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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 
aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do 
mesmo.O cumprimento destas instruções constitui condição 
prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto 
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 uma alteração técnica não acordada por nós dos 
componentes descritos na mesma, ou do não cumprimento das 
declarações incluídas no manual de funcionamento para a 
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 funcionamento deve ser 
lido pelo instalador, pelo pessoal técnico e pela entidade opera-
dora 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 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 cum-
primento.

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 pro-
duto. Adverte também para a existência de eventuais dificulda-
des.

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

devem ser respeitadas sem falta e mantidas completamente 
legíveis.
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2.2 Qualificação do pessoal
O pessoal responsável pela montagem, operação e manutenção 
tem de dispor da qualificação necessária para a realização des-
tes trabalhos. A entidade operadora deve garantir a definição do 
campo de responsabilidades, a atribuição de tarefas e a vigilân-
cia do pessoal técnico. 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 operadora. 

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 instruções 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 repa-

ração.

2.4 Trabalhar com segurança
Devem respeitar-se as instruções de segurança deste manual 
de funcionamento, as normas nacionais de prevenção 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 responsável 
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, têm de ser protegidos contra contacto no 
local.

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

• As fugas (p. ex., na vedação do veio) de fluidos perigosos (p. ex., 
explosivos, venenosos, quentes) têm de 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.
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2.6 Precauções de segurança para trabalhos de montagem 
e manutenção
O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de 
montagem e manutenção são levados a cabo por especialistas 
autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente 
este manual.
Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados 
quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento 
descrito no manual de instalação e funcionamento para a para-
gem do produto/sistema tem de ser obrigatoriamente respei-
tado.
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 
anulam as declarações do fabricante 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 fun-
cionamento. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo 
ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.
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3 Transporte e acondicionamento

Logo após a recepção do produto:
• Verificar o produto quanto a danos provocados pelo transporte.
• Em caso de danos de transporte, devem ser implementadas as 

medidas necessárias junto da empresa de expedição dentro dos 
respectivos limites de tempo. 

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
O transporte e acondicionamento inadequados podem pro-
vocar danos materiais no produto.

• Durante o transporte e acondicionamento, proteger a bomba 
contra a humidade, congelamento e danos mecânicos por 
embates/choques.

• O aparelho não deve ser exposto a temperaturas que exce-
dam –10 °C a +50 °C.

4 Utilização prevista

As bombas de circulação da série Wilo-Stratos PICO foram con-
cebidas para sistemas de água quente e semelhantes com cau-
dais sempre diferentes. Os fluidos autorizados são água quente 
conforme VDI 2035, misturas de água e glicol numa relação 
máx. 1:1. Ao misturar glicol, corrigir os dados de transporte da 
bomba de acordo com a viscosidade mais elevada, conforme 
a relação de mistura percentual.
Por utilização prevista entende-se também o cumprimento 
destas instruções.
Qualquer outra utilização é considerada não prevista.
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5 Características do produto

5.1 Código do modelo 

 

* A bomba está equipada com uma função limitadora de capacidade, que a protege 
contra sobrecarga. Devido às condições de operação, a capacidade de transporte 
pode ser afectada.

5.3 Equipamento fornecido
• Bomba de circulação completa 

• Incluindo isolamento térmico
• Wilo-Connector fornecido

• Manual de instalação e funcionamento

Exemplo: Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO Bomba electrónica de alto rendimento
25 Ligação roscada DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = altura manométrica mínima em m

(ajustável até 0,5 m)
6 = altura manométrica máxima em m 

com Q = 0 m³/h

5.2 Especificações técnicas

Tensão de ligação 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tipo de protecção IP Ver placa de identificação
Indice de eficiência energética (IEE) Ver placa de identificação
Temperaturas da água com uma 
temperatura ambiente máx. +25 °C

+2 °C a +110 °C

Temperaturas da água com uma 
temperatura ambiente máx. +40 °C

+2 °C a +95 °C

Temperaturas da água com uma 
temperatura ambiente máx. +60 °C

+2 °C a +70 °C *

Pressão de serviço máx. 10 bar (1000 kPa)
Pressão de alimentação mínima com
+70 °C/+95 °C/+110 °C

0,15 bar/0,3 bar/1,0 bar 
(15 kPa/30 kPa/100 kPa)
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6 Descrição e funções

6.1 Descrição do produto
A bomba (Fig. 1/1) 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 inclui um botão de operação 
vermelho e um visor LCD (Fig. 1/2) para ajustar todos os parâ-
metros e indicar o consumo de potência absorvida actual em W 
e o consumo de electricidade acumulado em kWh desde o 
arranque.

6.2 Funções
O botão de operação vermelho permite regular, activar ou 
desactivar todas as funções.

Indicação em W do consumo de potência absorvida actual.

Indicação em kWh do consumo de electricidade acumulado 
desde o arranque.

Regulação em m da altura manométrica.

Modo de controlo:
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. 2a). 
A pressão diferencial criada pela bomba é regulada para o res-
pectivo valor nominal da pressão diferencial. Este modo de con-
trolo é especialmente adequado em instalações de aqueci-
mento com elementos de aquecimento, pois o ruído de fluxo 
nas válvulas termostáticas é reduzido.
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Pressão diferencial constante (Δp-c):
O valor nominal da pressão diferencial H é mantido constante pelo 
âmbito de caudal admissível no valor nominal de pressão diferen-
cial ajustado até à curva característica máxima (Fig. 2b). A Wilo 
recomenda este modo de controlo para aquecimento de pavi-
mentos ou sistemas de aquecimento mais antigos com tubagens 
de grandes dimensões, assim como para todas as aplicações sem 
curvas características de tubagens variáveis, como p. ex., bombas 
de alimentação de caldeira.

Modo de redução:
No modo de redução nocturno activado, a bomba segue o modo 
de redução do sistema de aquecimento através da avaliação elec-
trónica de um sensor da temperatura. Ela comuta para velocidade 
mínima. Ao aquecer novamente o gerador térmico, a bomba 
comuta para o nível de valor nominal ajustado anteriormente. 
Em caso de utilização do modo de redução nocturno, a bomba 
deve ser instalada na alimentação do sistema de aquecimento.

Dynamic Adapt:
O Dynamic Adapt constitui uma adaptação dinâmica do valor 
nominal na gama de carga parcial da bomba, em menos de 
metade do caudal de dimensionamento. A partir do valor nominal 
ajustado, a bomba analisa a necessidade calorífica e, com base 
nesta análise, o valor nominal ajustado é corrigido continuamente 
na gama de carga parcial.Deste modo, a potência da bomba é 
continuamente optimizada numa faixa de regulação (Fig. 2a) até 
um mínimo energético.Em caso de caudais muito reduzidos, a 
bomba entra num modo de standby hidráulico. Se o caudal 
aumentar devido a uma necessidade calorífica maior, a potência 
aumenta automaticamente e, devido a um tempo de reacção 
curto, evita-se uma alimentação insuficiente no sistema de aque-
cimento.

Rotina de purga de ar:
A duração da rotina de purga de ar é de 10 minutos após a acti-
vação e é indicada com uma contagem decrescente no display.
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Bloqueio de teclas (Função Hold):
O bloqueio de teclas tranca as configurações da bomba, prote-
gendo-a de regulações indesejadas ou indevidas.

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 ape-
nas por pessoal especializado e nos termos das prescrições 
em vigor!

• Cumprir as prescrições sobre prevenção de acidentes

7.1 Instalação
• Montar a bomba só depois de todos os trabalhos de soldadura e 

da lavagem do sistema de tubos (se necessário) estarem con-
cluídos.

• Montar a bomba num ponto bem acessível para verificação ou 
desmontagem.

• Ao montar na alimentação de instalações abertas, ramificar a 
alimentação de segurança à frente da bomba (DIN EN 12828).

• Montar 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 motor de bomba na hori-
zontal. Posições de instalação para bomba, ver fig. 3.
• Outras posições de montagem mediante pedido.

• A seta de sentido no corpo da bomba e o dispositivo de isola-
mento indicam o sentido de circulação dos fluidos.
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• Se a posição de montagem do módulo tiver de ser alterada, 
o corpo do motor deve ser rodado da seguinte forma:
• Levantar o isolamento térmico com uma chave de fendas 

e retirá-lo,
• soltar os parafusos sextavados internos,
• rodar o corpo do motor com o módulo regulador.

INDICAÇÃO: Em geral, rodar a cabeça do motor antes do sis-
tema estar cheio. Ao rodar a cabeça do motor num sistema já 
cheio, não retirar a cabeça do motor do corpo da bomba. Rodar 
a cabeça do motor pressionando ligeiramente a unidade do 
motor, para não sair água da bomba.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Ao rodar o corpo do motor, pode danificar-se o empanque 
mecânico. Substituir imediatamente empanques mecânicos 
com defeito.

• Enroscar e apertar novamente os parafusos sextavados internos,
• colocar o isolamento térmico.

7.2 Ligação eléctrica

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

• A ligação eléctrica deve ser efectuada apenas por um electri-
cista homologado pela entidade local de abastecimento de 
energia e em conformidade com as normas nacionais em vigor.

• Antes de qualquer trabalho, desligar o fornecimento de tensão.
• Em caso de remoção não permitida de elementos de regulação e 

comando do modulo regulador, existe perigo de choque eléc-
trico em contacto com os componentes eléctricos internos.

As bombas electrónicas de alto rendimento não podem funcio-
nar com o controlo por corte de onda!
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ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Ao ligar/desligar a bomba através de dispositivos de 
comando externos, a sincronização da tensão (p. ex. controlo 
por corte de onda) tem de ser desactivada para evitar danos 
no sistema electrónico.

Em aplicações em que não seja claro se a bomba funciona com 
tensão da bomba síncrona, por ex. em bombas de carga do 
reservatório de água quente, deve ser confirmado pelo fabri-
cante do equipamento que a bomba funciona com uma tensão 
alternada sinusoidal.

• O tipo de corrente e tensão devem coincidir com os dados indi-
cados na placa de identificação.

• Realizar a ligação do conector Wilo (fig. 4a a 4e).
• Ligação de rede: L, N, PE.
• Amperagem máxima: 10 A, retardada
• Ligar a bomba à terra nos termos das prescrições.
Realizar a desmontagem do conector Wilo de acordo com 
a fig. 5. É necessário uma chave de fendas.

• A ligação eléctrica deve ser realizada de acordo com a norma 
VDE 0700/parte 1 através de um cabo de ligação fixo, que dis-
ponha de uma tomada ou um interruptor com todos os pólos 
com aberturas de contactos com, no mínimo, 3 mm.

• Para proteger contra gotas de água e tracção na ligação roscada 
PG, é necessário utilizar um cabo de ligação com diâmetro exte-
rior suficiente (p. ex. H05VV-F3G1,5).

• Ao aplicar as bombas em instalações com temperaturas de água 
superiores a 90 °C, é necessário utilizar uma ligação resistente ao 
calor.

• O cabo de ligação deve ser instalado de forma a não entrar nunca 
em contacto com a tubagem e/ou o corpo da bomba e do motor.

• A ligação da bomba através do Triacs / relé semicondutor deve 
ser verificada em casos individuais.
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• Frequência de ligação:
• Ligações e desconexões via tensão ≤ 100/24 h
• ≤ 20/h com uma frequência de comutação de 1 mín. entre as 

conexões/desconexões via tensão.

8 Arranque

CUIDADO! Perigo 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 insta-
lação (temperatura do fluido), a mesma pode atingir altas 
temperaturas. Perigo de queimaduras ao tocar na bomba!

8.1 Operação
O accionamento da bomba é efectuado através do botão de 
operação vermelho.
Rodar
Selecção dos pontos do menu e regulação dos parâmetros.

Premir por breves instantes
Selecção dos pontos de menu e confirmação dos parâmetros 
indicados.

8.2 Encher e purgar o ar
Encher e purgar o ar da instalação de forma adequada. A purga 
do ar da caixa do rotor da bomba ocorre automaticamente logo 
após um curto período de funcionamento. Se for necessário 
purgar o ar da caixa do rotor directamente, pode iniciar-se a 
rotina de purga do ar. 
Para tal, apertar e rodar o botão vermelho para seleccionar o 
símbolo de purga de ar e premir para activar. A seguir, activar 
rodando o botão vermelho (ON aparece no display). A duração 
da rotina de purga de ar é de 10 minutos e é indicada com uma 
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contagem decrescente no display. Durante a rotina de purga de 
ar podem produzir-se ruídos. O processo pode ser cancelado 
sempre que desejado rodando e premindo o botão vermelho 
(aparece OFF no display).

INDICAÇÃO: A função de purga de ar retira o ar acumulado no 
compartimento do rotor da bomba. O sistema de aquecimento 
não é ventilado com a função de purga de ar.

8.3 Regulação e altura manométrica
Para ajustar a altura manométrica, aperta-se o botão vermelho 
para activar o símbolo da potência da bomba. Depois de apertar 
novamente, é possível aumentar ou reduzir o valor da altura 
manométrica rodando o botão vermelho. 
Confirmar regulação premindo o botão vermelho.
Regulação de fábrica: Stratos PICO ... 1-4: 2,5 m

Stratos PICO ... 1-6: 4 m

8.4 Regulação do modo de controlo (Fig. 2a, 2b)
Ao premir e rodar o botão vermelho é seleccionado o símbolo do 
modo de controlo. Ao apertar e rodar novamente podem selec-
cionar-se os diferentes modos de controlo.
Pressão diferencial variável (Δp-v): Fig. 2a
Pressão diferencial constante (Δp-c): Fig. 2b
Confirmar regulação premindo o botão vermelho.

INDICAÇÃO: Se, com a função Dynamic Adapt activada, se veri-
ficar a activação em simultâneo de Δp-c, a função Dynamic 
Adapt é desactivada. 
O símbolo da função Dynamic Adapt pisca 5 vezes, apaga-se 
a indicação “auto”, a função Dynamic Adapt é desactivada. 
Regulação de fábrica: Modo de controlo Δp-v
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8.5 Activação da função Dynamic Adapt
Ao apertar e rodar o botão vermelho é seleccionado o símbolo 
para a função Dynamic Adapt.Ao premir e rodar novamente o 
botão, é possível activar e desactivar a função Dynamic Adapt.
O termo “auto” indica que a função Dynamic Adapt está acti-
vada. Se o termo “auto” não acender, a função está desactivada.
Confirmar regulação premindo o botão vermelho.

INDICAÇÃO: Se o modo de controlo Δp-c estiver activado 
quando se activar a função Dynamic Adapt, o modo de controlo 
muda automaticamente para Δp-v. 
O símbolo Δp-v pisca 5 vezes como indicação.
Regulação de fábrica: Dynamic Adapt DES

8.6 Activação do modo de redução nocturno
Ao apertar e rodar o botão vermelho é seleccionado o símbolo 
para o modo de redução nocturno. Apertar e rodar mais uma vez 
activa (ON) ou desactiva (OFF) o modo de redução nocturno. 
Confirmar regulação premindo o botão vermelho. 
Regulação de fábrica: Modo de redução nocturno DES

8.7 Bloqueio de teclas (Função Hold)
Para activar o bloqueio de teclas pressionando e rodando o 
botão vermelho, seleccionar o símbolo de ventilação. Manter 
premido o botão vermelho durante 10 segundos. No visor apa-
rece o termo "Hold". Agora, basta rodar para activar (ON) ou 
desactivar (OFF) o bloqueio de teclas.
Quando o bloqueio de teclas é activado, as regulações da 
bomba já não podem ser alteradas. Após 10 segundos, a indica-
ção exibe novamente o consumo de potência e o contador de 
consumo de corrente. Ao pressionar o botão vermelho aparece 
"Hold" no visor.
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A desactivação do bloqueio de teclas realiza-se da mesma 
forma que a activação.
Regulação de fábrica: bloqueio de teclas Off

INDICAÇÃO: O bloqueio de teclas não é desactivado ao desligar 
a bomba. Se o bloqueio de teclas estiver activo, não é possível 
repor o contador de consumo de corrente para a regulação de 
fábrica. O bloqueio de teclas não é activado automaticamente, 
por ex. após algum tempo.

8.8 Funcionamento

INDICAÇÃO: No caso de uma interrupção de rede, todas as 
regulações e indicações permanecem guardadas.

Repor contador de consumo de corrente
• Premir o botão vermelho durante 10 segundos no modo de 

repouso da bomba.O estado actual do contador pisca 5 vezes 
no displa e em seguida o contador de consumo de corrente é 
reposto a zero. 

Repor regulações de fábrica
• Premir o botão vermelho durante 20 segundos no modo de 

repouso da bomba, todos os elementos LED acendem por 
2 segundos.A regulação de fábrica (modo de fornecimento) 
da bomba é reposta e o contador de consumo de corrente 
no visor indica zero. 
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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.

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 de materiais.

• A desmontagem do rotor do corpo do motor só pode ser rea-
lizada por técnicos autorizados!

• 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 auditivos, implantes ou semelhantes correrão 
perigo. As consequências podem ser a morte, graves lesões e 
danos materiais. Para estas pessoas é necessária em todo o 
caso uma avaliação médica. 

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.

Após os trabalhos de manutenção e reparação, instalar e ligar 
a bomba de acordo com o capítulo “Instalação e ligação eléc-
trica”. A ligação do sistema é feita de acordo com o capítulo 
“Arranque”.
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10 Avarias, causas e soluções

Avarias Causa Solução

A bomba não 
funciona com 
a alimentação 
de corrente 
ligada.

Fusível eléctrico 
avariado.

Verificar os fusíveis.

A bomba não tem 
tensão.

Eliminar a interrupção 
de tensão

A bomba produz 
ruídos.

Cavitação devido 
a pressão inicial 
insuficiente

Aumentar a pressão ini-
cial do sistema dentro 
do âmbito admissível
Verificar a regulação 
da altura manométrica. 
Se necessário, reduzir 
a altura.

O edifício não 
aquece

Potência calorífica das 
superfícies de aqueci-
mento demasiado baixa

Aumentar o valor nomi-
nal (v. 8.3)
Desligar o modo de 
redução nocturno 
(v. 8.6)
Colocar o modo de 
controlo em Δp-c
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10.1 Avisos de avaria

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

N.º de 
código

Avarias Causa Solução

E04 Baixa tensão Fornecimento de 
tensão insuficiente 
no lado de entrada da 
rede

Verificar a tensão de 
rede

E05 Sobretensão Fornecimento de 
tensão excessivo no 
lado de entrada da 
rede

Verificar a tensão de 
rede

E10 Bloqueio Rotor bloqueado Solicitar o serviço de 
assistência

E11 Aviso 
Funciona-
mento a seco

Ar na bomba Verificar o volume de 
água/pressão

E21 Sobrecarga Motor pesado Solicitar o serviço de 
assistência

E23 Curto circuito Corrente de motor 
demasiado alta

Solicitar o serviço de 
assistência

E25 Contacto / 
bobinagem

Bobinagem avariada Solicitar o serviço de 
assistência

E30 Sobreaqueci-
mento do 
módulo

Interior do módulo 
demasiado quente

Verificar as condições 
de aplicação nocapí-
tulo 5.2

E36 Módulo 
avariado

Componentes elec-
trónicos danificados

Solicitar o serviço de 
assistência
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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 da Wilo.
Para evitar demoras e encomendas erradas, no acto da enco-
menda, devem ser fornecidos os dados completos da placa de 
identificação.

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, devem 

contactar-se 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 doméstico! 
Para mais informações sobre o tema da reciclagem, consultar 
www.wilo-recycling.com

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas! 





NL IT
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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 
2009/125/EG

Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

ES PT
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
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados 
con el consumo de energía

Directiva 2009/125/CE, produtos relacionados com o 
consumo de energia

normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

SV NO
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/EGEG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FI DA
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
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

HU CS
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlá�ení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným 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
Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 
2009/125/EK

Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 
2009/125/ES

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: pou�ité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana



PL RU
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/EG 
dyrektyw� niskonapi!ciow� 2006/95/WE ��	
���" �� ��#
���������� ����$	��% 2006/95/EG
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych 
z energi� 2009/125/WE.

��	
���� � ��&�
���, ���#����� � (�	�����	)�	��	� 
2009/125/�*

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: (�&��)������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ���������:

patrz poprzednia strona ��. &#�������' ��#���*�

EL TR
+37;<= <>??@BJ;<=Q X=Q [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi
+-/012345 678 72 9;2<61 =376 >� =37@ 7-1 A=7B>7=>- 
9=;BD2>-F 8A=129285G 78F =A6/23J5F D8=7BK58F :

Bu cihazOn teslim edildiRi Sekliyle aSaROdaki standartlara uygun 
olduRunu teyid ederiz:

]7^_XB`?{|}=X~_3 <>?�{X@X=X{ E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
��=|�{ �{?=73Q X�<=Q E��2006/95/E� Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG
[>B;�{�_3 `�=|�{ |~{ <>}�^@?^}{ ?^ X=} ^}�B|^~{ �B`�@}X{ 
2009/125/E�

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin 
yönetmelik 2009/125/AT

T1=;4218>4U1= W;->8429282X451= 9;6739=, 8D8=G75;=: kOsmen kullanOlan standartlar için: 
Y/U95 9;2-Z2X451- >5/GD= bkz. bir önceki sayfa

RO ET
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declar[m c[ acest produs aSa 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
Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜDirectiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/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 �o m^s apliecin_m, ka �is izstr_d_jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias 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 �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
piem^roti harmoniz^ti standarti, tai skait_: pritaikytus vieningus standartus, o b{tent:
skat|t iepriek�^jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk�nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

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

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo 

izdelkov, povezanih z energijo
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran



BG MT
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
��	
���� #� ��&�
���	, ���#��� � 
	�	�����	)�	��	�� 2009/125/��

Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-
ener�ija

��#������#��� ������#��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. &#������ ��#���*� ara l-pa�na ta' qabel

HR SR
EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
izvedbi odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
verziji odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu
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