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Návod k montáži a provozu1 Všeobecné informace

Informace o tomto dokumentu
Jazyk originálního návodu k provozu je němčina. Všechny 
ostatní jazyky tohoto návodu jsou překladem tohoto originál-
ního návodu k provozu.
Návod k montáži a provozu je součástí výrobku. Musí být vždy 
k dispozici v blízkosti výrobku. Přesné dodržování tohoto 
návodu je předpokladem používání výrobku v souladu 
s určeným účelem a jeho správné obsluhy.
Návod k montáži a provozu odpovídá provedení výrobku 
a stavu použitých bezpečnostně technických předpisů a norem 
v době tiskového zpracování.
Prohlášení o shodě podle ES:
Kopie prohlášení o shodě podle ES je součástí tohoto návodu 
k provozu.
Toto prohlášení pozbývá platnosti v případě námi neodsouhla-
sené technické změny konstrukčních typů, které jsou v něm 
uvedeny nebo nerespektování vysvětlení ohledně bezpečnosti 
výrobku a personálu, uvedených v návodu k provozu.

2 Bezpečnost

Tento návod k provozu obsahuje základní upozornění, kterých 
je nutno dbát při montáži, provozu a údržbě. Proto si před mon-
táží a uvedením výrobku do provozu musí tento návod k pro-
vozu bezpodmínečně přečíst montážní technik a příslušný 
odborný personál/provozovatel.
Kromě všeobecných bezpečnostních pokynů uvedených v rámci 
tohoto hlavního bodu, týkajícího se bezpečnosti, je třeba 
dodržovat také zvláštní bezpečnostní pokyny označené sym-
boly hrozícího ohrožení uvedené v rámci následujících hlavních 
bodů. 



Návod k montáži a provozu Wilo-Yonos PICO 37

Česky

2.1 Označování upozornění v návodu k provozu

Symboly:
Všeobecný symbol nebezpečí

Nebezpečí v důsledku elektrického napětí

Upozornění: 

Signální slova:

NEBEZPEČÍ!
Bezprostředně hrozící nebezpečí.
Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo velmi vážným 
úrazům.

VAROVÁNÍ!
Uživatel může být (vážně) zraněn. „Varování“ znamená, že je 
dána pravděpodobnost (těžké) újmy na zdraví, pokud nebude 
toto upozornění respektováno.

POZOR!
Hrozí nebezpečí poškození výrobku/zařízení. Pokyn „Pozor“ 
se vztahuje k možnému poškození výrobku, způsobenému 
nedbáním upozornění.

UPOZORNĚNÍ: Užitečný pokyn k zacházení s výrobkem. Upo-
zorňuje také na možné obtíže.

Přímo na výrobku umístěná upozornění, jako např.
� šipka směru otáčení,
� označení pro přípojky,
� typový štítek,
� výstražné nálepky,

musejí být bezpodmínečně respektována a udržována v plně 
čitelném stavu.
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2.2 Kvalifikace personálu
Personál provádějící montáž, obsluhu a údržbu musí mít těmto 
pracím odpovídající kvalifikaci. Stanovení rozsahu zodpověd-
nosti, kompetence a kontrolu personálu musí zajistit provozo-
vatel. Nemá-li personál potřebné znalosti, musí být vyškolen 
a zaučen. V případě potřeby to může na podkladě žádosti pro-
vozovatele provést výrobce. 

2.3 Rizika při nerespektování bezpečnostních upozornění
Nerespektování bezpečnostních upozornění může mít za 
následek ohrožení zdraví a života osob, životního prostředí 
a výrobku/zařízení. Nedodržování bezpečnostních upozornění 
vede k zániku jakýchkoliv nároků na náhradu škody.
Konkrétně může při nerespektování upozornění dojít například 
k následujícím ohrožením:

� ohrožení osob způsobené elektrickým proudem, mechanickými 
nebo bakteriologickými vlivy,

� ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek,
� věcné škody,
� selhání důležitých funkcí výrobku/zařízení,
� selhání předepsaných postupů údržby a oprav.

2.4 Bezpečný způsob práce
Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto 
návodu k provozu, platné národní předpisy o úrazové prevenci 
a případné vnitřní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy 
provozovatele.
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2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby 
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dušev-
ními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi 
a/nebo vědomostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dozorem 
příslušné osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní 
obdrží instrukce, jak se s přístrojem zachází. 
Děti musejí být pod dozorem, aby bylo zaručeno, že si s přístro-
jem nehrají.

� Představují-li horké nebo chladné komponenty výrobku/zaří-
zení nebezpečí, musí uživatel zajistit jejich zabezpečení proti 
dotyku.

� Ochrana proti dotyku pro pohyblivé komponenty (např. spojka) 
nesmí být odstraňována, pokud je výrobek v provozu. 

� Úniky (např. těsnění hřídele) nebezpečných médií (např. výbuš-
ných, jedovatých, horkých) musejí být odváděny tak, aby 
nebyly ohroženy osoby ani životní prostředí. Je nutno dodržo-
vat ustanovení národních právních předpisů. 

� Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým proudem. 
Dodržujte místní nebo obecně platné předpisy [např. normy 
ČSN, IEC, VDE a další] a předpisy místních dodavatelů elektrické 
energie.

2.6 Bezpečnostní pokyny pro montážní a údržbářské práce
Provozovatel musí zajistit, aby všechny montážní a údržbové 
práce prováděli autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci, 
kteří podrobným prostudováním návodu získali dostatek 
potřebných informací.
Práce na výrobku/zařízení smějí být prováděny pouze tehdy, 
nachází-li se tento v klidovém stavu. Postup k odstavení stroje/
zařízení, popsaný v návodu k montáži a provozu, musí být bez-
podmínečně dodržen.
Bezprostředně po ukončení prací musejí být opět namontována 
resp. aktivována všechna bezpečnostní a ochranná zařízení.
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2.7 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů představuje 
ohrožení bezpečnosti výrobku/personálu a ruší platnost výrob-
cem vydaných prohlášení o bezpečnosti. 
Úpravy výrobku jsou přípustné pouze po konzultaci s výrobcem. 
Používání originálních náhradních dílů a příslušenství schvále-
ného výrobcem zaručuje bezpečnost výrobku. Použití jiných 
dílů je důvodem zániku odpovědnosti v případě v tomto 
důsledku vzniklých škod.

2.8 Nepřípustné způsoby provozování
Bezpečnost provozu dodávaného výrobku je zaručena pouze při 
používání v souladu s určeným účelem podle oddílu 4 návodu 
k provozu. Mezní hodnoty, uvedené v katalogu/datovém listu, 
nesmějí být v žádném případě překročeny směrem nahoru ani 
dolů.

3 Přeprava a přechodné skladování

Ihned po obdržení výrobku proveďte následující:
� Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození výrobku.
� V případě zjištění poškození se obraťte na dopravce a učiňte 

potřebné kroky v příslušných lhůtách. 

POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborná přeprava a neodborné průběžné skladování 
mohou vést k poškození výrobku.

� Čerpadlo je při přepravě a průběžném skladování nutno chrá-
nit před vlhkostí, mrazem a mechanickým poškozením 
v důsledku otřesů/nárazů.

� Zařízení nesmí být vystaveno teplotám nižším, než –10 °C 
a vyšším, než +50 °C.
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4 Použití v souladu s určeným účelem

Oběhová čerpadla konstrukční řady Wilo-Yonos PICO jsou 
určena do teplovodních topných a podobných soustav s neu-
stále se měnícím průtokem médií. Čerpat je dovoleno topnou 
vodu podle normy VDI 2035 a směs vody a glykolu ve směsném 
poměru nejvýše 1:1. V případě přimísení glykolu je nutno 
dopravní údaje čerpadla upravit způsobem odpovídajícím vyšší 
viskozitě, a to v závislosti na procentuálním směsném poměru.
K používání v souladu s určeným účelem patří i dodržování 
tohoto návodu.
Jakékoli použití nad tento rámec se považuje za použití 
v rozporu s určeným účelem.

5 Údaje o výrobku

5.1 Typový klíč    

Příklad: Wilo-Yonos PICO 25/1-6
Yonos PICO Čerpadlo s vysokou účinností
25 Šroubovaná přípojka DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimální dopravní výška v m

      (nastavitelná až do 0,5 m)
6 = maximální dopravní výška v m při Q = 0 m³/h

5.2 Technické údaje

Připojovací napětí 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Třída krytí IP viz typový štítek
Teploty vody při max. okolní teplotě +40 °C –10 °C až +95 °C
Teploty vody při max. okolní teplotě +25 °C –10 °C až +110 °C
max. okolní teplotě –10 °C až +40 °C
max. provozní tlak 6 bar
Nejnižší tlak na nátoku při +95 °C/+110 °C 0,3 bar/1,0 bar
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5.3 Rozsah dodávky
� Kompletní oběhové čerpadlo 

� Konektor Wilo přiložen
� Návod k montáži a provozu

6 Popis a funkce

6.1 Popis výrobku
Čerpadlo (obr. 1/1) je složeno z hydrauliky, mokroběžného 
motoru s rotorem opatřeným permanentním magnetem 
a z elektronického regulačního modulu s integrovaným měni-
čem frekvence. Součástí regulačního modulu je červený ovlá-
dací knoflík a rovněž LED displej (obr. 1/2) pro nastavení všech 
parametrů a pro zobrazení údajů o aktuálním příkonu ve W.

6.2 Funkce:
Všechny funkce lze nastavovat, aktivovat nebo deaktivovat 
pomocí červeného ovládacího knoflíku.

V režimu provozu je zobrazován aktuální příkon ve W.

Po pootočení červeného knoflíku zobrazí LED displej dopravní 
výšku v m.

Druh regulace:

Variabilní rozdílový tlak (Δp-v):
Požadovaná hodnota rozdílového tlaku H je v rámci přípustného 
pásma průtoku lineárně zvyšována mezi ½H a H (obr. 2a). 
Rozdílový tlak vytvářený čerpadlem je regulován na příslušnou 
požadovanou hodnotu rozdílového tlaku. Tento druh regulace 
se vyznačuje nižší hlučnosti průtoku média skrz termostatové 
ventily a proto je obzvláště vhodný pro topné systémy 
s topnými tělesy.

W

m
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Konstantní rozdílový tlak (Δp-c):
Požadovaná hodnota rozdílového tlaku H je v rámci přípustného 
pásma průtoku udržována konstantní na nastavené požado-
vané hodnotě rozdílového tlaku až po maximální charakteris-
tiku (obr. 2b). Společnost Wilo doporučuje tento druh regulace 
v případě podlahových topných okruhů nebo starších topných 
systémů s rozměrně dimenzovaným potrubím, jakož i v případě 
všech aplikací, které nemají proměnnou charakteristiku 
potrubní sítě, jako jsou např. boilerová plnicí čerpadla.

Funkce odvzdušnění:
Doba trvání funkce odvzdušnění činí 10 minut od její aktivace. Po 
uplynutí 10 minut se čerpadlo zastaví a přejde do režimu vyčká-
vání, který je indikován blikáním středních pásů LED displeje.
Po dokončení procesu odvzdušnění je pro uvedení čerpadla do 
provozu nutno na čerpadle zvolit a nastavit požadovaný druh 
regulace a dopravní výšku.

7 Instalace a elektrické připojení

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života!
Neodborná instalace a neodborné elektrické připojení 
mohou představovat smrtelné nebezpečí.

� Instalaci a elektrické připojení nechte provést pouze pro-
střednictvím odborného personálu a v souladu s platnými 
předpisy!

� Dodržujte předpisy úrazové prevence

7.1 Instalace
� Montáž čerpadla se provádí po završení veškerých svářecích 

a pájecích prací a po případně nezbytném propláchnutí potrubí.
� Pro montáž zvolte dobře přístupné místo zajišťující snadnou 

revizi a případnou demontáž čerpadla.
� Pokud zvolíte přítokový úsek otevřených soustav, je nutno čerpa-

dlo zařadit za odbočku pojistné přítokové větve (DIN EN 12828).
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� Pro usnadnění případné výměny čerpadla namontujte před a za 
čerpadlo uzavírací armatury. 
� Proveďte montáž takovým způsobem, aby případnými netěs-

nostmi unikající voda nemohla kapat na regulační modul. 
� Tomu zamezíte správným stranovým vyrovnáním horního 

uzavíracího šoupěte.
� Při tepelně izolačních pracích pamatujte na to, že motor čerpa-

dla ani modul se neizolují. Otvory pro odtok kondenzátu musejí 
zůstat volně průchozí.

� Montáž proveďte bez pnutí a s motorem ve vodorovné poloze. 
Montážní polohy čerpadla viz obr. 3.

� Směr proudění je vyznačen šipkami na skříni čerpadla a na izo-
lačním pouzdře.

� Změna montážní polohy modulu vyžaduje pootočení skříně 
motoru následujícím způsobem:
� Je-li to třeba, uvolněte tepelně izolační pouzdro za použití 

šroubováku a sejměte ho,
� povolte vnitřní šestihranné šrouby,
� pootočte skříň motoru včetně regulačního modulu.

UPOZORNĚNÍ: Obecně platí, že hlavu motoru je třeba pootočit 
předtím, než dojde k naplnění zařízení. V případě pootočení 
hlavy motoru v době, kdy je zařízení již naplněné, nevytahujte 
hlavu motoru ze skříně čerpadla. Mírným tlakem na jednotku 
motoru pootočte hlavu motoru tak, aby z čerpadla nemohla 
vytékat voda.

POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Při otáčení skříní motoru se může poškodit těsnění. Defektní 
těsnění je nutno ihned vyměnit.

� Znovu zašroubujte vnitřní šestihranné šrouby a pevně je 
utáhněte.

� Je-li to třeba, namotujte tepelně izolační pouzdro.
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7.2 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života!
Při neodborném elektrickém připojení dochází k ohrožení 
života zásahem elektrickým proudem.

� Elektrické připojení nechte provést pouze elektroinstalaté-
rovi autorizovanému místním dodavatelem energie 
a příslušně podle místních platných předpisů.

� Před všemi pracemi odpojte napájení.
� Při nepovoleném otevření víka modulu a odstranění čelní 

fólie existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem při 
dotyku elektrických součástek umístěných uvnitř, či kon-
taktů pod čelní fólií.

� Druh proudu a napětí musejí odpovídat údajům na typovém 
štítku.

� Vytvořte připojení konektorem Wilo (obr. 4a až 4e).
� Síťová přípojka: L, N, PE.
� Maximální předřazená pojistka: 10 A, setrvačná
� Čerpadlo předpisově uzemněte.
Podle obr. 5 proveďte demontáž konektoru Wilo. Budete potře-
bovat šroubovák.

� Zařízení je nutno připojit v souladu s normou VDE 0700/část 1 
pevným připojovacím vedením s odpovídajícím konektorem nebo 
všepólovým spínačem s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.

� Kabelové šroubení s pancéřovým závitem musí být chráněno 
proti kapající vodě a nadměrnému tahu, proto je nutno zvolit 
připojovací vedení dostatečného vnějšího průměru (např. 
H05W-F3G1,5 nebo AVMH-3x1,5).

� V případě, že se čerpadlo bude používat v soustavách s vodou 
o teplotě vyšší, než 90 °C, je nutno položit odpovídající teplu-
vzdorné připojovací vedení.

� Připojovací vedení je nutno položit tak, aby se v žádném případě 
nedotýkalo potrubního vedení a/nebo skříně čerpadla či motoru.

� Spínání čerpadla pomocí triakových a polovodičových relé je 
nutno přezkoušet v konkrétním, individuálním případě.
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8 Uvedení do provozu

VAROVÁNÍ! Nebezpečí újmy na zdraví a věcných škod! 
Neodborné uvedení do provozu může způsobit zranění osob 
a věcné škody.

� Uvedení do provozu pouze prostřednictvím kvalifikovaného 
odborného personálu! 

� V závislosti na provozním stavu čerpadla resp. zařízení (tep-
lota čerpaného média) může být čerpadlo jako celek velmi 
horké. Při kontaktu s čerpadlem hrozí nebezpečí popálení!

8.1 Obsluha
Obsluha čerpadla probíhá pomocí červeného ovládacího knof-
líku.
Otáčení
Volba funkcí a nastavení dopravní výšky.

8.2 Plnění a odvzdušnění
Zařízení je nutno plnit a odvzdušňovat odborně. Prostor rotoru 
čerpadla se odvzdušňuje zpravidla samočinně již po krátké době 
provozu. Je-li však potřeba bezprostřední odvzdušnění pro-
storu rotoru, lze spustit odzvdušňovací funkci. 
Otočení červeného knoflíku do střední polohy, na symbol 
odvzdušnění, spustí po 5 vteřinách odvzdušňovací funkci. Doba 
trvání odvzdušňovací funkce činí 10 minut a je na LED displeji 
indikována prostřednictvím zespoda nahoru probíhajících 
vodorovných pásů. V průběhu odvzdušňovací funkce mohou 
vznikat rušivé zvuky. Proces lze popřípadě otočením červeného 
knoflíku zrušit.
Po uplynutí 10 minut se čerpadlo zastaví a přejde do režimu 
vyčkávání, který je indikován blikáním prostředních pásů LED 
displeje. 
Poté je nutno čerpadlo uvést do provozu prostřednictvím 
nastavení druhu regulace a dopravní výšky.
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UPOZORNĚNÍ: Odvzdušňovací funkce odstraňuje nahromaděný 
vzduch z prostoru rotoru čerpadla. Prostřednictvím odvzduš-
ňovací funkce nedochází k odvzdušnění topného systému.

8.3 Nastavení druhu regulace (obr. 2a, 2b) a dopravní výšky
Otáčením červeného knoflíku dochází k volbě druhu regulace 
a k nastavení požadované dopravní výšky.

Nastavení druhu regulace

Variabilní rozdílový tlak (Δp-v):Obr. 2a
Vlevo od střední polohy se nastavuje druh regulace čerpadla 
Δp-v.

Konstantní rozdílový tlak (Δp-c): Obr. 2b
Vpravo od střední polohy se nastavuje druh regulace čerpadla 
Δp-c.

UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k nahrazení čerpadla typu Wilo-Star RS 
typem Wilo-Yonos PICO, lze jako podklad pro nastavení 
požadované hodnoty čerpadla nastavit červený knoflík na 
první, druhé nebo třetí přerušení stupnice pro Δp-c. Toto 
nastavení odpovídá srovnatelné dopravní výšce příslušného 
spínacího stupně čerpadla Wilo-Star RS, se shodnou nulovou 
dopravní výškou, při objemovém průtoku 1 m³/h.

Nastavení dopravní výšky
Při pootočení červeného knoflíku přejde LED displej na zobra-
zení nastavené požadované hodnoty čerpadla. Symbol „m“ je 
osvětlen. Je-li červeným knoflíkem otáčeno ze střední polohy 
doleva nebo doprava, zvyšuje se nastavená požadovaná hod-
nota pro příslušný druh regulace. Je-li knoflíkem otáčeno zpět 
ke střední poloze, nastavená požadovaná hodnota se opět 
snižuje. Nastavení probíhá v krocích po 0,1 m.

m
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Nebylo-li knoflíkem pootočeno po dobu 2 vteřin, přejde displej 
po 5-ti násobném bliknutí opětovně na aktuální příkon. Symbol 
„m“ již není osvětlen. 

Nastavení z výroby: Yonos PICO ... 1-4: Δp-v, 2,0 m
Yonos PICO ... 1-6: Δp-v, 3,0 m

UPOZORNĚNÍ: V případě přerušení síťové přípojky zůstávají 
všechna nastavení a indikace zachovány.

9 Údržba

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života!
Při pracích na elektrických zařízeních je dáno nebezpečí 
ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.

� Při všech pracích na údržbě a opravách je třeba čerpadlo 
odpojit od napětí a zajistit proti neoprávněnému opětov-
nému zapnutí.

� Poškození připojovacího kabelu smí zásadně odstraňovat 
pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.

VAROVÁNÍ! Ohrožení působením silného magnetického pole! 
Uvnitř stroje vždy existuje silné magnetické pole, které může 
při neodborné demontáži vést k poškození zdraví osob a věc-
ným škodám.

� Vyjmutí rotoru ze skříně motoru je přípustné zásadně jen ze 
strany autorizovaného odborného personálu!

� Jestliže se z motoru vytahuje jednotka sestávající z oběž-
ného kola, ložiskového štítu a rotoru, jsou ohroženy zejména 
osoby, které používají lékařské pomocné prostředky jako 
kardiostimulátory, inzulínová čerpadla, naslouchací zařízení , 
implantáty apod. Následkem mohou být tělesná zranění a 
vznik věcných škod. Pro tyto osoby je v každém případě 
nezbytné provedení pracovně lékařského posouzení. 
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Ve smontovaném stavu je magnetické pole rotoru vedeno ve 
feromagnetickém obvodu motoru. Díky tomu není mimo stroj 
prokazatelné žádné magnetické pole škodlivé pro zdraví.

Po provedených údržbářských a opravářských pracích čerpadlo 
nainstalujte resp. připojte způsobem, odpovídajícím popisu 
v kapitole „Instalace a elektrické připojení“. Zapnutí čerpadla 
probíhá podle kapitoly „Uvedení do provozu“.

10 Poruchy, příčiny a jejich odstraňování

Poruchy Příčiny Odstranění

Čerpadlo navzdory 
zapnutému zdroji 
elektřiny neběží.

Vadné elektrické 
pojistky.

Zkontrolujte pojistky.

Čerpadlo nedostává 
napětí.

Odstraňte přerušení napětí

Čerpadlo vydává 
zvuky.

Kavitace v důsledku 
nedostatečného 
nátokového tlaku.

Zvyšte vstupní tlak systému 
v rámci povoleného rozsahu
Zkontrolujte nastavení 
dopravní výšky příp. nastavte 
nižší výšku

Budova se neo-
hřívá

Příliš nízká výhřev-
nost topných ploch

Zvyšte požadovanou hod-
notu (viz 8.3)
Vypněte noční útlumový 
režim (viz 8.6)
Nastavte druh regulace na 
Δp-c
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10.1 Poruchová hlášení

Nepodaří-li se Vám poruchu odstranit, obraťte se, prosím, 
na specializované řemeslníky anebo na zákaznický servis 
společnosti Wilo.

Kód č. Poruchy Příčiny Odstranění

E 04 Podpětí Příliš slabý zdroj 
napětí v síti

Zkontrolujte síťové 
napětí

E 05 Přepětí Příliš silný zdroj 
napětí v síti

Zkontrolujte síťové 
napětí

E 07 Generátorický 
provoz

V hydraulice čerpadla 
je průtok, čerpadlo 
však nedostává 
napětí ze sítě

Zkontrolujte síťové 
napětí

E10 Blokování Zablokovaný rotor Obraťte se na zákaz-
nický servis

E 11 Běh na sucho Vzduch v čerpadle Zkontrolujte 
množství vody/tlak 
vody

E 21 Přetížení Těžkopádný motor Obraťte se na zákaz-
nický servis

E 23 Zkrat Příliš vysoký moto-
rový proud

Obraťte se na zákaz-
nický servis

E25 Kontakty/vinutí Vadné vinutí Obraťte se na zákaz-
nický servis

E30 Nadměrná tep-
lota modulu

Přílišná teplota 
vnitřku modulu

Zkontrolujte pod-
mínky pro použití 
podle kapitoly 5.2

E36 Vadný modul Elektronické součásti Obraťte se na zákaz-
nický servis
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11 Náhradní díly

Náhradní díly lze objednat prostřednictvím místních specializo-
vaných firem a/nebo od zákaznického servisu Wilo.
Aby se předešlo zpětným dotazům a chybným objednávkám, 
je nutno v každé objednávce uvést veškeré údaje z typového 
štítku.

12 Likvidace

Řádnou likvidací tohoto výrobku a jeho odbornou recyklací 
zabráníte škodám na životním prostředí a ohrožení zdraví osob.
1. Likvidací tohoto výrobku, stejně jako i jeho částí, pověřte 

veřejnou nebo soukromou společnost zabývající se likvidací 
odpadu.

2. Další informace k odborné likvidaci získáte na městské 
správě, u příslušného úřadu nebo tam, kde jste výrobek 
zakoupili.

Technické změny vyhrazeny! 



 

 D EG - Konformitätserklärung  

 GB EC – Declaration of conformity  
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according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, 
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Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive  

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

Directive basse-tension 
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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 �. $!�������% �!���(�
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#$%&'( ')**+,7&'(; <(; == CE Uygunluk Teyid Belgesi
)*+/5;<=> ?@F @; JK;R?5 T<@? U’ T<@X @*5 YT@ZU@TU* JTKZ[;U*\ 
FYT5;J;F>] @F\ TY?+;<^>\ [FT@Z_>F\ :

Bu cihaz`n teslim edildi{i |ekliyle a|a{`daki standartlara uygun oldu{unu 
teyid ederiz:

>%?@<,A*JQX(<[@$ ')*\J<+<(<J E]-2004/108/E] Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
^_(Q`J {J*(%$; <|'(; E]–2006/95/E] Alçak gerilim yönetmeli~i 2006/95/EG
}5TK=;5FU=~5T �K*UF=;J;F;�=>5T JK?@<JT, F[FT]@>KT: k`smen kullan`lan standartlar için: 

�+~J> JK;*�;�=>5* U>+][T 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
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