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Manual de instalação e funcionamento1 Considerações Gerais

Sobre este documento
A língua do manual de funcionamento original é o alemão. 
Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do 
manual de funcionamento original.
O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do 
produto. Este deve ser mantido sempre no local de instalação 
do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condi-
ção prévia para a utilização apropriada e o accionamento cor-
recto do aparelho.
Este Manual de instalação e funcionamento está em conformi-
dade com o modelo do aparelho e cumpre os regulamentos e as 
normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de 
impressão.
Declaração CE de conformidade:
Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída 
neste manual de funcionamento.
No caso de qualquer alteração técnica não acordada das cons-
truções indicadas ou no caso de inobservância das indicações 
constantes do Manual de instalação e funcionamento relativa-
mente à segurança do produto/pessoal, esta declaração perde 
a sua validade.

2 Segurança

Este manual de instalação e funcionamento contém indicações 
que devem ser observadas durante a montagem, operação e 
manutenção. Por isso, este Manual de instalação e funciona-
mento deve ser lido pelo instalador, pelo pessoal técnico e pelo 
operador responsável antes da montagem e do arranque.
Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as infor-
mações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas 
por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.
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2.1 Sinalética utilizada no Manual de instalação e funcionamento

Símbolos:
Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão eléctrica

INDICAÇÃO: 

Advertências:

PERIGO!
Situação de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumpri-
mento.

CUIDADO!
Perigo de danos físicos (graves) para o operador. “Cuidado” 
adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos 
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!
Há o perigo de danificar o produto/sistema. “Atenção” 
adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto 
caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO:
Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. 
Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

Indicações aplicadas directamente no produto, como p. ex.,
• a seta do sentido de rotação,
• o símbolo para ligações,
• a placa de identificação,
• os autocolantes de aviso,

devem ser respeitados sem falta e mantidos completamente 
legíveis.
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2.2 Qualificação de pessoal
O pessoal responsável pela montagem, operação e manutenção 
deve dispor da qualificação necessária para a realização destes 
trabalhos. A entidade operadora deve definir o campo de respon-
sabilidades, a atribuição de tarefas e a vigilância do pessoal téc-
nico. Se o pessoal não tiver os conhecimentos necessários, deve 
obter formação e receber instruções. Se necessário, isto pode ser 
realizado pelo fabricante do produto a pedido da entidade opera-
dora.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de 
segurança
O incumprimento das indicações de segurança pode represen-
tar um perigo para pessoas, para o meio-ambiente e para o pro-
duto/sistema. O incumprimento das indicações de segurança 
invalida qualquer direito à reclamação de prejuízos.
O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

• lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecâni-
cos ou bacteriológicos,

• poluição do meio-ambiente devido a fugas de substâncias peri-
gosas,

• danos materiais,
• falha de funções importantes do produto/sistema,
• falhas nos procedimentos necessários de manutenção e repara-

ção.

2.4 Trabalhar com segurança
Devem-se respeitar as instruções de segurança deste manual 
de instalação e funcionamento, as normas nacionais de preven-
ção contra acidentes em vigor e eventuais normas internas de 
trabalho, operação e segurança da entidade operadora.
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2.5 Precauções de segurança para o utilizador
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíqui-
cas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, 
a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsá-
vel pela sua segurança ou que tenham recebido instruções 
sobre a utilização correcta do aparelho. 
As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que 
não brincam com o aparelho.

• Se os componentes quentes ou frios do produto/sistema repre-
sentarem um perigo, devem ser protegidos contra contacto 
no local.

• A protecção contra contacto para componentes móveis (p. ex. 
acoplamento) não deve ser retirada enquanto o produto estiver 
em funcionamento. 

• As fugas (p. ex. na vedação do veio) de fluidos perigosos (p. ex. 
explosivos, venenosos, quentes) devem ser escoadas sem que 
isto represente um perigo para pessoas e para o meio ambiente. 
Respeitar as normas nacionais. 

• Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. 
Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

• Avaria dos aparelhos electrónicos devido a campos electro-
magnéticos. Os campos electromagnéticos são produzidos 
durante o funcionamento de bombas com conversor de fre-
quência. Isto pode causar interferências nos aparelhos electró-
nicos. A consequência pode ser uma avaria no aparelho que 
pode provocar lesões ou até a morte, p.ex. em portadores de 
aparelhos médicos activos ou passivos implantados. 

• Por isso, durante o funcionamento, é proibida a permanência 
de pessoas p. ex. com pacemaker na proximidade do sistema/
bomba . No caso de suportes de dados magnéticos ou electró-
nicos, podem ocorrer perdas de dados.
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CUIDADO! Perigo devido a campo magnético forte!
No interior da máquina há sempre um forte campo magnético 
que, em caso de desmontagem inadequada, pode causar danos 
pessoais e materiais. 

• A desmontagem do rotor do corpo do motor só pode ser realizada 
por técnicos autorizados!

• Perigo de contusão! Ao retirar o rotor do motor, este pode ser 
puxado repentinamente de volta para a sua posição inicial devido 
ao forte campo magnético. 

• Se a unidade composta pelo impulsor, placa do rolamento e rotor 
for retirada do motor, as pessoas que utilizem aparelhos médicos 
auxiliares como pacemakers, bombas de insulina, aparelhos audi-
tivos, implantes ou semelhantes correrão perigo. As consequên-
cias podem ser a morte, graves lesões e danos materiais. Para 
estas pessoas é necessária, em todo o caso, uma avaliação 
médica. 

• Os aparelhos electrónicos podem ser afectados ou danificados 
devido ao forte campo magnético do rotor.

• Se o rotor se encontrar fora do motor, os objectos magnéticos 
podem ser atraídos de forma repentina. Isto pode causar lesões e 
danos materiais.
No estado montado, o campo magnético do rotor é conduzido 
no circuito de ferro do motor. Isto não acusa a existência de um 
campo magnético prejudicial à saúde fora da máquina.

2.6 Precauções de segurança para trabalhos de montagem 
e manutenção
O operador deve certificar-se de que todos os trabalhos de ins-
talação e manutenção são levados a cabo por especialistas 
autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente 
este Manual de instalação e funcionamento.
Os trabalhos no equipamento/na instalação devem apenas ser 
executados durante a paragem da máquina. O modo de proce-
dimento descrito no Manual de instalação e funcionamento 
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para a paragem do equipamento/da instalação tem de ser obri-
gatoriamente respeitado.
Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, é necessário 
voltar a montar ou colocar em funcionamento todos os disposi-
tivos de segurança e protecção.

2.7 Modificação e fabrico não autorizado de peças de 
substituição
A modificação e o fabrico não autorizado de peças de substitui-
ção põem em perigo a segurança do produto/pessoal técnico e 
anula as declarações relativas à segurança. 
Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efec-
tuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de 
peças de substituição e acessórios originais assegura uma maior 
segurança. A utilização de quaisquer outras peças invalida o 
direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quais-
quer consequências.

2.8 Uso inadequado
A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas 
está assegurada aquando da utilização adequada do mesmo, 
em conformidade com o parágrafo 4 do Manual de instalação 
e funcionamento. Os valores limite, mínimo e máximo, descri-
tos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sem-
pre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento
Logo após a recepção do produto, verificar quanto a danos de 
transporte.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
O transporte e o acondicionamento inadequados podem pro-
vocar danos materiais no produto.
Durante o transporte e acondicionamento, proteger a bomba 
contra a humidade, geada e danos mecânicos.
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Condições de transporte
O produto não pode ser exposto a temperaturas fora do inter-
valo entre -40 °C e +85°C. 

Condições de armazenamento
O produto não pode ser exposto a temperaturas fora do inter-
valo entre 0 °C e +40°C. O tempo de armazenamento pode ir até 
2 anos. 

4 Utilização prevista
As bombas da série Wilo-Yonos PICO-STG só podem ser utili-
zadas para o bombeamento de fluidos em circuitos primários de 
sistemas solares e geotérmicos.
Os fluidos autorizados são misturas de água e glicol numa rela-
ção de mistura 1:1. Em quantidades adicionadas de glicol, cor-
rigir os dados de transporte da bomba de acordo com a 
viscosidade mais elevada, conforme a relação de mistura per-
centual. 
Por utilização prevista entende-se também o cumprimento 
destas instruções.
Qualquer outra utilização é considerada não prevista.

5 Características do produto
5.1 Código do modelo 

Exemplo: 
Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO Bomba electrónica de alto rendimento
-STG para aplicações no campo da térmica solar e da geotermia
25/ Ligação roscada: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1-7.5 1 = altura manométrica mínima em m (ajustável até 0,5 m)

7.5 = Altura manométrica máxima em m com Q = 0 m3/h
180 Comprimento de montagem: 130 mm ou 180 mm
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* O valor de referência para as bombas de circulação mais eficientes é IEE ≤ 0,20

5.3 Equipamento fornecido
• Bomba de circulação completa 

• Wilo-Connector 
• 2 empanques mecânicos

• Manual de instalação e funcionamento

5.2 Especificações técnicas

Fluidos permitidos 
(outros fluidos sob consulta

misturas de água e glicol (máx. 1:1; 
a partir de 20 % de quantidade adi-
cionada, os dados de transporte têm 
de ser verificados) 

Potência
Altura manométrica (Hmax) 13,0 m 
Caudal máx. (Qmax) 4,5 m3/h
Campos de aplicação autorizados
Faixa de temperatura em caso de apli-
cação em sistemas solares e geotér-
micos com temperatura ambiente 
máx.. Consultar dados “TF” na placa 
de identificação

Ambiente 52 °C = TF 0 a 110 °C
de 57 °C = 0 a 95 °C
de 60 °C = 0 a 90 °C
de 67 °C = 0 a 70 °C

Pressão de serviço máx. Ver placa de identificação
Ligação eléctrica
Ligação de rede 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz 

(conf. IEC 60038)
Motor/electrónica
Tipo de protecção Ver placa de identificação
Classe de isolamento F
Índice da eficiência energética IEE * Ver placa de identificação
Nível de entrada mínimo na ligação de sucção, para evitar a cavitação 
na temperatura de transporte de água
Altura mín. de entrada a 50/95/110 °C 0,5 / 4,5 / 11 m
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5.4 Acessórios
Os acessórios têm de ser encomendados em separado; encon-
trará a lista detalhada e a descrição no catálogo/lista de preços.
Os seguintes acessórios estão disponíveis:

• Cabo de sinal PWM, 2 m de comprimento com ficha de ligação
• Isolamento térmico

6 Descrição e funcionamento
6.1 Descrição da bomba

A bomba (Fig. 1) é composta por um sistema hidráulico, um 
motor de rotor húmido com rotor magnético permanente e um 
módulo regulador electrónico com conversor de frequência 
integrado. O módulo regulador contém tanto um botão de ope-
ração para a regulação do modo de regulação e do valor nomi-
nal, como um controlo de velocidade, que pode ser realizado 
por um sinal PWM externo de um regulador. A bomba está equi-
pada com um indicador LED, para exibir o estado de funciona-
mento da bomba (consultar capítulo 10).

6.2 Funções
Todas as funções podem ser ajustadas, activadas ou desactiva-
das com o botão de operação ou um sinal PWM.

Definições:

Pressão diferencial variável (Δp-v)
O valor nominal da pressão diferencial H aumenta de forma 
linear através da gama de caudal admissível linear entre ½H e H 
(Fig. 3a). 
A pressão diferencial criada pela bomba é controlada para o res-
pectivo valor nominal da pressão diferencial. 

Velocidade constante
A bomba funciona constantemente com a velocidade fixa pré-
ajustada (fig. 3b).
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Modo PWM 1 – Geotermia
No modo PWM 1 – Geotermia, a velocidade da bomba é contro-
lada em função do sinal de entrada PWM (fig. 3c). 
Comportamento em caso de ruptura de cabo:
Se o cabo de sinal for separado da bomba, p.ex. por ruptura 
de cabo, a bomba acelera para a velocidade máxima.

Modo PWM 2 – Solar
No modo PWM 2 – Solar, a velocidade da bomba é controlada 
em função do sinal de entrada PWM (fig. 3d). 
Comportamento em caso de ruptura de cabo:
Se o cabo de sinal for separado da bomba, p.ex. por ruptura 
de cabo, a bomba pára.

Regulação externa através de um sinal PWM
A comparação necessária entre o valor nominal e o valor real 
é efectuada para uma regulação é realizada por um controlador 
externo. Como variável, a bomba recebe um sinal PWM a partir 
de um controlador externo.
O gerador do sinal PWM indica à bomba uma sequência perió-
dica de impulsos (o factor de serviço), de acordo com a norma 
DIN IEC 60469-1. A variável é determinada através da relação 
entre a duração do impulso e a duração periódica dos impulsos. 
O factor de serviço é indicado como um rácio não dimensional 
com um valor de 0 … 1 ou 0 … 100 %. Lógica de sinal PWM 1 
(geotermia) fig. 3c e a lógica de sinal PWM 2 (solar) fig. 3d. 

7 Instalação e ligação eléctrica
PERIGO! Perigo de morte!
A instalação e a ligação eléctrica inadequadas podem provo-
car lesões fatais.

• A instalação e a ligação eléctrica devem ser efectuadas apenas 
por pessoal especializado e nos termos das prescrições em vigor!

• Cumprir as normas de prevenção de acidentes!
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7.1 Instalação
• Montar só depois de todos os trabalhos de soldagem e da lavagem 

do sistema de tubos (se necessário) estarem concluídos.
• Montar a bomba num ponto bem acessível para facilitar a verifi-

cação ou desmontagem.
• Devem ser montadas válvulas de corte à frente e atrás da bomba, 

para facilitar uma eventual substituição da mesma. 
• Realizar a montagem de modo a evitar que pingue água de fuga 

para cima do módulo regulador. 
• Alinhar a válvula de cunha superior lateralmente.

• No caso de trabalhos de isolamento térmico, lembrar-se de que o 
motor da bomba e o módulo não são isolados. As aberturas de 
escoamento de condensados devem estar desobstruídas.

• Realizar a montagem sem tensão com o motor da bomba na hori-
zontal. Posições de instalação para bomba, ver fig. 4. 

• As setas de direcção no corpo da bomba indicam o sentido de cir-
culação dos fluidos.

7.2 Ligação eléctrica

PERIGO! Perigo de morte!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte 
por choque eléctrico.

• A ligação eléctrica só pode ser realizada por electricistas 
autorizados pelo fornecedor de energia local e em conformi-
dade com as leis vigentes localmente.

• Desligar a tensão de alimentação antes da realização de tra-
balhos. 

• O tipo de corrente e a tensão da ligação de rede têm de corres-
ponder aos dados constantes da placa de identificação.

• Amperagem máxima: 10 A, retardada.
• Ligar a bomba à terra em conformidade com as normas.
• Realizar a ligação do conector Wilo (fig. 5a a 5e).

Proceder à desmontagem do conector Wilo de acordo com 
a fig. 5f. É necessária uma chave de parafusos.
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• Efectuar a ligação do cabo de sinal PWM (acessórios):
Retirar o bujão de fecho para a ficha PWM na caixa. 
Para bloquear a ficha PWM na caixa, a ficha PWM tem de ser 
introduzida até ao batente na caixa e o botão de bloqueio 
branco tem de ser pressionado para baixo. Antes de retirar a 
ficha PWM, empurrar outra vez o botão branco para cima.
Ocupação dos cabos (fig. 6):
• Castanho, PWM + (propriedades do sinal)
• Azul, PWM – (terra)

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais! 
Na entrada PWM, o nível de tensão máxima é de 24V de tensão 
de entrada comutada. A ligação da tensão (corrente monofásica) 
danifica a entrada PWM e origina danos graves no produto. 
Se a tensão (corrente monofásica) for ligada à entrada PWM, 
o produto tem de ser colocado fora de serviço e ser substituído 
por outro!

8 Arranque
CUIDADO! Risco de danos pessoais e materiais! 
Um arranque indevido pode causar danos pessoais e materiais.

• O arranque deve ser efectuado exclusivamente por pessoal 
técnico qualificado! 

• Conforme o estado de funcionamento da bomba ou da instalação 
(temperatura do fluido), a mesma pode atingir altas temperatu-
ras. Perigo de queimaduras ao tocar na bomba!

8.1 Operação
O accionamento da bomba é efectuado através do botão de 
operação. Ao rodar o botão. é possível seleccionar os vários 
modos de regulação e proceder à regulação da altura manomé-
trica ou da velocidade constante (fig. 2). 
Regulação de fábrica: velocidade constante, 

½ de velocidade máx.
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8.1.1 Encher e evacuar o ar
Encher e purgar o ar da instalação de forma adequada. 

8.1.2 Regulação do modo de regulação ou de funcionamento
Ao rodar o botão de operação é seleccionado o símbolo do 
modo de controlo e regulada a altura manométrica pretendida.

Pressão diferencial variável (Δp-v): Fig. 2, fig. 3a
À esquerda da posição central, a bomba é ajustada para o modo 
regulador ∆p-v.

Velocidade constante: Fig.2, fig. 3b
À direita da posição central, a bomba é ajustada para o modo 
regulador de velocidade constante. A bomba não funciona 
automaticamente neste modo de regulação, apresentando um 
funcionamento constante na velocidade fixa pré-ajustada.

Modo PWM 1 – Geotermia:
Caso se rode o botão de operação todo para a esquerda 
da escala para a área marcada a laranja, o Modo PWM 1 – 
Geotermia é activado. A cor do indicador LED muda para laranja.

INDICAÇÃO: Não disponível no Yonos PICO STG**/1-13, visto 
que esta bomba está apenas prevista para os sistemas solares 
Drain-Back.

Modo PWM 2 – Solar:
Caso se rode o botão de operação todo para a direita da escala 
para a área marcada a laranja, o Modo PWM 2 – Solar é activado. 
A cor do indicador LED muda para laranja

INDICAÇÃO: No caso de uma interrupção de rede, todas as 
regulações e indicações permanecem guardadas.
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9 Manutenção
PERIGO! Perigo de morte!
Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos 
em aparelhos eléctricos.

• Em todos os trabalhos de manutenção e reparação, a bomba 
deve ser desligada da tensão e protegida contra uma reacti-
vação não autorizada. 

• Por norma, os danos no cabo de ligação só podem ser elimi-
nados por um electricista qualificado.

Após os trabalhos de manutenção e reparação, instalar e ligar 
a bomba, de acordo com o capítulo “Instalação e ligação eléc-
trica”. A ligação da bomba é efectuada de acordo com o capítulo 
“Arranque”.

10 Avarias, causas e soluções

LED Signifi-
cado

Estado de fun-
cionamento

Causa Solução

acende 
em 
verde

Bomba em 
funciona-
mento

Bomba funciona 
conforme o 
ajuste efectuado

Funcionamento 
normal

acende 
em 
laranja

A bomba 
está no 
modo PWM

A bomba é regu-
lada através do 
número de rota-
ções pelo sinal 
PWM

Funcionamento 
normal
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Se não conseguir resolver a avaria, dirija-se à oficina ou 
à assistência de fábrica Wilo.

pisca em 
verme-
lho/
verde

A bomba 
está opera-
cional mas 
não fun-
ciona

A bomba volta 
a funcionar de 
modo automá-
tico, assim que 
o erro deixa de 
ocorrer

1. Baixa tensão 
U<160 V

ou
Sobretensão 
U>253 V

1. Verificar o 
forneci-
mento de 
tensão

195V < U < 253V
2. Sobreaqueci-

mento do 
módulo: Tem-
peratura do 
motor dema-
siado elevada

2. Verificar a 
temperatura 
ambiente e 
dos fluidos

pisca em 
verme-
lho

Bomba não 
funciona

A bomba pára
(bloqueada)

A bomba não 
volta a arrancar 
automatica-
mente

Substituir 
a bomba

pisca em 
laranja

Bomba não 
funciona

A bomba pára A bomba não 
arranca

Substituir 
a bomba

LED 
desli-
gado

Nenhum 
Forneci-
mento de 
tensão

O sistema 
electrónico não 
tem tensão

1. A bomba não 
está ligada ao 
fornecimento 
de energia

1. Verificar 
o cabo 
de ligação

2. LED avariado 2. Verificar se 
a bomba 
funciona

3. Sistema 
electrónico 
avariado

3. Substituir 
a bomba

LED Signifi-
cado

Estado de fun-
cionamento

Causa Solução
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11 Peças de substituição
A encomenda de peças de substituição é feita através de técni-
cos especializados presentes localmente e/ou do serviço de 
assistência.
Para evitar questões e encomendas erradas, em cada enco-
menda devem ser indicados todos os dados da placa de identi-
ficação.

12 Remoção
Com a remoção e reciclagem devida deste produto, evitam-se 
danos ambientais e a colocação em perigo da saúde pessoal.
1. Para a remoção do produto e dos seus componentes, 

é necessário contactar empresas de remoção públicas 
ou privadas.

2. Para mais informações sobre a remoção correcta, contacte 
a câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou 
o local onde o produto foi adquirido.

INDICAÇÃO: A bomba não deve ser descartada no lixo domés-
tico!
Poderá encontrar mais informações acerca da reciclagem em 
www.wilo-recycling.com

Reserva-se o direito a alterações técnicas! 



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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Q
_0
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number 
is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque 
signalétique du produit)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Yonos PICO-STG

N°2117937.01
(CE-A-S n°4193710)

and with the relevant national legislation,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F GQ 013-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ËISP|XR�ÌjOPR���������ÍÎ���Ï|KETZ[SIyYPTJEXR�O]SÐITqTPTIR�
���¤�¥�¦�ÍÎ���Ñ]Y}KqSKYI�SK�TPY�KY\ZyKJI�LZ[`qYTI������¥����¢
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�&+��&�>�$�>'>�<=*�>���!�(<=*��+���8=����@��'�&+�!�@��&+�
!?>'!8�Ù+��(C>�«�%>�!?>%&+�%&¼

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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