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ýesky

1 Všeobecné informace
Installation
Informace o tomto dokumentu
Jazyk originálního návodu k provozu je nČmþina. Všechny ostatní jazyky tohoto návodu jsou pĜekladem tohoto originálního návodu k provozu.
Návod k montáži a provozu je souþástí výrobku. Musí být vždy k dispozici v blízkosti výrobku. PĜesné dodržování tohoto návodu je pĜedpokladem používání výrobku
v souladu s urþeným úþelem a jeho správné obsluhy.
Návod k montáži a provozu odpovídá provedení výrobku a stavu použitých bezpeþnostnČ technických pĜedpisĤ a norem v dobČ tiskového zpracování.
Prohlášení o shodČ podle ES:
Kopie prohlášení o shodČ podle ES je souþástí tohoto návodu k provozu.
Toto prohlášení pozbývá platnosti v pĜípadČ námi neodsouhlasené technické zmČny
konstrukþních typĤ, které jsou v nČm uvedeny nebo nerespektování vysvČtlení ohlednČ bezpeþnosti výrobku a personálu, uvedených v návodu k provozu.

2 Bezpeþnost
Tento návod k provozu obsahuje základní upozornČní, kterých je nutno dbát pĜi montáži, provozu a údržbČ. Proto si pĜed montáží a uvedením výrobku do provozu musí
tento návod k provozu bezpodmíneþnČ pĜeþíst montážní technik a pĜíslušný odborný
personál/provozovatel.
KromČ všeobecných bezpeþnostních pokynĤ uvedených v rámci tohoto hlavního
bodu, týkajícího se bezpeþnosti, je tĜeba dodržovat také zvláštní bezpeþnostní pokyny
oznaþené symboly hrozícího ohrožení uvedené v rámci následujících hlavních bodĤ.

2.1 Oznaþování upozornČní v návodu k provozu
Symboly:
Všeobecný symbol nebezpeþí
Nebezpeþí v dĤsledku elektrického napČtí
UPOZORNċNÍ:
Signální slova:
NEBEZPEýÍ!
BezprostĜednČ hrozící nebezpeþí.
PĜi nedodržení mĤže dojít k usmrcení nebo velmi vážným úrazĤm.
VAROVÁNÍ!
Uživatel mĤže být (vážnČ) zranČn. „Varování“ znamená, že je dána pravdČpodobnost (tČžké) újmy na zdraví, pokud nebude toto upozornČní respektováno.
POZOR!
Hrozí nebezpeþí poškození výrobku/zaĜízení. Pokyn „Pozor“ se vztahuje k možnému poškození výrobku, zpĤsobenému nedbáním upozornČní.
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UPOZORNċNÍ:
Užiteþný pokyn k zacházení s výrobkem. UpozorĖuje také na možné obtíže.






PĜímo na výrobku umístČná upozornČní, jako napĜ.
šipka smČru otáþení,
oznaþení pro pĜípojky,
typový štítek,
výstražné nálepky,
musejí být bezpodmíneþnČ respektována a udržována v plnČ þitelném stavu.

2.2 KvaliÞkace personálu
Personál provádČjící montáž, obsluhu a údržbu musí mít tČmto pracím odpovídající
kvaliÞkaci. Stanovení rozsahu zodpovČdnosti, kompetence a kontrolu personálu musí
zajistit provozovatel. Nemá-li personál potĜebné znalosti, musí být vyškolen a zauþen.
V pĜípadČ potĜeby to mĤže na podkladČ žádosti provozovatele provést výrobce.

2.3 Rizika pĜi nerespektování bezpeþnostních upozornČní
Nerespektování bezpeþnostních upozornČní mĤže mít za následek ohrožení zdraví
a života osob, životního prostĜedí a výrobku/zaĜízení. Nedodržování bezpeþnostních
upozornČní vede k zániku jakýchkoliv nárokĤ na náhradu škody. KonkrétnČ mĤže pĜi
nerespektování upozornČní dojít napĜíklad k následujícím ohrožením:







ohrožení osob zpĤsobené elektrickým proudem, mechanickými nebo bakteriologickými vlivy,
ohrožení životního prostĜedí únikem nebezpeþných látek,
vČcné škody,
selhání dĤležitých funkcí výrobku/zaĜízení,
selhání pĜedepsaných postupĤ údržby a oprav.

2.4 Bezpeþný zpĤsob práce
Je nutno dodržovat bezpeþnostní pokyny uvedené v tomto návodu k provozu, platné
národní pĜedpisy o úrazové prevenci a pĜípadné vnitĜní pracovní, provozní a bezpeþnostní pĜedpisy provozovatele.

2.5 Bezpeþnostní pokyny pro provozovatele
Tento pĜístroj není urþen k tomu, aby jej používaly osoby (vþetnČ dČtí) s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostateþnými
zkušenostmi a/nebo vČdomostmi, s výjimkou pĜípadĤ, kdy jsou pod dozorem pĜíslušné osoby zodpovČdné za jejich bezpeþnost nebo od ní obdrží instrukce, jak se
s pĜístrojem zachází.
DČti musejí být pod dozorem, aby bylo zaruþeno, že si s pĜístrojem nehrají.

 PĜedstavují-li horké nebo chladné komponenty výrobku/zaĜízení nebezpeþí, musí
uživatel zajistit jejich zabezpeþení proti dotyku.
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Ochrana proti dotyku pro pohyblivé komponenty (napĜ. spojka) nesmí být odstraĖována, pokud je výrobek v provozu.
Úniky (napĜ. tČsnČní hĜídele) nebezpeþných médií (napĜ. výbušných, jedovatých,
horkých) musejí být odvádČny tak, aby nebyly ohroženy osoby ani životní prostĜedí.
Je nutno dodržovat ustanovení národních právních pĜedpisĤ.
Musí být vylouþeno nebezpeþí úrazĤ elektrickým proudem. Dodržujte místní nebo
obecnČ platné pĜedpisy [napĜ. normy ýSN, IEC, VDE a další] a pĜedpisy místních
dodavatelĤ elektrické energie.
Závady elektronických pĜístrojĤ zpĤsobené elektromagnetickým polem. PĜi provozu
þerpadel s frekvenþním mČniþem vzniká elektromagnetické pole. Výsledkem mĤže
být rušení elektronických pĜístrojĤ. To mĤže mít za následek selhání pĜístroje, což
mĤže následnČ zpĤsobit poškození zdraví nebo i smrt, napĜ. u osob, které mají voperované aktivní nebo pasivní elektronické implantáty.
Proto by bČhem provozu nemČl být poblíž zaĜízení /þerpadla pĜítomen nikdo napĜ.
s kardiostimulátorem. Je možná ztráta/poškození dat na magnetických nebo elektronických nosiþích.

VAROVÁNÍ! Ohrožení pĤsobením silného magnetického pole!
UvnitĜ stroje vždy existuje silné magnetické pole, které mĤže pĜi neodborné
demontáži vést k poškození zdraví osob a vČcným škodám.
Vyjmutí rotoru ze skĜínČ motoru je pĜípustné zásadnČ jen ze strany autorizovaného odborného personálu!
Hrozí riziko rozmaþkání! PĜi vytahování rotoru z motoru mĤže být rotor neþekanČ pĜitažen zpČt na své pĤvodní místo pĤsobením silného magnetického pole.
Jestliže se z motoru vytahuje jednotka sestávající z obČžného kola, ložiskového
štítu a rotoru, jsou ohroženy zejména osoby, které používají lékaĜské pomocné prostĜedky jako inzulínové pumpy, naslouchátka þi kochleární implantáty.
Následkem mohou být tČlesná zranČní a vznik vČcných škod. Pro tyto osoby je
v každém pĜípadČ nezbytné provedení pracovnČ lékaĜského posouzení.
Silné magnetické pole rotoru mĤže zpĤsobit zhoršení funkþnosti elektronických pĜístrojĤ nebo jejich poškození.
Když je rotor venku z motoru, mĤže zpĤsobit zcela neþekané pĜiskoþení magnetických pĜedmČtĤ. To mĤže mít za následek zranČní a vČcné škody.
Ve smontovaném stavu je magnetické pole rotoru vedeno ve feromagnetickém obvodu motoru. Díky tomu není mimo stroj prokazatelné žádné magnetické pole škodlivé
pro zdraví.

2.6 Bezpeþnostní pokyny pro montážní a údržbáĜské práce
Provozovatel musí zajistit, aby všechny montážní a údržbové práce provádČli autorizovaní a kvaliÞkovaní odborní pracovníci, kteĜí podrobným prostudováním návodu
získali dostatek potĜebných informací.
Práce na výrobku/zaĜízení smČjí být provádČny pouze tehdy, nachází-li se tento v klidovém stavu. Postup k odstavení stroje/zaĜízení, popsaný v návodu k montáži a provozu, musí být bezpodmíneþnČ dodržen.
BezprostĜednČ po ukonþení prací musejí být opČt namontována resp. aktivována
všechna bezpeþnostní a ochranná zaĜízení.
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2.7 Svévolná pĜestavba a výroba náhradních dílĤ
Svévolná pĜestavba a výroba náhradních dílĤ pĜedstavuje ohrožení bezpeþnosti výrobku/personálu a ruší platnost výrobcem vydaných prohlášení o bezpeþnosti.
Úpravy výrobku jsou pĜípustné pouze po konzultaci s výrobcem. Používání originálních náhradních dílĤ a pĜíslušenství schváleného výrobcem zaruþuje bezpeþnost
výrobku. Použití jiných dílĤ je dĤvodem zániku odpovČdnosti v pĜípadČ v tomto dĤsledku vzniklých škod.

2.8 NepĜípustné zpĤsoby provozování
Bezpeþnost provozu dodávaného výrobku je zaruþena pouze pĜi používání v souladu
s urþeným úþelem podle oddílu 4 návodu k provozu. Mezní hodnoty, uvedené v katalogu/datovém listu, nesmČjí být v žádném pĜípadČ pĜekroþeny smČrem nahoru ani
dolĤ.

3 PĜeprava a pĜechodné skladování
Ihned po obdržení výrobku zkontrolujte, zda pĜi pĜepravČ nedošlo k poškození výrobku.
POZOR! Nebezpeþí vzniku vČcných škod!
Neodborná pĜeprava a neodborné prĤbČžné skladování mohou vést k poškození výrobku. ýerpadlo je pĜi pĜepravČ a prĤbČžném skladování nutno chránit
pĜed vlhkostí, mrazem a mechanickým poškozením v dĤsledku otĜesĤ bČhem
pĜepravy a prĤbČžného skladování.

PĜepravní podmínky
ZaĜízení nesmí být vystaveno teplotám mimo rozsah od -40 °C do +85 °C. Tyto pĜepravní podmínky nesmČjí trvat déle než 3 mČsíce.

Skladovací podmínky
ZaĜízení nesmí být vystaveno teplotám mimo rozsah od 0 °C do +40 °C. Doba skladování mĤže být až 2 roky. Zbytky vody, v pĜípadČ výrobních testĤ zákazníka, nemohou zpĤsobit poškození mrazem.

4 Použití v souladu s urþeným úþelem
ObČhová þerpadla konstrukþní Ĝady Wilo-Yonos PARA jsou urþena do teplovodních
topných a podobných soustav s neustále se mČnícím prĤtokem médií. ýerpat je
dovoleno topnou vodu podle normy VDI 2035 a smČs vody a glykolu ve smČsném
pomČru nejvýše 1:1. V pĜípadČ pĜimísení glykolu je nutno dopravní údaje þerpadla
upravit zpĤsobem odpovídajícím vyšší viskozitČ, a to v závislosti na procentuálním
smČsném pomČru.
K používání v souladu s urþeným úþelem patĜí i dodržování tohoto návodu.
Jakékoli použití nad tento rámec se považuje za použití v rozporu s urþeným úþelem.
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5 Údaje o výrobku
5.1 Typový klíþ
PĜíklad:
Yonos PARA
RS
15
6
RKA

FS
130
12
I

Yonos PARA RS 15/6 RKA FS 130 12 I
ýerpadlo s vysokou úþinností
Litinové tČleso þerpadla
Šroubovaná pĜípojka:
15 (Rp ½), 20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Maximální dopravní výška v [m] pĜi Q = 0 m3/h
RKA = s ovládacím knoßíkem na ¨p-v, ¨p-c
RKC = s ovládacím knoßíkem na ¨p-v, konstantní rychlost I,II,III
PWM = externí Ĝízení pomocí signálu PWM
FS = kabel s potaženou koncovkou
C = konektor
Stavební délka: 130 mm nebo 180 mm
Orientace elektrického modulu: nahoru
SamostatnČ balené

5.2 Technické údaje
Schválené kapaliny
(ostatní kapaliny na dotaz)
Výkon
Max. dopravní výška (Hmax)
Max. objemový prĤtok (Qmax)
PĜípustná oblast využití
Teplotní rozsah pro aplikace v topných
a chladicích soustavách pĜi maximální
teplotČ okolí. Hodnota TF viz štítek.

Topná voda (v souladu s VDI 2035)
SmČsi glykolu s vodou (max. 1:1, od 20% pĜimísení
je tĜeba kontrolovat dopravní data)
6,2 m (6 m model)
7,3 m (7 m model)
3,3 m3/h
Okolní 52 °C = TF 0 až 110 °C
z 57 °C = 0 až 95 °C
z 60 °C = 0 až 90 °C
z 67 °C = 0 až 70 °C
Podle informace na štítku

Max. provozní tlak
Elektrické pĜipojení
Napájecí napČtí
1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (acc. IEC 60038)
Motor/Elektronika
Elektromagnetická kompatibilita
EN 61800-3
Rušení
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
Odolnost proti rušení
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2
El. krytí
IP X4D
TĜída izolace
F
SmČrnice RoHS
vyhovuje
Minimální výška nátoku na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace pĜi teplotČ þerpané vody.
Minimální výška nátoku pĜi 50/95/110°C 0,5 / 4,5 / 11 m
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6 Popis a funkce
6.1 Popis výrobku
ýerpadlo (model RKA/RKC - obr. 1A, model PWM - obr. 1B) je složeno z hydrauliky,
mokrobČžného motoru s rotorem opatĜeným permanentním magnetem a z elektronického regulaþního modulu s integrovaným mČniþem frekvence. Regulaþní modul
mĤže být buć opatĜen ovládacím knoßíkem (model RKA/RKC s integrovanou regulací výkonu), nebo být Ĝízen externím signálem PWM (model PWM). Oba modely jsou
vybaveny displejem, který zobrazuje provozní stav þerpadla (viz odst. 10).

6.2 Funkce
Všechny funkce lze nastavovat, aktivovat nebo deaktivovat pomocí ovládacího knoßíku nebo externím signálem PWM.
Nastavení ovládacím knoßíkem
Variabilní rozdílový tlak (¨p-v):
Požadovaná hodnota rozdílového tlaku H je v rámci pĜípustného pásma prĤtoku lineárnČ zvyšována mezi ½H a H (obr. 3a). Rozdílový tlak vytváĜený þerpadlem je regulován na pĜíslušnou požadovanou hodnotu rozdílového tlaku. Tento druh regulace se
vyznaþuje nižší hluþnosti prĤtoku média skrz termostatové ventily a proto je obzvláštČ vhodný pro topné systémy s topnými tČlesy.
Konstantní rozdílový tlak (¨p-c):
Požadovaná hodnota rozdílového tlaku H je v rámci pĜípustného pásma prĤtoku udržována konstantní na nastavené požadované hodnotČ rozdílového tlaku až po maximální charakteristiku (obr. 3b). Spoleþnost Wilo doporuþuje tento druh regulace
v pĜípadČ podlahových otopných okruhĤ nebo starších otopných systémĤ s rozmČrnČ
dimenzovaným potrubím, jakož i v pĜípadČ všech aplikací, které nemají promČnnou
charakteristiku potrubní sítČ, jako jsou napĜ. boilerová plnicí þerpadla.
Funkce odvzdušnČní (model RKA):
Po dobu trvání funkce odvzdušnČní (10 minut) bČží þerpadlo stĜídavČ na vysoké
a nízké otáþky, aby se vzduchové bubliny z þerpadla lépe spojily a dostaly se rychle
k odvzdušĖovacímu ventilu soustavy.
Konstantní rychlost I, II, III (model RKC)
ýerpadlo bČží trvale na nastavené otáþky (obr. 3c).
Externí Ĝízení signálem PWM (model PWM)
Vyhodnocení aktuálního/požadovaného spínacího bodu potĜebného pro Ĝízení provádí vzdálený regulátor. Ten posílá þerpadlu signál PWM jako Ĝídicí promČnnou.
Generátor signálu PWM vysílá pravidelné pĜíkazy þerpadlu (pracovní cyklus) podle
DIN IEC 60469-1. ěídicí promČnná je urþena pomČrem mezi trváním impulsu a jeho
intervalem. Pracovní cyklus je deÞnován jako bezrozmČrná veliþina s hodnotou buć
0-1% nebo 0-100%. Viz logika signálu PWM 1 (topení) na obr. 3d a logika signálu
PWM 2 (solár) obr. 3e.
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7 Instalace a elektrické pĜipojení
NEBEZPEýÍ! Ohrožení života!
Neodborná instalace a neodborné elektrické pĜipojení mohou pĜedstavovat
smrtelné nebezpeþí.
• Instalaci a elektrické pĜipojení nechte provést pouze prostĜednictvím odborného personálu a v souladu s platnými pĜedpisy!
• Dodržujte pĜedpisy úrazové prevence!

7.1 Instalace
• Montáž þerpadla se provádí teprve po dokonþení veškerých sváĜecích a pájecích
prací a po pĜípadnČ nezbytném propláchnutí potrubí.
• Pro montáž zvolte dobĜe pĜístupné místo zajišĢující snadnou revizi a pĜípadnou demontáž þerpadla.
• Pokud zvolíte pĜítokový úsek otevĜených soustav, je nutno þerpadlo zaĜadit za odboþku pojistné pĜítokové vČtve (DIN EN 12828).
• Pro usnadnČní pĜípadné výmČny þerpadla namontujte pĜed a za þerpadlo uzavírací
armatury.
• Provećte montáž takovým zpĤsobem, aby pĜípadnými netČsnostmi unikající voda
nemohla kapat na regulaþní modul.
• Tomu zamezíte správným stranovým vyrovnáním horního uzavíracího šoupČte.
• PĜi tepelnČ izolaþních pracích pamatujte na to, že motor þerpadla ani modul se neizolují. Otvory pro odtok kondenzátu musejí zĤstat volnČ prĤchozí.
• Montáž provećte bez napČtí a s motorem ve vodorovné poloze, montážní polohy
þerpadla viz obr. 4.
• SmČr proudČní je vyznaþen šipkami na skĜíni þerpadla.

7.2 Elektrické pĜipojení
NEBEZPEýÍ! Ohrožení života!
PĜi neodborném elektrickém pĜipojení dochází k ohrožení života zásahem elektrickým proudem.
• Elektrické pĜipojení nechte provést pouze elektroinstalatérovi autorizovanému
místním dodavatelem energie a podle místních platných pĜedpisĤ.
• PĜed všemi pracemi odpojte napájení.
•
•
•
•
•

Druh proudu a napČtí musejí odpovídat údajĤm na typovém štítku.
Maximální pĜedĜazená pojistka: 10 A, setrvaþná
ýerpadlo pĜedpisovČ uzemnČte.
SíĢová pĜípojka: L, N, PE.
Zapojte kabel napájení:
1. Standardní: tĜížilový potažený kabel s mosaznými koncovkami
2. Volitelný: Molex zástrþka 3 piny (obr. 6)
3. Volitelný: konektor Wilo (obr. 5a až 5e)
Rozeberte konektor Wilo podle obrázku 5f, bude k tomu potĜeba šroubovák.

• Kabel s Ĝídicím signálem (PWM) zapojte následovnČ:
• HnČdá, PWM + (charakteristika signálu)
• Modrá, PWM - (uzemnČní)
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8 Uvedení do provozu
VAROVÁNÍ! Nebezpeþí újmy na zdraví a vČcných škod!
Neodborné uvedení do provozu mĤže zpĤsobit zranČní osob a vČcné škody.

 Uvedení do provozu pouze prostĜednictvím kvaliÞkovaného odborného personálu!
 V závislosti na provozním stavu þerpadla resp. zaĜízení (teplota þerpaného média) mĤže být þerpadlo jako celek velmi horké.
PĜi kontaktu s þerpadlem hrozí nebezpeþí popálení!

8.1 Obsluha (pouze model s ovládacím knoßíkem)
Obsluha þerpadla probíhá pomocí ovládacího knoßíku. Otáþením knoßíku se volí
jednotlivé provozní režimy a nastavuje dopravní výška nebo konstantní otáþky
(obr. 2 RKA / RKC).
Tovární nastavení þerpadla:
model RKA: ¨p-c max.
model RKC: max. otáþky III

8.1.1 PlnČní a odvzdušnČní
ZaĜízení je nutno plnit a odvzdušĖovat odbornČ. Je-li potĜeba bezprostĜední odvzdušnČní prostoru rotoru, lze spustit odvzdušĖovací funkci (u modelu RKA).
Otoþení knoßíku do stĜední polohy, na symbol odvzdušnČní, spustí po 3 vteĜinách
odvzdušĖovací funkci.
Doba trvání odvzdušĖovací funkce þiní 10 minut a je na indikována blikající zelenou
kontrolkou. V prĤbČhu odvzdušĖovací funkce mohou vznikat rušivé zvuky. Proces lze
popĜípadČ otoþením knoßíku zrušit.
Po uplynutí 10 minut se þerpadlo zastaví a pĜejde automaticky do režimu ǻp-c max.
Poté, pokud þerpadlo nemá být i dále v provozu v režimu ǻp-c max, je nutno
nastavit druh regulace a dopravní výšku.
UPOZORNċNÍ: OdvzdušĖovací funkce odstraĖuje nahromadČný vzduch z prostoru
rotoru þerpadla. ProstĜednictvím odvzdušĖovací funkce nedochází k odvzdušnČní
topného systému.

8.1.2 Nastavení druhu regulace
Otáþením knoßíku dochází k volbČ druhu regulace a k nastavení požadované dopravní výšky.
Variabilní rozdílový tlak (ǻp-v): Obr. 2 RKA / RKC, obr. 3a
Druh regulace þerpadla ǻp-v se nastavuje vlevo od stĜední polohy.
Konstantní rozdílový tlak (ǻp-c): Obr. 2 RKA obr. 3b
Druh regulace þerpadla ǻp-c se nastavuje vpravo od stĜední polohy.
Konstantní otáþky I, II, III: obr. 2 RKC, obr. 3c
Druh regulace þerpadla na konstantní otáþky se nastavuje vpravo od stĜední polohy.
PĜi tomto zpĤsobu regulace þerpadlo neĜídí samostatnČ své otáþky, nýbrž bČží trvale
na konstantní otáþky.
UPOZORNċNÍ: V pĜípadČ pĜerušení síĢového napájení zĤstávají všechna nastavení
zachována.
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9

Údržba
NEBEZPEýÍ! Ohrožení života!
PĜi pracích na elektrických zaĜízeních je dáno nebezpeþí ohrožení života v dĤsledku zásahu elektrickým proudem.
• PĜi všech pracích na údržbČ a opravách je tĜeba þerpadlo odpojit od napČtí
a zajistit proti neoprávnČnému opČtovnému zapnutí.
• Poškození pĜipojovacího kabelu smí zásadnČ odstraĖovat pouze kvaliÞkovaný elektroinstalatér.
Po provedených údržbáĜských a opraváĜských pracích þerpadlo nainstalujte resp.
pĜipojte zpĤsobem, odpovídajícím popisu v kapitole „Instalace a elektrické pĜipojení“. Zapnutí þerpadla probíhá podle kapitoly „Uvedení do provozu“.

10
LED
zelená
svítí
zelená
rychle
bliká

Poruchy, pĜíþiny a jejich odstraĖování
Význam
ýerpadlo
v provozu
model RKA:

model PWM:

þervená/ ýerpadlo je
zelená
funkþní, ale
bliká
nebČží

Diagnóza
ýerpadlo bČží tak,
jak je nastavené
ýerpadlo bČží 10
minut v režimu
odvzdušnČní. Poté
se musí nastavit
cílový výkon.
ýerpadlo je
v pohotovostním
režimu
ýerpadlo se samo
restartuje poté, co
závada zmizí

þervená
bliká

ýerpadlo mimo
provoz

ýerpadlo nebČží
(je zablokované)

LED
nesvítí

Není napájecí
napČtí

Elektronika
je bez napČtí

PĜíþiny
Normální provoz

OdstranČní

Normální provoz

Normální provoz

1. PodpČtí
U<160 V nebo
pĜepČtí U>253 V
2. PĜehĜátí modulu: teplota uvnitĜ
motoru je pĜíliš
vysoká
ýerpadlo se
znovu nenastartuje kvĤli trvalé
poruše
1. ýerpadlo
není pĜipojené
ke zdroji napČtí
2. Porucha kontrolky
3. Porucha elektroniky

1. Zkontrolujte síĢové napČtí 195 V < U < 253 V
2. Zkontrolujte teplotu cody
a okolního prostĜedí

VymČĖte þerpadlo

1. Zkontrolujte pĜipojení
kabelĤ
2. Check if pump is running
3. VymČĖte þerpadlo

NepodaĜí-li se Vám poruchu odstranit, obraĢte se, prosím, na specializované
Ĝemeslníky anebo na zákaznický servis spoleþnosti Wilo.
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11 Náhradní díly
Náhradní díly lze objednat prostĜednictvím místních specializovaných Þrem a/nebo
od zákaznického servisu Wilo. Aby se pĜedešlo zpČtným dotazĤm a chybným objednávkám, je nutno v každé objednávce uvést veškeré údaje z typového štítku.

12 Likvidace
ěádnou likvidací tohoto výrobku a jeho odbornou recyklací zabráníte škodám na životním prostĜedí a ohrožení zdraví osob.
1. Likvidací tohoto výrobku, stejnČ jako i jeho þástí, povČĜte veĜejnou nebo soukromou spoleþnost zabývající se likvidací odpadu.
2. Další informace k odborné likvidaci získáte na mČstské správČ, u pĜíslušného
úĜadu nebo tam, kde jste výrobek zakoupili.
Technické zmČny vyhrazeny!
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FRANCE

certifies that the following pumps,
déclare que le type de circulateurs désigné ci-dessous,
erklärt, dass die unten genannten Pumpentypen,

WILO YONOS PARA RK
WILO YONOS PARA PWM

are meeting the requirements of the European legislation concerning:
sont conformes aux dispositions des directives :
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~ "Low Voltage" modified (European law Nr 2006/95/EC)
~ "Basse Tension"modifiée (Directives 2006/95/CE)
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~ "Electromagnetic Compatibility" modified (European law Nr 2004/108/EC)
~ "Compatibilité Electromagnétique" modifiée (Directives 2004/108/CE)
~ geänderte "elektromagnetische Verträglichkeit" (Richtlinie 2004/108/EG)
and the national legislations referring to them.
et aux législations nationales les transposant.
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
They are also meeting the following European Standards:
Elles sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
Des weiteren entsprechen sie den folgenden harmonisierten europäischen Normen:

NF EN 60.335.1&2.51
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer
be applicable.
Si les séries mentionnées ci-dessus sont techniquement modifiées sans notre approbation, cette déclaration
ne sera plus applicable.
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.
M.PERROT
Quality Manager
Aubigny-sur-Nère, the 29th of November 2011
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