Se verifică 
temperatura 
fluidelor şi 
a mediului 

lumi-
nează 
intermi-
tent 
roşu

Pompa 
scoasă din 
funcţiune

Pompa este oprită
(blocată)

Pompa nu repor-
neşte singură

Se înlocuieşte 
pompa

lumi-
nează 
intermi-
tent 
porto-
caliu

Pompa 
scoasă din 
funcţiune

Pompa este oprită Pompa nu porneşte Se înlocuieşte 
pompa

LED 
stins

nu 
alimentare 
electrică

Sistemul electric 
nu are tensiune

1 Pompa nu este 
racordată 
la alimentarea 
cu tensiune

1 Se verifică 
racordul de 
cablu

2 Ledul este 
defect

2 Verificaţi dacă 
pompa funcţi-
onează

3 Sistemul electric 
este defect

3 Se înlocuieşte 
pompa

Leduri Explicaţie Regim de lucru Cauză Remediere
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11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specia-
litate şi/sau la serviciul postvânzare .
Pentru a evita întrebări suplimentare şi comenzi greşite, la fiecare 
comandă trebuie specificate toate datele de pe plăcuţa de iden-
tificare.

12 Eliminarea
Prin eliminarea corectă a acestui produs ca deşeu şi prin recicla-
rea corectă, se evită poluarea mediului şi pericolele pentru 
sănătatea persoanelor.
1 Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, luaţi 

legătura cu firme de reciclare publice sau private.
2 Informaţii suplimentare privitoare la reciclarea corectă se 

obţin de la administraţia publică, orificiul de reciclare sau 
la punctul de achiziţie

NOTĂ: Este interzisă eliminarea pompei împreună cu deşeurile 
menajere!
Informaţii suplimentare privitoare la recilare se găsesc la adresa 
www.wilo-recycling.com.

Sub rezerva modificărilor tehnice! 



Dortmund, 

Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

EN 16297-1

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

EN 16297-3

Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_0

13
-0

5

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number 
is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque 
signalétique du produit)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Yonos PICO-STG

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

and with the relevant national legislation,

Digital 
unterschrieben von 
holger.herchenhein
@wilo.com 
Datum: 2014.10.01 
13:14:56 +02'00'
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING � !"# �#$%%&'("# #��)

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

EIJ�KLMOPR�SK�TI�KWXR�KYIZS[YJOS\YI�K]Z^LI`Ej�LZqT]LI�L[]�IYIx\Z[YTIJ�
OTPY�LZ[Py[{SKYP�OK|M}I�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

8�$�("��>�8+�>$��!�(8+����+�+�����>'>�8+����!�>C*�'��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
�)*+�,-����.�/,0��10�23)�423 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�+8�C��;�>"�;���"'�"����;>�>!"���*��+��8;@"C�>$��!�8��;���@�)�(��(� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA �)�2350��3652����)�2�7809:

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

$�����(���C�%8>+��8��!����C��'��C8>+��(���+8��C8�8>!�8>(��%��"�!!$���

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(8��$(�""�+������+8�����!>%���+��8���C8�"8�%�>��$�8+�>++8%���8"�!�����
pre�>'>�C8�

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

F GQ 013-05

�>+���C�+!����������������">(C��+���>C8�8���$'>�8��+$+���
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+�!�8>�$+�����������¢����">(C��+����C8�(�����'>�£�������¤�¥�¦��¢���
��>�§8%$���8�C£C8>+�����%$+8>+������¥����¢

¨"�=���)�©>�;ª"C�«�¬����������¢����">(C��+@��>�>����;>�«�*>C��«��>�
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

´µ¶·����(8%>">�C8��*��)���%>">��+>��>">"��«�8��)8"�C(�;�C����+>�%>""C�
C>�+«(>(�+>��>">"�>(���(�>C(>;��>$��!�8�8�@�)>"�>(�>"�&�@��8��(����"�+8�C�
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�"%>'>»8+�!�8*��»>�8+�>$��!�(8+�'8�>(C8��+��8���=8���"�8+�;�(��8+�¼

´µ¶·����!��>8�(8���(�'��8�%>�'>("���=8%�%>��$��')C8���+8�8�8��C8C8�(���8½�
�$��!���'8�>(C)�½�8��%���!>�(>"8��¾8½���=8���"8�8½���C�C)+½��$��C�C$�¼

´µ¶·���'>("�����(��8;�C��'�%$+8��(���8������$(C8���%��'>("���=8%����C�8"�C�
�>8C�$;�(�8C£C���8��!���'8�>(C£�$�����=£%$+8>+��(����£��C�>�8�¿$���"�C$�
likumiem, kuros tie ir ietverti:
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Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XR�ÌjOPR���������ÍÎ���Ï|KETZ[SIyYPTJEXR�O]SÐITqTPTIR�
���¤�¥�¦�ÍÎ���Ñ]Y}KqSKYI�SK�TPY�KY\ZyKJI�LZ[`qYTI������¥����¢
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ÅÀ����������¥����·

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
!?>'!8�Ù+��(C>�«�%>�!?>%&+�%&¼

Ú&;(«�Ú�!�C&���������������">(C��+���>C8=(@�¢�+!�C8�8"8C�����¤�¥�¦������
Û<���(Ù��!�%>�<=*��>��!�C?>��$�>�>��8>������¥�����

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

´µ¶·����}P|ÞYKJ�qTJ�TI�LZ[`qYTI�L[]�[ZMß[YTIJ�OTPY�LIZ[{OI�K]Z^LI`Ej�
}X|^OP�KMYIJ�O{Sx^YI�SK�TJR�}JITjWKJR�T^Y�LIZIEjT^�[}PyJÞY�EIJ�TJR�
KâYJE\R�Y[S[âKOMKR�OTJR�[L[MKR�\ãKJ�SKTIxKZâKM¼

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8(�C8��ç'8��8'�'8(%���;;%��8�*$+��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vulta�����èè���������¢����¢�+!�C8��8"Cê��">CC��+��%>C8(�����¤�¥�¦�¢����
Prodotti relatati mal-ener�8%�������¥���¢�

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING ��)�2�2892�4,����;80�<�

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%ë=)+8����+�+8�>$��!>%�(8=*�;*��+��8;����)+8�!�'��)+8�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ��8�2�2=0�����8��-��+0323��8�

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

ì8��'>���>+>�>����$�C�=�����+>�=$����+>">�>$��!>�>���+��8;�C>�=8C�C>�î��
!��8���!�>=>'>�Cï�
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

�>��=>(8���)��'���>"8�C8">��$)$+"�ìCñ�ñ"+ñì�¨��$!���C��'��C"��ñ���
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¨"ò�(�ô>�8"8+�÷�>C+>"8ù8���������¨Ì����">(C��+��)>C8(�û)$+"$"$(�
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Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

þ���ï�Ì>��8$�>���������ÿ����ÿ�+!�C8�8"8C�C>��">=C��+���>C8=ï�
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

´µ¶·����8;%��"%���'�����8;'>"(8�����>'>�8���C>%�8;%��8�����("�'$�;�'�"�¾8"8�
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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´µ¶·����¾>�C�>�!�>*"��$%>���>��<���()�(C��«����!�>'+>C�+�C>%C��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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Ú&;(���!�	��«�;��8�'>�8����������������">(C��+���>C8=(��¢�+!�C8�8"8C$�
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Ú8�(8=*�Ú�!8
»���������´����¢�+!�C)�8"���=8��">(C��+���>C)=;�>%�
���¤�¥�¦�´�������'$(C���;�8ë;��)=*�;�>�>��8ë������¥���´�

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

´µ¶·�������8�'=;����>�!��'$(C)��)+8>�8��>����8�8>%�;>%�'>("���=%8��ë�
;��'�>�;�!��C����8>�8�+8����C
!$%ë=)=*�')�>(C)��>$��!>%�(8=*�8�
C����!��$%ë=)+8�%>�!�;>!8��+8�!�����(��%��>��¼

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

´µ¶·����'>="��ï�=ï�!��'$�>">�=8C�C>�î��!�>;>�C��'>="���8>��$�C�=�����+>�=$�
'8�!�;888">�'8�>=C8�>"���>$��!>�>�$�+ïC���>�ì8�=$�">�8�"�88">���8���">�=��>�">�
transpun :

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE

´µ¶·����$��>"�>'>��>"8�C8">��ª�ª�">�8���ì�ùñ'�(8�¨��$!��)�>C+>"8(">�8�>��>�
$"$��"�(��$�"����$)�$���"'$ù$�$��>)���>C+>(C>'8�¼

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES 
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
	�����
��������
�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
���	��
������	�����
�

Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
���	����	��
�

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
	�����	��
�

Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
�	����	����

Belgium 
WILO NV/SA 
�!"#��
������� 
T +32 2 4823333 
	�����	����

Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
	�����	����

Brazil 
$&'*�.�����	���� 
&�:���
�
��'��
 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
�#;�#<�!= 
T +55 11 2923 9456 
�	����	��<��
�	������

Canada 
$&'*�.
�
�
�&��� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
	�����	��<�
�
�
���

China 
$&'*�.�	�
�'�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���>��	�������

Croatia 
$&'*���?
��@
���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��<��?
��@
��	����

Cuba 
WILO SE 
*�	�	�
�.�����	
� 
F�	�	�	���	���
��:����!= 
�	������'
��
�
�
�.��
 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��<
���
���

Czech Republic 
$&'*�.�G���� 
;=�!��.����	�� 
T +420 234 098711 
	�����	����

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���@

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
	�����	����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
�	����	���	

France 
$	����
������R�
������� 
=#!!=�'
?
��.���U 
T +33 2435 95400 
	�����	����

Great Britain 
$&'*�XZ[\�'�� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
�����	�����@

Greece 
$&'*�����
���� 
�^=_`���	U	�X���	@
\ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$&'*�c
��
�����h��[�� 
;!^=�qv�v@�h�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
c
�����
���w�
���w��:��'�� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
���?	�����
����:�
�����

Indonesia 
wq�$&'*�w��:��&������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
�	��
�	���������	�

Ireland 
WILO Ireland 
'	���	�@ 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$&'*�&�
�	
���� 
;!!_"�w����	��
�z��������
 (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��@�

Korea 
$&'*�w��:��'��� 
_�"<;;!��
�����G�z��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����@�

Latvia 
$&'*�z
��	���&� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
	�����	���?

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
|��	�����;!;�;!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
	�����	�������

Lithuania 
$&'*�'	���?
�Z�z 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
	���	�����

Morocco 
$&'*�c
������}' 
;!;=!�.
�
��
��
 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
����
����	���


The Netherlands 
$&'*�~�����
���z� 
�==��~��$����

� 
T +31 88 9456 000 
	�����	����

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
�	����	����

Poland 
$&'*�w���@
��:���� 
!=<=!_�'��������
 
T +48 22 7026161 
�	����	��:�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
<��	����
���	��
��	����'�
 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
����
���	��:�

Romania 
$&'*�}��
�	
���� 
!��!^!�.���.�	
>�
�
|���&���? 
T +40 21 3170164 
�	����	����

Russia 
WILO Rus ooo 
�;#=`;�c����� 
T +7 495 7810690 
�	����	����

Saudi Arabia 
$&'*�cF�<�}	�
�� 
}	�
�����^_= 
T +966 1 4624430 
������
��
�
�	
	�����

Serbia and Montenegro 
$&'*�z����
����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
���	����	����

Slovakia 
$&'*�.�����G���������@
 
"#�!_�z�
�	��
?
 
T +421 2 33014511 
	�����	���@

Slovenia 
$&'*����	
�	����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
�	��
��	
�	���	���	

South Africa 
�
���������������	�
 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
:
��	�@������� 
�
��������


Spain 
$&'*�&���	�
��� 
;""!_����
�h�������
����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
�	��	���	�
��	����

Sweden 
WILO NORDIC AB 
#=!##���U>v 
T +46 470 727600 
�	����	����

Switzerland 
Fcz�w��:����� 
^#�!�}��	������� 
T +41 61 83680-20 
	�������<:��:����

Taiwan 
$&'*�q
	�
��.*G�'�� 
;^�=`�~���q
	:�	�.	�� 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�
��?��q	����� 
#^`=_����
���� 
T +90 216 2509400 
�	����	�������

Ukraina 
$&'*�Z@�
	�
���� 
!"�#!�[	�� 
T +38 044 3937384 
�	����	���


United Arab Emirates 
$&'*�c	�����F
���R�F 
|�������	�R�������������� 
w*�z�U�;_;�;!����
	� 
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
	�����	��<��
���

Vietnam 
$&'*��	���
��.��'�� 
���.�	�c	���.	��G��	���
� 
T +84 8 38109975 
�@�	����	��?�
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WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263	Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You


