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Instrukcja montażu i obsługi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku niemieckim. 
Wszystkie inne języki, w których napisana jest niniejsza 
instrukcja, to tłumaczenia z oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna 
być stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie 
tej instrukcji stanowi warunek użytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem oraz należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wykonaniem pro-
duktu i stanem norm regulujących problematykę bezpieczeń-
stwa, obowiązujących w na dzień złożenia instrukcji do druku.
Deklaracja zgodności WE:
Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej instruk-
cji obsługi.
W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami zmiany tech-
nicznej w wymienionych w instrukcji podzespołach lub w przy-
padku nieprzestrzegania zamieszczonych deklaracji 
dotyczących bezpieczeństwa produktu/personelu deklaracja ta 
traci ważność.

2 Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, 
które należy uwzględnić podczas ustawiania i pracy urządzenia. 
Dlatego Monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/
Użytkownik mają obowiązek przeczytać tę instrukcję przed 
przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa 
podanych w tym punkcie, ale także szczegółowych zasad bez-
pieczeństwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczeństwa.
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2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

Symbole:
Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym

ZALECENIE: 

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.

OSTRZEŻENIE!
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń. „Ostrzeżenie” 
informuje, że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia 
(ciężkich) obrażeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.

OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji. 
„Ostrożnie” oznacza możliwość uszkodzenia produktu w 
przypadku niezastosowania się do wskazówki.

ZALECENIE:
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się produktem. 
Zwraca uwagę na potencjalne trudności.

Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.
• strzałka wskazująca kierunek obrotów
• oznakowanie przyłączy
• tabliczka znamionowa
• naklejki ostrzegawcze

muszą być koniecznie przestrzegane, a tekst czytelny.
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2.2 Kwalifikacje personelu
Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi 
posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. 
O kwestie zakresu odpowiedzialności, kompetencji oraz kontroli 
personelu musi zadbać Użytkownik. Jeżeli personel nie posiada 
wymaganej wiedzy, należy go przeszkolić i poinstruować. W razie 
konieczności szkolenie takie może przeprowadzić Producent 
produktu na zlecenie Użytkownika.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może 
prowadzić do zagrożenia osób, środowiska naturalnego oraz 
produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zaleceń dot. bezpie-
czeństwa prowadzi do utraty wszelkich praw do roszczeń 
odszkodowawczych.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze 
sobą następujące zagrożenia:

• zagrożenie dla ludzi na skutek działania czynników elektrycz-
nych, mechanicznych i bakteriologicznych

• zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji niebez-
piecznych

• szkody materialne
• niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji
• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw

2.4 Bezpieczna praca
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujących 
krajowych przepisów BHP, jak również ewentualnych 
wewnętrznych przepisów dotyczących pracy, przepisów zakła-
dowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez Użyt-
kownika.
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2.5 Zalecenia dla Użytkownika
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby 
(w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające 
wiedzy i/lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, 
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane 
na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeństwo. 
Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do 
zabawy.

• Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/instalacji są 
potencjalnym źródłem zagrożenia, należy je zabezpieczyć 
w miejscu pracy przed dotknięciem.

• Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych komponentów 
(np. sprzęgła) nie można demontować podczas pracy produktu 

• Wyciekające (np. z uszczelnienia wału) niebezpieczne media 
(np. wybuchowe, trujące, gorące) należy odprowadzać w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub środowiska 
naturalnego. Przestrzegać krajowych przepisów prawnych 

• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elek-
tryczną Należy przestrzegać przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz 
zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.

• Usterki urządzeń elektrycznych spowodowane przez pola elek-
tromagnetyczne. Podczas pracy pomp z przetwornicą często-
tliwości wytwarzają się pola elektromagnetyczne. Mogą one 
powodować usterki urządzeń elektrycznych. Następstwem 
może być niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, grożące 
uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią, np. w przypadku 
osób mających wszczepione aktywne lub bierne urządzenia 
medyczne. 

• Dlatego podczas pracy osoby np. z rozrusznikiem serca nie 
powinny przebywać w pobliżu instalacji/pompy. W przypadku 
magnetycznych lub elektronicznych nośników danych może 
dojść do utraty danych.
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OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo spowodowane przez silne 
pole magnetyczne!
We wnętrzu maszyny zawsze powstaje silne pole magnetyczne, 
które w razie nieprawidłowego demontażu może spowodować 
obrażenia i szkody materialne. 

• Tylko autoryzowany personel specjalistyczny może wyjmować 
wirnik z korpusu silnika!

• Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas wyjmowania 
wirnika z silnika może on zostać gwałtownie przyciągnięty przez 
silne pole magnetyczne z powrotem na pozycję wyjściową. 

• Podczas wyjmowania z silnika jednostki składającej się z wirnika, 
tarczy łożyskowej i rotora zagrożone są szczególnie osoby uży-
wające urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, 
pompy insulinowe, aparaty słuchowe, implanty itp. Następ-
stwem może być śmierć, ciężkie obrażenia ciała oraz szkody 
materialne. Osoby takie muszą zawsze uzyskać opinię lekarza 
medycyny pracy. 

• Silne pole magnetyczne wirnika może zakłócać działanie urzą-
dzeń elektrycznych lub je uszkadzać.

• Jeśli wirnik znajduje się poza silnikiem, przedmioty magne-
tyczne mogą być gwałtownie przyciągane. Następstwem 
tego mogą być obrażenia ciała i szkody materialne.
W stanie zmontowanym pole magnetyczne wirnika jest podłą-
czone do obwodu silnika. Dzięki temu poza maszyną nie wystę-
puje szkodliwe dla zdrowia pole magnetyczne.

2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach 
montażowych i konserwacyjnych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby wszystkie prace 
montażowe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpo-
wiednio wykwalifikowani Specjaliści, którzy poprzez dokładną 
lekturę w wystarczającym stopniu zapoznali się z instrukcją 
obsługi.
Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko 
podczas przestoju. Należy bezwzględnie przestrzegać opisa-
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nego w instrukcji montażu i obsługi sposobu postępowania 
podczas zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamonto-
wać lub aktywować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa.

2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części 
zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części 
zamiennych zagraża bezpieczeństwu produktu/personelu 
i powoduje utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa prze-
kazanej przez Producenta. 
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu 
z Producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamien-
nych i atestowanego osprzętu jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa. Zastosowanie innych części wyklucza odpowiedzialność 
Producenta za skutki z tym związane.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwa-
rantowana wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości gra-
niczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być prze-
kraczane (odpowiednio w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie
Po otrzymaniu produktu natychmiast sprawdzić, czy nie uległ on 
uszkodzeniu podczas transportu.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód material-
nych!
Nieprawidłowy transport oraz nieprawidłowe magazynowa-
nie mogą być przyczyną powstania szkód materialnych 
w produkcie.
Podczas transportu i magazynowania chronić pompę przed 
wilgocią, mrozem i uszkodzeniem mechanicznym.
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Warunki transportu
Nie wolno narażać produktu na działanie temperatur wykracza-
jących poza zakres od -40°C do +85°C. 

Warunki magazynowania
Nie wolno narażać produktu na działanie temperatur wykracza-
jących poza zakres od 0°C do +40°C. Czas magazynowania 
może wynosić maksymalnie 2 lata. 

4 Zakres zastosowania
Pompy typoszeregu Wilo-Yonos PICO-STG mogą być stoso-
wane wyłącznie do tłoczenia cieczy w obiegach pierwotnych 
instalacji solarnych i geotermalnych.
Dozwolone przetłaczane media to mieszaniny wody i glikolu w 
proporcjach 1:1. W przypadku domieszek glikolu należy skory-
gować wydajność pompy odpowiednio do większej lepkości, 
zależnie od procentowego stosunku składników mieszaniny. 
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzega-
nie zaleceń niniejszej instrukcji.
Każdy inny rodzaj użytkowania uznawany jest za niezgodny 
z przeznaczeniem.
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5 Dane produktu
5.1 Oznaczenie typu 

Przykład: 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności
-STG do systemów solarnych oraz geotermalnych
25/ Przyłącze gwintowane: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1 = minimalna wysokość podnoszenia w [m] 

(możliwość ustawienia maks. na 0,5 m)
7.5 = maksymalna wysokość podnoszenia w m przy Q = 0 m3/h

180 Długość montażowa: 130 mm lub 180 mm

5.2 Dane techniczne

Dopuszczalne przetłaczane media 
(inne media na zapytanie

Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; 
od domieszki 20% należy sprawdzić 
dane wydajności pompy) 

Moc
Max. wysokość podnoszenia (Hmax) 13,0 m 
Max. przepływ (Qmax) 4,5 m3/h
Dopuszczalne zastosowanie
Zakres temperatury przy zastoso-
waniu w instalacjach solarnych 
i geotermalnych w max. temperaturze 
otoczenia. Patrz informacja „TF” 
na tabliczce znamionowej

Otoczenie 52°C = TF 0 do 110°C
od 57°C = 0 do 95°C
od 60°C = 0 do 90°C
od 67°C = 0 do 70°C

Max. ciśnienie robocze: patrz tabliczka znamionowa
Napięcie zasilania
Napięcie zasilania 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(wg IEC 60038)



Polski

130 WILO SE 09/2014

* Wartość referencyjna dla najbardziej wydajnych pomp obiegowych to współczynnik 
sprawności energetycznej ≤ 0,20

5.3 Zakres dostawy
• Pompa obiegowa z pełnym wyposażeniem 

• Wilo-Konektor 
• 2 uszczelki

• Instrukcja montażu i obsługi

5.4 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie, 
szczegółowa lista i opis patrz katalog/cennik.
Dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe:

• Kabel sygnałowy PWM, długość 2 m z wtyczką
• Pokrywy izolacji termicznej

Silnik/elektronika
Stopień ochrony patrz tabliczka znamionowa
Klasa izolacji F
Współczynnik sprawności 
energetycznej * 

patrz tabliczka znamionowa

Minimalna wysokość dopływu na przyłączu ssącym pozwalająca uniknąć 
kawitacji przy temperaturze przetłaczania wody
Minimalna wysokość dopływu 
przy 50/95/110°C

0,5/4,5/11 m

5.2 Dane techniczne



Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO STG  131

Polski

6 Opis i działanie
6.1 Opis pompy

Pompa (rys. 1) składa się z hydrauliki, silnika bezdławnicowego 
z wirnikiem z magnesu trwałego, oraz elektronicznego modułu 
regulacyjnego z wbudowaną przetwornicą częstotliwości. 
Moduł regulacyjny obejmuje zarówno pokrętło do ustawiania 
trybu regulacyjnego i wartości zadanej, jak i regulację prędkości 
obrotowej, wykonywaną za pomocą zewnętrznego sygnału 
PWM regulatora. Pompa jest wyposażona pierścień diod, wska-
zujący jej stan roboczy (patrz rozdział 10).

6.2 Funkcje
Wszystkie funkcje można ustawiać, włączać i wyłączać pokręt-
łem lub za pomocą zewnętrznego sygnału PWM.

Ustawienia:

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v)
Wartość zadana różnicy ciśnień H jest zwiększana liniowo 
w dopuszczalnym zakresie przepływu między ½H i H (rys. 3a). 
Wytworzona przez pompę różnica ciśnień jest regulowana 
do aktualnej wartości zadanej. 

Stała prędkość obrotowa
Pompa pracuje ze stałą, ustawioną prędkością (rys. 3b).

Tryb PWM 1 – instalacja geotermalna
W trybie PWM 1 – instalacja geotermalna prędkość obrotowa 
pompy jest regulowana w zależności od sygnału wejściowego 
PWM (rys. 3c). 
Reakcja w razie przerwania kabla:
Jeśli kabel sygnałowy zostanie odłączony od pompy, 
np. z powodu przerwania, pompa przyspiesza do maksy-
malnej prędkości obrotowej.
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Tryb PWM 2 – instalacja solarna
W trybie PWM 2 – instalacja solarna prędkość obrotowa pompy 
jest regulowana w zależności od sygnału wejściowego PWM 
(rys. 3d). 
Reakcja w razie przerwania kabla:
Jeśli kabel sygnałowy zostanie odłączony od pompy, 
np. z powodu przerwania, pompa zatrzymuje się.

Zewnętrzna regulacja za pomocą sygnału PWM
Wymagane do regulacji porównanie wartości rzeczywistej 
z wartością zadaną realizowane jest przez regulator zewnętrzny. 
Do pompy z zewnętrznego regulatora przesyłany jest sygnał 
PWM, będący wielkością nastawczą.
Urządzenie wytwarzające sygnał PWM przekazuje do pompy 
okresową sekwencję impulsów (współczynnik wypełnienia) 
zgodnie z normą DIN IEC 60469-1. Wielkość nastawcza jest 
określana przez stosunek czasu impulsu do okresu impulsu. 
Współczynnik wypełnienia impulsu jest podawany jako bezwy-
miarowy stosunek o wartości 0 - 1 lub 0 - 100%. Logika syg-
nału PWM 1 (instalacja geotermalna) rys. 3c i logika sygnału 
PWM 2 (instalacja solarna) rys. 3d. 

7 Instalacja i podłączenie elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elek-
tryczne mogą stanowić zagrożenie życia.

• Wykonanie instalacji i podłączenia elektrycznego zlecać 
wyłącznie wyspecjalizowanemu personelowi. Czynności te 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami!

• Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania wypadkom!



Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO STG  133

Polski

7.1 Instalacja
• Montaż pompy można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac 

spawalniczych i lutowniczych, i ew. po przepłukaniu instalacji 
rurowej.

• Zamontować pompę w dobrze dostępnym miejscu tak, aby łatwo 
było ją sprawdzić lub zdemontować.

• Przed i za pompą powinny zostać zamontowane zawory odcina-
jące, aby ułatwić ewentualną wymianę pompy. 
• Przeprowadzić montaż tak, aby wyciekająca woda nie kapała na 

moduł regulacyjny. 
• W tym celu ustawić górny zawór odcinający z boku.

• Podczas wykonywania termoizolacji zwracać uwagę, aby nie 
został zaizolowany silnik pompy ani moduł. Labirynty do odpro-
wadzania kondensatu muszą być drożne.

• Wykonać montaż bez naprężeń, z leżącym poziomo silnikiem 
pompy. Położenia montażowe pompy, patrz rys. 4 

• Strzałki na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu.

7.2 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwe podłączenie elektryczne może spowodować 
zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.

• Podłączenie elektryczne należy zlecać wyłącznie Instalato-
rowi elektrykowi posiadającemu wymagane prawem upraw-
nienia. Należy przy tym postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

• Przed rozpoczęciem prac odłączyć zasilanie. 

• Rodzaj prądu i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi 
na tabliczce znamionowej.

• Maksymalne zabezpieczenie wstępne: 10 A, zwłoczne
• Uziemić pompę zgodnie z przepisami.
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• Podłączyć Wilo-Konektor (rys. 5a do 5e).
Zdemontować Wilo-Konektor zgodnie z rys. 5f; niezbędny jest 
do tego śrubokręt.

• Podłączyć kabel sygnałowy PWM (wyposażenie dodatkowe):
Zdjąć zatyczkę z otworu na wtyczkę PWM na korpusie. 
W celu zablokowania wtyczki PWM na korpusie wsunąć 
wtyczkę do oporu w korpus i nacisnąć biały przycisk blokujący. 
Przed usunięciem wtyczki PWM pociągnąć biały przycisk 
z powrotem w górę.
Przeznaczenie kabli (rys. 6):
• Brązowy, PWM + (właściwości sygnału)
• Niebieski, PWM – (masa)

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód material-
nych! 
Maksymalne napięcie na wejściu PWM wynosi 24 V taktowanego 
napięcia wejściowego. Podłączenie napięcia zasilania (prądu 
zmiennego 1-fazowego) powoduje zniszczenie wejścia PWM i 
poważne uszkodzenia produktu. Jeśli do wejścia PWM zostało 
podłączone napięcie zasilania (prąd zmienny 1-fazowy), produkt 
należy wyłączyć z eksploatacji i wymienić na nowy!

8 Uruchomienie
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń 
i szkód materialnych! 
Nieprawidłowo przeprowadzone uruchomienie może spo-
wodować obrażenia i szkody materialne.

• Urządzenie może uruchomić wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowany personel specjalistyczny! 

• W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury przetłaczanego medium) cała pompa może się bardzo 
nagrzać. Zachodzi niebezpieczeństwo poparzenia w razie 
dotknięcia pompy!
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8.1 Obsługa
Pompę obsługuje się za pomocą pokrętła. Obracając pokrętło, 
można wybierać różne rodzaje regulacji i ustawiać wysokości 
podnoszenia lub stałą prędkość obrotową (rys. 2). 
Ustawienie fabryczne: stała prędkość obrotowa, 

½ max. prędkości obrotowej

8.1.1 Napełnianie i odpowietrzanie
Instalację należy odpowiednio napełniać i odpowietrzać. 

8.1.2 Ustawianie rodzaju regulacji i rodzaju pracy
Obracanie pokrętła pozwala na wybór symbolu rodzaju regulacji 
i ustawienie żądanej wysokości podnoszenia.

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v): rys. 2, rys. 3a
Na lewo od położenia środkowego zostaje ustawiony tryb 
regulacyjny ∆p-v pompy.

Stała prędkość obrotowa: rys. 2, rys. 3b
Na prawo od położenia środkowego zostaje ustawiony tryb 
regulacyjny stałej prędkości obrotowej. W tym trybie prędkość 
obrotowa pompy nie jest regulowana automatycznie, lecz 
pompa pracuje ze stałą, ustawioną prędkością obrotową.

Tryb PWM 1 – instalacja geotermalna:
Obrócenie pokrętła do końca w lewą stronę na zakres skali 
zaznaczony na pomarańczowo, powoduje włączenie trybu 
PWM 1 - instalacja geotermalna. Kolor pierścienia diod zmienia 
się na pomarańczowy.

ZALECENIE: Funkcja niedostępna w przypadku pomp Yonos 
PICO STG**/1-13, ponieważ te pompy przeznaczone są 
wyłącznie do systemów solarnych Drain-Back.
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Tryb PWM 2 – instalacja solarna:
Obrócenie pokrętła do końca w prawą stronę na zakres skali 
zaznaczony na pomarańczowo, powoduje włączenie trybu 
PWM 2 - instalacja solarna. Kolor pierścienia diod zmienia się 
na pomarańczowy.

ZALECENIE: Po przerwie w zasilaniu wszystkie ustawienia 
i wskazania pozostają zachowane.

9 Konserwacja
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Podczas prac przy urządzeniach elektrycznych występuje 
zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.

• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych 
należy odłączyć pompę od zasilania i zabezpieczyć przed 
ponownym włączeniem przez osoby niepowołane. 

• Naprawy uszkodzonego kabla zasilającego może dokonać 
wyłącznie wykwalifikowany Instalator elektryk.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamon-
tować lub podłączyć pompę zgodnie z rozdziałem „Instalacja 
i podłączenie elektryczne”. Pompę należy włączać w sposób 
opisany w rozdziale „Uruchomienie”.
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

LED Znaczenie Stan pracy Przyczyna Usuwanie

Świeci 
się na 
zielono

Pompa 
pracuje

Pompa pracuje 
zgodnie z usta-
wieniem

Normalny tryb 
pracy

Świeci 
się na 
poma-
rań-
czowo

Pompa 
znajduje się 
w trybie 
PWM

Prędkość obro-
towa pompy jest 
regulowana przez 
sygnał PWM

Normalny tryb 
pracy

Miga na 
czer-
wono/
zielono

Pompa jest 
gotowa 
do pracy, 
ale nie 
pracuje

Pompa ponownie 
uruchamia się 
samoczynnie, 
gdy błąd zostanie 
usunięty

1. Zbyt niskie 
napięcie 
U<160 V

albo
Przepięcie 
U>253 V

1. Sprawdzić 
zasilanie 
elektryczne

195 V < U < 253 V

2. Nadmierna 
temperatura 
modułu: 
Za wysoka 
temperatura 
modułu

2. Sprawdzić 
temperaturę 
medium 
i temperaturę 
otoczenia

Miga na 
czer-
wono

Pompa 
nie działa

Pompa 
zatrzymana
(zablokowana)

Pompa nie 
uruchamia się 
samoczynnie

Wymienić pompę

Miga na 
poma-
rań-
czowo

Pompa 
nie działa

Pompa 
zatrzymana

Pompa nie 
uruchamia się

Wymienić pompę
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Jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe, zwrócić się do specja-
listycznego warsztatu lub do serwisu WILO.

11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych odbywa się za pośrednictwem 
lokalnych warsztatów specjalistycznych i/lub serwisu.
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, 
należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane znajdu-
jące się na tabliczce znamionowej.

Dioda 
LED 
wyłą-
czona

brak 
Zasilanie 
elektryczne

Brak napięcia 
w elektronice

1. Pompa nie jest 
podłączona do 
zasilania elek-
trycznego

1. Sprawdzić 
podłączenie 
kabla

2. Dioda LED jest 
uszkodzona

2. Sprawdzić, czy 
pompa pracuje

3. Elektronika jest 
uszkodzona

3. Wymienić 
pompę

LED Znaczenie Stan pracy Przyczyna Usuwanie
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12 Utylizacja
Prawidłowa utylizacja i recykling niniejszego produktu pozwala 
wykluczyć szkody dla środowiska naturalnego i zagrożenia dla 
zdrowia.
1. Przekazać produkt i jego części publicznej lub prywatnej fir-

mie zajmującej się utylizacją.
2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można 

uzyskać w urzędzie miasta, urzędzie ds. utylizacji odpadów 
lub w miejscu zakupu produktu

ZALECENIE: Nie wyrzucać pompy do odpadów komunalnych!
Dalsze informacje na temat recyklingu są dostępne na stronie 
www.wilo-recycling.com

Zmiany techniczne zastrzeżone! 



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
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_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.
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(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
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
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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�
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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.
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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
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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
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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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2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
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WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
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WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :
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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
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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 
	�����
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�

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

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 
$&'*�.�����	���� 
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�
��'��
 
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 
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�.�����	
� 
F�	�	�	���	���
��:����!= 
�	������'
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T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
������	������	��<
���
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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 
�
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Greece 
$&'*�����
���� 
�^=_`���	U	�X���	@
\ 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

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

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

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
������}' 
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�
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T +212 (0) 5 22 66 09 24 
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The Netherlands 
$&'*�~�����
���z� 
�==��~��$����

� 
T +31 88 9456 000 
	�����	����

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

Poland 
$&'*�w���@
��:���� 
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T +48 22 7026161 
�	����	��:�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
<��	����
���	��
��	����'�
 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
$&'*�}��
�	
���� 
!��!^!�.���.�	
>�
�
|���&���? 
T +40 21 3170164 
�	����	����

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

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

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 
:
��	�@������� 
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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




