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> Laisva paieška

• Konstrukcinės serijos aprašymas
• Bendrasis grafikas
• Gaminių sąrašas
• Dokumentai

Wilo-Yonos PICO

Konstrukcija

Šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis 
siurblys su sriegine jungtimi, 
blokavimui atspariu EC varikliu ir 
integruotu galios valdymu.

Naudojimas

Aprūpinimas/ funkcija

Darbo režimai

• Δ p-c pastoviam dinaminiam slėgiui
• Δp‐v kintamam dinaminiam slėgiui

Rankinės funkcijos

• Darbo režimo nustatymas

Lietuviškai
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Visos vandens šildymo sistemos, 

oro kondicionavimo ir pramoniniai 
cirkuliaciniai įrenginiai

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys:
Wilo-Yonos 

PICO 30/1-4

Yonos 
PICO

Aukšto 
efektyvumo 

elektroninis 
siurblys 

(srieginis 
siurblys)

30/

Nominalus 

jungties 
skersmuo

1-4

Nominalus 

spūdžio 
diapazonas [m]

130 Montavimo ilgis

Ypatybės / gaminio privalumai

• Didžiausias efektyvumas dėl 
ECM technologijos

• Aukšto efektyvumo siurblys, 
skirtas vienos – dviejų šeimų 
namui arba dviejų – šešių 

šeimų namui.
• Minimali vartojamoji galia 

vos 4 vatai
• Pasirenkami valdymo režimai 

optimaliam galios 

reguliavimui Δp-c (pastovus 
diferencinis slėgis), Δp-v 

(kintamas diferencinis slėgis)
• Integruota variklio apsauga
• Reikiamos darbinės vertės 

nustatymo rodymas naudojant 
diodus ir esamo vartojimo 
rodymas vatais

• Nuorinimo funkcija, skirta 
rotoriaus patalpai nuorinti

• Siurblių galios nuostatos (kėlimo aukštis)

• Nuorinimo funkcija:

Automatinės funkcijos

• Bepakopis galios reguliavimas pagal veikimo režimą

• Automatinio atsiblokavimo funkcija

Pranešimų ir rodmenų funkcijos

• Vartojamos galios rodmuo vatais
• Aktualaus slėgio pagal nustatymus rodmuo

Įranga

• Siurblio korpuso montavimo antgalis su briaunomis 
veržliarakčiui

• Greitas elektros prijungimas su „Wilo-Connector“
• Nuorinimo funkcija:
• Atsparus elektros srovės blokavimui variklis

• Dalelių filtras

Medžiagos

• Siurblio korpusas: Ketaus lydinys (EN-GJL-200) 
• Darbaratis: Plastikas (PP - 40% GF) 

• Siurblio velenasnerūdijantis plienas 
• Guoliai: metalu impregnuota anglis 

Tiekimo komplektacija

• Siurblys

• Wilo-Connector
• Sandarikliai
• Montavimo ir naudojimo instrukcija

Pasirinktys

• Yonos PICO...130 versijos, kurių montavimo ilgis 
nedidelis (130 mm)

Priedai
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• Greitas elektros prijungimas 
su „Wilo-Connector“

• Lankstus montavimas dėl 
kompaktiškos konstrukcijos

• Labai didelis pradinis sukimo 
momentas saugiam paleidimui

Techniniai duomenys

• Darbinės terpės temperatūra -
10 °C - +95 °C

• Maitinimo įtampa 1~230 V, 
50 Hz

• Apsaugos klasė IP X2 D
• Srieginės jungtys Rp ½, Rp 1 

ir Rp 1¼
• Maks. darbinis slėgis 6 bar

• Srieginės jungtys
• Kompensatoriai
• Šilumos izoliacija
• Kampinis kištukas su 2 m jungimo kabeliu
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