
Новий високоефективний 
циркуляційний насос

Wilo-Yonos PICO

Новий насос Yonos PICO –

нова ефективність!



Новий стандарт Wilo 
вже сьогодні!

Новий рівень енергозбереження!

Існуючі тенденції такі, що більше 90% представлених сьогодні на
ринку циркуляційних насосів з мокрим ротором найближчим
часом будуть поза законом. Згідно Директиви ЄС про екодизайн
«Про ектування електроспоживаної продукції» починаючи з 2013
року на території ЄС будуть діяти більш суворі вимоги щодо енер-
гоефективності циркуляційних насосів. 
Після набуття чинності даної директиви нерегульовані насоси, такі
як Wilo-Star RS, більше не будуть допускатися до продажу чи мон-
тажу на території ЄС. І це виправдано, оскільки такі насоси спожи-
вають надто багато енергії, перевищуючи споживану потужність
високоефек тивних насосів приблизно у десять разів.

Вітаємо високу ефективність!

Отже, надалі у ЄС до експлуатації будуть допускатись лише
високоефек тивні насоси, такі як Wilo-Yonos PICO. Очевидно, це
принесе переваги як для довколишнього середовища, так і для
власників будинків, суми рахунків за електроенергію яких суттєво
зменшаться. Ми готові втілювати нові стандарти негайно і вже
зараз пропонуємо відповідну насосну техніку для будь-якої галузі
застосування. Таким чином, вже сьогодні відбувається перехід до
новітнього покоління насосів!

Нерегульовані циркуляційні насоси з мокрим 
ротором для систем опалення і кондиціювання
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Висока ефективність – 
це для Вас!

Можливе будь-яке монтажне положення.

Новий стандартний високоефективний насос Wilo-Yonos PICO
значно полегшує для Вас про цес монтажу, адже, має компактні
розміри.

Просте під’єднання завдяки Wilo-Connector.

Стандарт PICO: Новий Wilo-Yonos PICO також оснащено зручним
з’єднанням з джерелом стуму. Якщо при роботі з іншими мо -
делями Вам небхідно виконувати складні під’єднання кінців кабе-
лів безпосередньо до клемної
коробки, то з Wilo-Connector
даний процес значно спрощено.
Спочатку необхідно під’єднати
кабель до штекерного з’єднання, а
далі вставити його у відповідний
роз’єм насоса – у прямому поло-
женні і без застосування спеці -
ального інструменту, тобто, одним
рухом руки.

До речі: Насос Wilo-Yonos PICO на-
лаштовано таким чином, що за-
дане значення становить 2 м або
3 м. При введенні в експлуатацію в
процесі налаштування на дисплеї
відображається дане значення, а
потім – споживана потужність

Рекомендації для складних

умов монтажу:

Інколи місце монтажу буває
надто вузьким і важкодос-
тупним, наприклад, в групах
труб або на розподільниках
нагрівальних контурів. Для
таких випадків ми радимо
використовувати кутовий
штекер Wilo з 2-метровим
з’єднувальним кабелем і
вільним другим кінцем. Ка-
бель кутового штекера на-
правлений ліворуч.

Надійний захист: завдяки Wilo-
Connector електричні з’єднання
захищені від потрапляння во-
логи і механічного пошкод-
ження.

Одним рухом руки: вста вляєте
Wilo-Connector - і все!. Так само
швидко здійснюється і роз’єд-
нання Wilo-Connector.



Тільки вірні налаштування.

З власного досвіду відомо: немає нічого прикрішого ніж складний
процес налаштування. Ми врахували цей момент і, тому орієнтува-
лись на вже добре знайомий Wilo-Star RS. Отже, Вам не дове-
деться звикати до нового і проводити тривалі розрахунки.

Просто і знайомо.

У новому Wilo-Yonos PICO засто-
совано ще більш спрощену тех-
нологію «червоної кнопки».
Налаштування напору і способу
ре гулювання, а також запуск
функції розповітрення викону-
ються з неймовірною легкістю.

Функція автоматичного 

розповітрення.

Вже немає небезпеки ошпари-
тись і вже не потрібно відкручу-
вати-закручувати гвинт, все що
вам необхідно - ак тивувати фун-
кцію розповітрення і новий Wilo-Yonos PICO запускає режим авто-
матичного видалення повітря з порожнини ротора насоса.

Все під контролем:

щоб полегшити процес вве-
дення в екс плуатацію під час
налаштування на вбудова-
ному світлодіодному індика-
торі відображається
поступове зростання напору
з кроком 0,1 м. Після завер-
шення налаштування індика-
тор відображає споживану
потужність, таким чином Ви і
Ваші клієнти маєте змогу
впевнитись у високій 
ефекивності роботи насоса.

Перевірений часом:

ступеневий перемикач для на-
лаштування характеристики
як у Wilo-Star RS.

Простий: також 3 ступені для
налаштування нового Wilo-
Yonos PICO.

Зрозумілий: світлодіодний ін -
дикатор для налаштування за-
даного значення і індикації
споживаної потужності.

Без гвинтів: відведення повітря
з двигуна і гідравлічної частини
здійснюється автоматично.
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Функція Wilo-Yonos PICO

Електродвигун З ротором на постійних магнітах
Стійкий до струмів блокування

Індекс енергоефективності EEI A, ErP (стандарт 2015року)

Гідравлічні характеристики Н = до 6 м, Q макс. = 3,5м3/год

Режими роботи Перепад  тиску незмінний Δp-c
Перепад  тиску змінний Δp-v

Відведення повітря Функція авторозповітрення

Індикатор Світлодіодний індикатор

Електропід’єднання Wilo-Connector 

Клас захисту IP X2 D

Керування «Червона кнопка»

Діапазон температур Від -10 °C до +95 °C

Індикатор електроспоживання Поточне значення, Вт

Мін./макс. споживана потужність (Вт) 4/20-40

Матеріал корпусу Сірий чавун

Підшипник Металографіт

Гарантія 5 років

Теплоізоляційний кожух Опція

Технічні характеристики



ВІЛО УКРАЇНА

Україна, Київ
вул. Гайдара, 58/10
Т +380 44 2011872
Ф +380 44 2011877
www.wilo.ua

Донецьк
вул. Гурова 8, оф. 310
83055 Донецьк
Т +38 062 3883016 
Ф +38 062 3883017

Дніпропетровськ
Т +38 050 3877107

Запоріжжя
вул. Дзержинського 3, оф. 27
69063 Запоріжжя
Т +38 061 2896063
Ф +38 061 2896063

Львів
вул. Наукова 7Б, оф. 401
79060 Львів
Т +38 032 2455168
Ф +38 032 2455168

Миколаїв
вул. Чкалова 20/5, оф. 17
54017 Миколаїв
Т +38 0512 583580
Ф +38 0512 583580

Черкаси
вул. Смілянська 23, оф. 501
18000 Черкаси
Т +38 0472 325243
Ф +38 0472 325243

Сімферополь
вул. Карла Маркса 40
95000 Симферопіль
Т +38 0652 620269
Ф +38 0652 620269

Тернопіль
вул. Шептицького 1А, оф. 5
46000 Тернопіль
Т +38 0352 550581
Ф +38 0352 550582

Харків
вул. Тобольска 42, оф. 616
61072 Харьків
Т +38 057 7205986
Ф +38 057 7205986

Регіональні представництва


