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Augsta efektivitāte ir jaunais 
standarts.
Jaunais Wilo-Yonos PICO.
Produkta brošūra.
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ErP direktīva stājas spēkā ar 2013. gadu.
Jaunais Wilo standarts jau ir klāt.

Nekādu enerģijas rīmu!
Vairāk kā 90 % no patreiz tirgū 
esošajiem slapjā rotora sūkņiem 
drīz vien nonāks metāllūžņos. 
Tas tāpēc, ka, no 2013. gada 
Eiropas Ekodizaina Direktīva 
(EC lēmums 641/2009) attiecināts 
uz "enerģiju patērējošajiem 
produktiem", saīsinājumā ErP, 
nosaka ievērojami stingrākas 

energoefektivitātes prasības 
slapjā rotora sūkņiem visā Eiropas 
Savienībā. Vecie neregulējamie 
sūkņi vairs nebūs nopērkami 
un tos nevarēs uzstādīt. Šis ir 
pareizs lēmums, jo šie vecie sūkņi 
patērē pārāk daudz enerģijas, 
gandrīz desmit reizes vairāk kā 
mūsdienīgi augstas efektivitātes 
sūkņi. 

Augsta efektivitāte ir solis uz 
priekšu!
Saskaņā ar ErP direktīvu, tirgū būs 
pieejami tikai ļoti ekonomiski, 
augstas efektivitātes sūkņi - tādi 
kā Wilo-Yonos PICO. Izmantojot 
jaunās tehnoloģijas sūkņus 
ieguvēji būs gan apkārtējā vide, 
gan māju īpašnieki, saņemot 

mazākus ekektroenerģijas 
rēķinus. Jau šobrīd tiek izmantota 
attiecīgā sūkņu ražošanas 
tehnoloģija visiem pielietojumu 
veidiem. Drošai pāreja uz jauno 
sūkņu tehnoloģiju nav šķēršļu. 
Ieguldot līdzekļus jau šodien, 
Jūsu sūknis atmaksāsies īsā laika 
periodā!

EEI = energo efektivitātes indekss saskaņā ar Eiropas Savienības 
Komisijas lēmumu (EC lēmums 641/2009).

Slapjā rotora sūkņi apkurei un 
gaisa kondicionēšanai
• Neregulējami • Ar regulēšanu

Ar regulēšanu aprīkoti slapjā rotora sūkņi apkurei un gaisa 
kondicionēšanai 

Augstas efektivitātes ar ļoti zemu elektroenerģijas patēriņu 
(piem.: Wilo-Yonos PICO un Wilo-Stratos/Wilo-Stratos PICO)
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ErP direktīva (EC641/2009)

Wilo-Yonos PICO
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dodot iespēju samazināt Eiropas 
enerģijas patēriņu par 23 TWh līdz 
2020. gadam. Tas ir ekvivalents 
jaudai ko saražo sešas vidēja 
izmēra ogļu elektrostacijas un CO2 
izmešu samazinājumam Eiropā par 
11 miljoniem tonnu (EC lēmums 
641/2009). Nomaiņa uz jauno 
augstas efektivitātes sūkni 
atmaksāsies jau pirmajā gadā. 
Precīzus aprēķinus iespējams veikt 
vietnē:
lcc.wilo -select.com.

Katrā mājsaimniecībā ir 
ievērojams elektroenerģijas 
patērētāju skaits. 
Vienas ģimenes privātmājas 
apkures sistēma patērē līdz 
pat 78 % no kopējā enerģijas 
patēriņa. Vecais neregulējamais 
apkures cirkulācijas sūknis tiek 
aizvietots ar jauno augstas 
efektivitātes sūkni Wilo-Yonos 
PICO ietaupot vairāk kā 80 Ls 
gadā. Vēl iespaidīgāk, nomainot 
pret augstas efektivitātes sūkni 
Jūs saudzējat apkārtējo vidi un 

Pāreja uz augstu efektivitāti atmaksājas. 
Ievērojama tālredzība.

Aprēķini veikti par pamatu ņemot elektroenerģijas cenu 0,107 Ls/kWh. 
Aprēķiniem izmantots mājsaimniecību elektroenerģijas un veca apkures sūkņa 
elektroenerģijas patēriņš: gada elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar vācu žurnāla 
"Stiftung Warentest" izdevumu, Sept. 2007. Wilo-Yonos PICO elektroenerģijas 
patēriņš; 6,000 darba stundas gadā, plūsma 1 m³/h , 1.5 m spiediens
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Televizors

Veļas mazgājamā mašīna

Trauku mazgājamā mašīna

Veļas žāvētājs

Apgaismojums

Ledusskapis

Saldētava

Elektriskā cepeškrāsns

Vecs apkures sūknis



Uzstādīšanas augsta efektivitāte
Pabeidziet savu darbu ātrāk.

Iederēsies jebkurā vietā.
Jaunā Wilo-Yonos PICO 
uzstādīšana ir pat ļoti vienkārša. 
Tā kompaktie izmēri iederēsies 
jebkura nomaināmā sūkņa 
vietā, kā jau paredzēts jaunajam 
augstas efektivitātes standartam.

Vienkārša pieslēgšana ar jauno 
Wilo-Connector.
Tāpat kā PICO: Jaunajam Wilo-
Yonos PICO ir gudrs elektriskais 
savienojums. Citu modeļu 
sūkņiem ir nepieciešams veikt 
elektrokabeļu pieslēgumu atverot 
spaiļu kārbu, kas var radīt 
zināmas neērtības, bet ar Wilo-
Connector tas ir daudz 
vienkāršāk. Pirmkārt, pievienojiet 
elektrokabeli patentētajam 
spraudnim, tad iespraudiet to 
attiecīgajā sūkņa pieslēguma 
vietā – ātri un bez 
instrumentiem, "nepamirkšķinot 
ne acu".

Starp citu: Wilo-Yonos PICO 
rūpnīcas spiediena uzstādījums ir 
2 vai 3 metri. Pieslēdzot elektrību 
displejs uzrāda uzstādītos metrus, 
pēc tam rādījums pārslēdzas uz 
elektroenerģijas patēriņa 
attēlošanu.

Labi aizsargāts: Elektrosavienojumi Wilo-
Connector kārbā ir droši pasargāti no 
nejaušas mitruma iekļūšanas vai manuāla 
trieciena.

Neviltots prieks darboties: Elektrības vadu 
pieslēgšanai nav nepieciešami nekādi 
instrumenti, visu paveiksiet ātri un vienkārši

PADOMS UZSTĀDĪŠANAI 
GRŪTI PIEKĻŪSTAMĀS 
VIETĀS:

Reizēm uzstādīšanas vieta 
ir ļoti šaura un tām ir grūti 
piekļūt, piemēram vairāki 
cauruļvadi blakus vai arī blakus 
esoši sūkņi sadales kolektorā. 
Šādās situācijās iesakam 
izmantot Wilo lenķa spraudni 
komplektā ar 2 metru 
elektrokabeli. Kabelis tiek 
pieslēgts no kreisās puses.
Sīkākai informācijai sazinieties 
ar Wilo: info@wilo.lv.

"Vienā mirklī": Pievienojiet Wilo-
Connector – un darbs padarīts. Arī 
atvienošana ir tikpat vienkārša.



Ar pareizo uzstādījumu 
viss ir daudz vienkāršāk.

Praksē pierādījies, ka padarot 
regulēšanu līdzīgu ietaupīsies 
Jūsu laiks un pūles uzstādot 
sūkni, jo nav nepieciešams apgūt 
ko jaunu.

Vienkāršs un labi zināms.
Jaunais Wilo-Yonos PICO izmanto 
to pašu labi zināmo sarkanās 
pogas tehnoloģiju. Nepieciešamā 
spiediena, kontroles veida un 
atgaisošanas funkcijas ieslēgšana 
ir ļoti vienkārša.

Automātiskā atgaisošanas 
funkcija.
Nekādas neveiklas skrūvēšanas. 
Aktivizējot atgaisošanas funkciju 
jaunais Wilo-Yonos PICO uzsāk 
start-stop darbības režīmu un 
automātiski izdzen visu gaisu no 
rotora kameras. 

Skaidrs: LED ekrāns sūkņa 
ieregulēšanai un elektroenerģijas 
patēriņa attēlošanai.

KONTROLĒ VISU PROCESU:

Lai padarītu sūkņa palaišanu 
pēc iespējas vienkāršāku 
integrētais LED displejs attēlo 
sūkņa regulējamo spiedienu ar 
0.1 metra intervālu veicot tā 
uzstādīšanu. Pēc nepieciešamā 
spiediena uzstādīšana 
displejs pārslēdzas uz 
patērējamās jaudas attēlošanu. 
Pārliecinieties paši par sūkņa 
augsto efektivitāti.

Bez atgaisošanas skrūves: Atgaisošana 
notiek automātiski ar sarkanās pogas 
pagriešanu.

Labi zināms: Pakāpju slēdzis sūkņa 
Wilo-Star RS līknes izvēlei.

Vienkārši: Tie paši trīs soļi jaunā 
Wilo-Yonos PICO ieregulēšanai. 
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Pielietojuma jomas.
Jebkura veida apkures 
sistēmas privātmājās, gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, 
industriāli cirkulācijas loki.

Tehniskie dati
patiešām lieliski.

Sūkņu aizvietošanas tabula 
Wilo-Yonos PICO.

Funkcijas Wilo-Yonos PICO

Piedziņas iekārta EC motors

Enerģijas efektivitātes klase A (ErP-ready 2015)

Hidrauliskā veiktspēja 6 m līdz max. 3.5 m3/h

Vadības veidi  Konstanta spiediena Δp-c

 Mainīga spiediena Δp-v

Atgaisošana Atgaisošanas funkcija

Ekrāns LED ekrāns

Elektropieslēgums Wilo-Connector

Aizsardzības klase IP X2 D

Vadība Sarkanā poga

Šķidrumu temperatūra −10 °C līdz +110 °C

Jaudas patēriņa indikācija Momentānais patēriņš vatos

Patērētā jauda min/max (W) 4/20-40

Hidrauliskā daļa Ķets

Gultņi Ogleklis/grafīts

Termoizolācija Papildus opcija

Esošais sūknis
Wilo Star-RS, Star-E/EP, Stratos ECO

15/4(1-3)

15/5(6)(1-5)

25/4(1-3)-130

25/5(6)(1-5)-130

25/2(4)(1-3)

25/5(6)(1-5) 

30/2(4)(1-3)

30/5(6)(1-5)

25/7; 30/7

Jaunais sūknis
Wilo-Yonos PICO

15/1-4

15/1-6

25/1-4 130

25/1-6 130

25/1-4

25/1-6

30/1-4

30/1-6

25/1-8; 30/1-8

Esošais sūknis
Grundfos Alpha, UPE un UPS

15-20(30)(40)-130

15-50(60)-130

25-20(30)(40)-130

25-50(60)-130

25-20(30)(40)

25-50(60) 

32-20(30)(40)

32-50(60)

25-80; 30-80

Jaunais sūknis
Wilo-Yonos PICO

15/1-4

15/1-6

25/1-4 130

25/1-6 130

25/1-4

25/1-6

30/1-4

30/1-6

25/1-8; 30/1-8


