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Inbouw- en bedieningsvoorschriften1 Algemeen

Betreffende dit document
De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is 
Duits. Alle andere talen in deze inbouw- en bedieningsvoor-
schriften zijn een vertaling van de originele inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het 
product. Zij dienen altijd in de buurt van het product aanwezig 
te zijn. Het naleven van deze instructies is dan ook een vereiste 
voor een juist gebruik en de juiste bediening van het product.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstem-
ming met de uitvoering van het apparaat en alle van kracht zij-
nde veiligheidstechnische voorschriften en normen op het 
ogenblik van het ter perse gaan.
EG-verklaring van overeenstemming:
Een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming maakt 
deel uit van deze inbouw- en bedieningsvoorschriften.
Deze verklaring wordt ongeldig in geval van een technische wij-
ziging van de daarin genoemde bouwtypes, die niet met ons is 
overlegd, alsook in geval van veronachtzaming van de verkla-
ringen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften over veilig-
heid van het product/personeel.

2 Veiligheid

Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke 
aanwijzingen die bij de montage, het bedrijf en het onderhoud 
in acht genomen dienen te worden. Daarom dienen deze 
inbouw- en bedieningsvoorschriften altijd vóór de montage en 
inbedrijfname door de monteur en het verantwoordelijke vak-
personeel/de verantwoordelijke gebruiker te worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in de paragraaf 
”Veiligheid” moeten in acht worden genomen, maar ook de 
specifieke veiligheidsvoorschriften onder de volgende punten 
die met een gevarensymbool aangeduid worden.
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2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de bedieningsvoorschriften

Symbolen:
Algemeen gevarensymbool

Gevaar door elektrische spanning

Aanwijzing: 

Signaalwoorden:

GEVAAR!
Acuut gevaarlijke situatie.

Het niet-naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwon-

dingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. ”Waarschu-
wing” betekent dat (ernstige) persoonlijke schade waar-

schijnlijk is wanneer de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!
Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de 

installatie. ”Voorzichtig” verwijst naar mogelijke product-

schade door het niet-naleven van de aanwijzing.

AANWIJZING: Een nuttige aanwijzing voor het in goede toe-

stand houden van het product. De aanwijzing vestigt de aan-
dacht op mogelijke problemen.

Aanwijzingen die direct op het product zijn aangebracht zoals bijv.
• pijl voor de draairichting,

• markering voor aansluitingen,

• typeplaatje,
• waarschuwingssticker,

moeten absoluut in acht worden genomen en in perfect lees-

bare toestand worden gehouden.
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2.2 Personeelskwalificatie

Het personeel voor de montage, bediening en het onderhoud 

moet over de juiste kwalificatie voor deze werkzaamheden 
beschikken. De verantwoordelijkheidsgebieden, bevoegdhe-

den en bewaking van het personeel moeten door de gebruiker 

gewaarborgd worden. Als het personeel niet over de vereiste 
kennis beschikt, dient het geschoold en geïnstrueerd te wor-

den. Indien nodig, kan dit in opdracht van de gebruiker door de 

fabrikant van het product worden uitgevoerd. 

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften

De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan een risico 
voor personen, milieu en product/installatie tot gevolg hebben. 

Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften vervalt de 

aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet-opvolgen van de veiligheidsvoor-

schriften bijvoorbeeld de volgende gevaren inhouden:

• gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacte-
riologische werking;

• gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen,

• materiële schade,

• verlies van belangrijke functies van het product/de installatie;
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocedures die niet 

uitgevoerd worden.

2.4 Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en bedienings-

voorschriften, de bestaande nationale voorschriften ter voor-
koming van ongevallen en eventuele interne werk-, bedrijfs- 

en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker moeten in acht 

worden genomen.
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2.5 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door perso-

nen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensori-
sche of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of 

kennis, behalve als zij onder toezicht staan van een voor de vei-

ligheid verantwoordelijke persoon of van deze persoon instruc-
ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. 

Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product/de installatie 
tot gevaren leiden, moeten deze door de klant tegen aanraking 

worden beveiligd.

• De aanrakingsbeveiliging voor bewegende componenten (bijv. 
koppeling) mag niet worden verwijderd van een product dat 

zich in bedrijf vindt. 

• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke vloeistoffen (bijv. 
explosief, giftig, heet) moeten zo afgevoerd worden, dat er 

geen gevaar voor personen en milieu ontstaat. Nationale wet-

telijke bepalingen dienen in acht te worden genomen. 
• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie 

dienen te worden vermeden. Instructies van plaatselijke of 

algemene voorschriften [bijv. IEC, VDE en dergelijke], alsook 

van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden nageleefd.
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2.6 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en 

onderhoudswerkzaamheden

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle montage- en 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd 

en bekwaam vakpersoneel, dat door het bestuderen van de 

gebruikshandleiding voldoende geïnformeerd is.
De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uit-

sluitend bij stilstand worden uitgevoerd. De in de inbouw- en 

bedieningsvoorschriften beschreven procedure voor het buiten 
bedrijf stellen van het product/de installatie moet absoluut in 

acht worden genomen.

Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden moeten 
alle veiligheidsvoorzieningen en -inrichtingen weer aange-

bracht resp. in werking gesteld worden.

2.7 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 

reserveonderdelen

Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderde-
len vormen een gevaar voor de veiligheid van het product/per-

soneel en maken de door de fabrikant afgegeven verklaringen 

over veiligheid ongeldig. 

Wijzigingen aan het product zijn alleen toegestaan na overleg 
met de fabrikant. Originele onderdelen en door de fabrikant 

toegestane hulpstukken komen de veiligheid ten goede. 

Gebruik van andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van 
de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.8 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfsveiligheid van het geleverde product kan alleen worden 

gegarandeerd als het volgens de voorschriften in paragraaf 4 van 

de inbouw- en bedieningsvoorschriften wordt gebruikt. De in de 
catalogus/het gegevensblad aangegeven boven- en ondergrens-

waarden mogen in geen geval worden overschreden.
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3 Transport en opslag

Direct na ontvangst van het product:

• Het product controleren op transportschade,

• Bij transportschade binnen de geldende termijnen de vereiste 
maatregelen bij het transportbedrijf nemen. 

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

Ondeskundig transport en ondeskundige opslag kunnen 

materiële schade aan het product veroorzaken.
• De pomp dient bij het transport en de opslag te worden 

beschermd tegen vocht, vorst en mechanische beschadiging 

door stoten/schokken.
• Het product mag niet worden blootgesteld aan temperaturen 

buiten het bereik van –10 °C tot +50 °C.

4 Toepassing

De circulatiepompen uit de serie Wilo-Yonos PICO zijn ontwor-

pen voor warmwaterverwarmingen en soortgelijke systemen 

met continu wisselende debietwaarden. Toegestane vloeistof-
fen zijn verwarmingswater volgens VDI 2035, water-/glycol-

mengsels met een mengverhouding van max. 1:1. Wanneer er 

glycol wordt bijgemengd moeten de pompgegevens worden 
gecorrigeerd voor de hogere viscositeit, afhankelijk van de pro-

centuele mengverhouding.

Een correcte toepassing betekent ook dat u zich aan deze 
instructies houdt.

Elk ander gebruik geldt als niet-correcte toepassing.



Nederlands

80 WILO SE 07/2012

5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding     

* De benchmark voor de meeste efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20.

5.3 Leveringsomvang

• Circulatiepomp compleet 
• Wilo-connector meegeleverd

• Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Voorbeeld: Wilo-Yonos PICO 25/1-6
Yonos PICO Hoogrendementpomp

25 Draadaansluiting DN 25 (Rp 1)

1 -6 1 = minimale opvoerhoogte in m

(tot 0,5 m instelbaar)

6 = maximale opvoerhoogte in m bij Q = 0 m³/h

5.2 Technische gegevens

Aansluitspanning 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Beschermingsklasse IP zie typeplaatje

Energie-efficiëntie-index EEI * zie typeplaatje

Watertemperaturen bij max. omgevings-

temperatuur +40 °C

–10 °C tot +95 °C

Watertemperaturen bij max. omgevings-

temperatuur +25 °C

–10 °C tot +110 °C

Max. omgevingstemperatuur –10 °C tot +40 °C

Max. bedrijfsdruk: 6 bar (600 kPa)

Minimale toevoerdruk bij +95 °C/+110 °C 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)
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6 Beschrijving en werking

6.1 Productomschrijving

De pomp (fig. 1/1) bestaat uit een hydraulische installatie, een 

natloopmotor met permanentmagneetrotor en een elektroni-
sche regelmodule met geïntegreerde frequentieomvormer. De 

regelmodule heeft een rode bedieningsknop en een ledweer-

gave (fig. 1/2) voor het instellen van alle parameters en het 
weergeven van het huidige opgenomen vermogen in W.

6.2 Functies
Alle functies kunnen met de rode bedieningsknop worden 

ingesteld, geactiveerd en gedeactiveerd.

In de bedrijfsmodus wordt het huidige opgenomen vermogen in 
W weergegeven.

Door aan de rode knop te draaien, geeft de ledweergave de 

opvoerhoogte in m aan.

Regelingstype:

Verschildruk variabel (Δp-v):

De gewenste verschildrukwaarde H wordt via het toegestane 
debietbereik lineair tussen ½H en H verhoogd (fig. 2a). 

De door de pomp opgewekte verschildruk wordt geregeld op de 

ingestelde gewenste verschildrukwaarde. Dit regelingstype 
wordt vooral gebruikt bij verwarmingsinstallaties met radiato-

ren, aangezien zo de stromingsgeluiden in de thermostaatven-

tielen worden verminderd.

Verschildruk constant (Δp-c):
De gewenste verschildruk H wordt binnen het toegestane 

debietbereik constant op de ingestelde verschildruk gehouden 

tot aan de maximale karakteristiek (fig. 2b). Wilo beveelt dit 

W

m
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regelingstype aan bij vloerverwarmingscircuits of oudere ver-

warmingssystemen met groot bemeten leidingen, evenals bij 

alle toepassingen die geen veranderlijke leidingnetkarakteris-
tiek hebben, bijv. boilerpompen.

Ontluchtingsfunctie:

De duur van de ontluchtingsfunctie bedraagt na de activering 

10 minuten. Na afloop van de 10 minuten stopt de pomp en 

gaat in wachtmodus, die wordt aangeduid door het knipperen 
van de middelste balk van de ledweergave. 

Na het ontluchten moeten het gewenste regelingstype en de 

opvoerhoogte aan de pomp worden geselecteerd en inge-

steld om de pomp in bedrijf te nemen.

7 Installatie en elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!
Een ondeskundige installatie en elektrische aansluiting kun-

nen levensgevaarlijk zijn.

• Laat installatie en elektrische aansluiting alleen door vak-
kundig personeel en volgens de geldende voorschriften uit-

voeren!

• De voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht 
nemen

7.1 Installatie
• De pomp mag pas worden ingebouwd, wanneer alle las- en sol-

deerwerkzaamheden en het evt. vereiste doorspoelen van het 

leidingsysteem zijn afgerond.
• De pomp op een goed toegankelijke plaats monteren, zodat 

deze eenvoudig kan worden gecontroleerd of gedemonteerd.
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• Wanneer de pomp in de aanvoer van open installaties wordt 

gemonteerd moet de veiligheidsaanvoer vóór de pomp aftak-

ken (DIN EN 12828).
• Vóór en achter de pomp afsluitarmaturen inbouwen, zodat de 

pomp indien nodig gemakkelijker kan worden vervangen. 

• De montage zo uitvoeren, dat eventueel lekwater niet op de 
regelmodule kan druppelen. 

• Hiervoor de bovenste afsluiter zijwaarts uitlijnen.

• Bij de warmte-isolatie erop letten, dat de pompmotor en de 
module niet worden geïsoleerd. De condensafvoeropeningen 

dienen vrij te blijven.

• Spanningsvrije installatie met horizontaal liggende pompmotor 
uitvoeren. Voor inbouwposities voor de pomp zie fig. 3.

• De stroomrichting wordt met pijlen op het pomphuis en de iso-

latieschaal (Toebehoren) aangegeven.
• Wanneer de inbouwpositie van de module gewijzigd moet wor-

den, dan moet het motorhuis als volgt worden gedraaid:

• Warmte-isolatieschaal eventueel met schroevendraaier 
opheffen en verwijderen

• Inbusschroeven losdraaien,

• Motorhuis inclusief regelmodule draaien.

AANWIJZING: Altijd de motorkop draaien voordat de installatie 
gevuld is. Als de installatie al gevuld is, de motorkop bij het 

draaien niet uit het pomphuis trekken. Bij het draaien van de 

motorkop een lichte druk uitoefenen op de motoreenheid 
zodat er geen water uit de pomp kan komen.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!

Bij het draaien van het motorhuis kan de afdichting bescha-
digd raken. Defecte afdichtingen meteen vervangen.

• Inbusschroeven weer in- en vastdraaien,

• Eventueel warmte-isolatieschaal monteren.
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7.2 Elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!

Bij een ondeskundige elektrische aansluiting bestaat levens-
gevaar door elektrische schok.

• Elektrische aansluiting uitsluitend door een elektricien met 

toelating door het plaatselijke energiebedrijf en overeenkom-
stig de plaatselijk geldende voorschriften laten uitvoeren.

• Vóór alle werkzaamheden de voedingsspanning loskoppelen.

• Bij niet-toegestaan openen van het moduledeksel en verwij-
deren van frontfolie bestaat het risico op een elektrische 

schok bij aanraking van de elektrische elementen aan de bin-

nenkant en de contacten onder de frontfolie.

• Stroomsoort en spanning moeten overeenkomen met de gege-

vens op het typeplaatje.

• Wilo connector aansluiten (fig. 4a tot 4e).
• Netaansluiting: L, N, PE.

• Maximale voorzekering: 10 A, traag

• Pomp op de voorgeschreven wijze aarden.

Wilo connector zoals afgebeeld in fig. 5 demonteren. Daarvoor 
is een schroevendraaier nodig.

• De elektrische aansluiting moet conform VDE 0700/deel 1 wor-

den uitgevoerd via een vaste aansluitleiding, die is voorzien van 
een stekker of een meerpolige schakelaar met een contactope-

ning van minimaal 3 mm.

• Voor de bescherming tegen druipwater en de trekontlasting op de 
PG-draadaansluiting is een aansluitleiding met voldoende buiten-

diameter nodig (bijvoorbeeld H05W-F3G1,5 of AVMH-3x1,5).

• Bij gebruik van de pompen in installaties met watertemperatu-
ren boven 90 °C dient een geschikte warmtebestendige aansl-

uitleiding te worden gelegd.
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• De aansluitleiding dient zodanig gelegd te worden, dat er in 

geen geval contact gemaakt wordt met de leiding en/of het 

pomp- en motorhuis.
• Het schakelen van de pomp via triacs/halfgeleiderrelais moet 

indien nodig worden gecontroleerd.

8 Inbedrijfname

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel en materiële schade! 

Ondeskundige inbedrijfname kan letsel en materiële schade 
veroorzaken.

• Inbedrijfname alleen door gekwalificeerd vakpersoneel! 

• Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de pomp resp. de 
installatie (mediumtemperatuur) kan de gehele pomp zeer heet 

worden. Gevaar voor verbranding bij aanraken van de pomp!

8.1 Bediening

De bediening van de pomp gebeurt door de rode bedienings-

knop.
Draaien

Functies selecteren en opvoerhoogte instellen.

8.2 Vullen en ontluchten

Installatie deskundig vullen en ontluchten. De rotorruimte van 
de pomp wordt in de regel al na een korte werkingstijd automa-

tische ontlucht. Wanneer de rotorruimte echter meteen moet 

worden ontlucht, kan de ontluchtingsfunctie worden gestart. 
Door de rode knop in de middenstand te draaien, op het ont-

luchtingssymbool, wordt na 5 seconden de ontluchtingsfunctie 

geactiveerd. Het ontluchtingsproces duurt 10 minuten en 
wordt in de ledweergave aangeduid door van onder naar boven 

bewegende horizontale balken. Tijdens het ontluchtingsproces 
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kunnen er geluiden optreden. Het proces kan indien gewenst 

worden afgebroken door aan de rode knop te draaien.

Na afloop van de 10 minuten stopt de pomp en gaat in wacht-
modus, die wordt aangeduid door het knipperen van de middel-

ste balk van de ledweergave. 

Daarna moet de pomp in gebruik genomen worden door het 
instellen van het regelingstype en de opvoerhoogte.

AANWIJZING: Het ontluchtingsproces verwijdert alle lucht die 
zich in de rotorruimte van de pomp heeft verzameld. Het verwar-

mingssysteem wordt niet ontlucht met de ontluchtingsfunctie.

8.3 Instelling van het regelingstype (fig. 2a,2b) en de 

opvoerhoogte

Door aan de rode knop te draaien wordt het symbool voor het rege-
lingstype geselecteerd en de gewenste opvoerhoogte ingesteld.

Instelling van het regelingstype

 Verschildruk variabel (Δp-v): Fig. 2a

Links van de middenstand wordt de pomp ingesteld voor de 

regelmodus Δp-v.

Verschildruk constant (Δp-c): Fig. 2b
Rechts van de middenstand wordt de pomp ingesteld voor de 

regelmodus Δp-c.

AANWIJZING: Als een pomp van het type Wilo-Star RS wordt 
vervangen door een Wilo-Yonos PICO, dan kan als aanknopings-

punt voor de gewenste instelling van de pomp, de rode knop 

worden ingesteld op de eerste (I), tweede (II) of derde (III) onder-
breking op de schaal voor Δp-c. Deze instelling komt overeen 

met de vergelijkbare opvoerhoogte per schakelniveau van een 

Wilo-Star RS pomp met dezelfde blinddruk, bij een volume-
stroom van 1m³/h.
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Instelling van de opvoerhoogte
Door aan de rode knop te draaien, verandert de ledweergave 
naar de ingestelde gewenste waarde van de pomp. Het symbool 
”m” gaat branden. Als de rode knop van de middelste stand naar 
links of rechts wordt gedraaid, verhoogt de ingestelde 
gewenste waarde voor het betreffende regelingstype. De inge-
stelde gewenste waarde vermindert als de knop weer wordt 
teruggedraaid naar de middelste stand. De instelling gebeurt in 
stappen van 0,1 m.
Als er gedurende 2 seconden niet meer aan de rode knop wordt 
gedraaid, verandert de weergave na 5 keer knipperen weer in het 
huidige opgenomen vermogen. Het symbool ”m” brandt niet meer. 

Fabrieksinstelling: Δp-v, ½Hmax

AANWIJZING: Bij een netonderbreking blijven alle instellingen 

en weergaven behouden.

9 Onderhoud

GEVAAR! Levensgevaar!
Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat 
levensgevaar door elektrische schok.

• Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet 
ervoor gezorgd worden dat de pomp spanningsvrij is en 
tegen onbevoegde herinschakeling is beveiligd.

• Een beschadigde aansluitkabel mag uitsluitend door een 
gekwalificeerde elektromonteur worden gerepareerd.

WAARSCHUWING! Gevaar door sterk magneetveld! 

In het binnenste van de machine is er altijd een sterk mag-
neetveld aanwezig die bij een ondeskundige demontage let-

sel en materiële schade kan veroorzaken.

• Uitsluitend bevoegd vakpersoneel mag de rotor uit het 
motorhuis verwijderen! 

m
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• Wanneer de uit waaier, lagerplaat en rotor bestaande een-
heid uit de motor wordt getrokken lopen in het bijzonder 
personen die medische hulpmiddelen als pacemakers, insuli-
nepompen, gehoorapparaten, implantaten of dergelijke 
gebruiken gevaar. Dood, ernstig letsel en materiële schade 
kunnen het gevolg zijn. Voor deze personen is in ieder geval 
een arbeidsgeneeskundige beoordeling nodig.

In gemonteerde toestand wordt het magneetveld van de rotor 
in de ijzeren kring van de motor geleid. Daardoor kan er buiten 
de machine geen voor de gezondheid nadelig magneetveld 
worden waargenomen.

Na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
moet de pomp gemonteerd en elektrisch worden aangesloten 
overeenkomstig het hoofdstuk ”Installatie en elektrische aan-
sluiting”. Het inschakelen van de pomp gebeurt aan de hand 
van het hoofdstuk ”Inbedrijfname”.

10 Storingen, oorzaken en oplossingen

Storingen Oorzaken Oplossing

Pomp draait niet 
bij ingeschakelde 
stroomtoevoer.

Elektrische zekering 
defect.

Zekeringen controleren.

Pomp heeft geen 
spanning.

Spanningsuitval verhelpen

Pomp maakt 
geluiden.

Cavitatie door 
onvoldoende toe-
voerdruk

Voordruk van het systeem 
binnen het toegestane bereik 
verhogen

Instelling opvoerhoogte con-
troleren, indien nodig lager 
instellen

Gebouw wordt 
niet warm

Warmtecapaciteit 
van de verwar-
mingsvlakken te 
laag

Gewenste waarde verhogen 
(zie 8.3)

Regelmodus op Δp-c zetten
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10.1 Storingsmeldingen

Wanneer de storing niet kan worden verholpen, neemt u 
dan contact op met de Wilo servicedienst of met uw Wilo 

dealer.

Code-
nummer

Storingen Oorzaken Oplossing

E 04 Te lage span-
ning

Te lage voedings-
spanning van het 
stroomnet

Netspanning contro-
leren

E 05 Te hoge span-
ning

Te hoge voedings-
spanning van het 
stroomnet

Netspanning contro-
leren

E 07 Generatorbe-
drijf

Hydraulisch systeem 
van de pomp wordt 
doorstroomd, maar de 
pomp heeft geen net-
spanning

Netspanning contro-
leren

E 10 Blokkering Rotor blokkeert Contact opnemen met 
servicedienst

E 11 DROOGLOOP Lucht in de pomp Waterhoeveelheid/-
druk controleren

E 21 Overbelasting Motor draait stroef Contact opnemen met 
servicedienst

E 23 Kortsluiting Te hoge motorstroom Contact opnemen met 
servicedienst

E 25 Contact/wik-
keling

Wikkeling defect Contact opnemen met 
servicedienst

E 30 Overtempera-
tuur module

Binnenruimte module 
te warm

Gebruiksvoorwaarden 
in hoofdstuk 5.2 con-
troleren

E 36 Module defect Elektronische compo-
nenten defect

Contact opnemen met 
servicedienst
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11 Reserveonderdelen

Reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of 

de Wilo servicedienst besteld.
Om onduidelijkheden en verkeerde bestellingen te voorkomen, 

moeten bij iedere bestelling alle gegevens op het typeplaatje 

worden vermeld.

12 Afvoeren

Door het product op de voorgeschreven wijze af te voeren en 

vakkundig te recyclen worden milieuschade en gezondheidsri-

sico's voorkomen.
1. Voor het afvoeren van het product en onderdelen ervan 

moet gebruik worden gemaakt van openbare of particuliere 

afvalbedrijven.
2. Meer informatie over het correct afvoeren kan worden ver-

kregen bij de gemeente, de gemeentelijke afvaldienst of 

daar waar u het product hebt gekocht.

Technische wijzigingen voorbehouden! 
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 D EG - Konformitätserklärung  
 GB EC – Declaration of conformity  
 F Déclaration de conformité CE  

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B,  
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, 

conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Yonos PICO 
Herewith, we declare that this product: 
Par le présent, nous déclarons que cet produit :
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state complies with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  

Compatibilité électromagnétique- directive
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
Low voltage directive  

Directive basse-tension 
 
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG 
Energy-related products - directive  

Directive des produits liés à l´énergie 
Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der  Verordnung (EG) 641/2009
This applies according to eco-design requirements oft he regulation (EC) 641/2009 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement (CE) 641/2009 

 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation. 
et aux législations nationales les transposant.
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60335-2-51 
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1 : 2007 
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-2 : 2005 
 EN 61000-6-3 : 2007 
 EN 61000-6-4 : 2007 
 EN 16297-1  
 EN 16297-2  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
Dortmund, 27.06.2012  
 
 
 
 

 

 
 

Holger Herchenhein 
Quality Manager 

 
 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117812.2 
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NL I
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

E P
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de 
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

S N
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar 
följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
tillämpade harmoniserade normer i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder særlig:tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FIN DK
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

H CZ
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlášení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Prohlašujeme tímto, že tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 

následujícím p�íslušným ustanovením:
Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: použité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana

PL RUS
Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno�ci�, 	e dostarczony 
wyrób jest zgodny z nast
puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� ������ ��!���� � ��� �"#��� 
$������ ����������� ����%��� ��!�������� ����������:

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ��
������ �� �������������� �	�
!���" 2006/95/EG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: &$��'������ ����������� �����!�� � ��!��, � �������:
patrz poprzednia strona �. $!�������% �!���*�
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GR TR
#$%&'( ')**+,;&'(< =(< >> CE Uygunluk Teyid Belgesi
+5;<=>?@F JKR K> UX>YJ= Z?KJ [’ Z?K\ K5= ]ZK^[KZ[5 UZX^_>[5` 
R]Z=>U>RF{ KR` Z]J;>?|F` _RZK^}FR` :

Bu cihaz~n teslim edildi�i �ekliyle a�a�~daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

?%@A=,J*QX[(=\A$ ')*]Q=+=(=Q E^-2004/108/E^ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
_`(X{Q |Q*(%$< =}'(< E^–2006/95/E^ Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG
�=ZX@>=R[@�=Z �X5[R@>U>R>�@F=Z UXJK?UZ, R_RZ{KFXZ: k~smen kullan~lan standartlar için: 
�;�UF UX>5�>�@F=5 [F;{_Z bkz. bir önceki sayfa

RO EST
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedent� vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Ar šo m�s apliecin�m, ka šis izstr�d�jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK Žemos �tampos direktyv� 2006/95/EB

i � ti h i �ti t d ti t i k it� it ik t i i t d t b�t tpiem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
skat�t iepriekš�jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk�nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede�im 
zadevnim dolo�ilom:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran

BG M
E�-����	
	�� �	 ������������ Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
�����!�!���, �� $!�����#� ������!� �� ������� ���������: B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-

dispo	izzjonijiet relevanti li �ejjin:
E����
��	�����	 ����������� – ��
�����	 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
��
�����	 ����� �	�
�!���� 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��!������!��� �����!��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. $!������ �!���*� ara l-pa�na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – SP – CEP 
13.201-005
T + 55 11 2817 0349
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera Borromeo
 (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc 
SARLQUARTIER 
INDUSTRIEL AIN SEBAA
20250
CASABLANCA
T +212 (0) 5 22 660 924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna Jud.
Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone - South
- Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC 
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

March 2012Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr
erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

– Kundendienst-
Anforderung

– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische 

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener
Neudorf:
WILO Pumpen Österreich
GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15
office@wilo.at
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
A-5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 662 878470
office.salzburg@wilo.at
www.wilo.at

Vertriebsbüro
Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
A-4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 7248 65054
office.oberoester-
reich@wilo.at
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21
info@emb-pumpen.ch
www.emb-pumpen.ch

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften
Die Kontaktdaten finden
Sie unter www.wilo.com.
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