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7.2 Regelingstype instellen
Regelingstype

selecteren
De LED-selectie van de regelingstypes en de bijbeho-
rende karakteristieken vindt rechtsom plaats.
• Bedieningstoets kort (ca. 1 seconde) indrukken.
LED's geven het ingestelde regelingstype en de 

karakteristiek aan.

De weergave van de mogelijke instellingen hierna 
(bijvoorbeeld: Constant-toerental / karakteristiek III):

Led-weergave Regelingstype Karakteristiek

1. Constant toerental II

2. Constant toerental I

3. Verschildruk variabel
Δp-v

III

4. Verschildruk variabel
Δp-v

II

5. Verschildruk variabel
Δp-v

I

6. Verschildruk constant
Δp-c

III

7. Verschildruk constant
Δp-c

II
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7 Inbedrijfname
Inbedrijfname uitsluitend door een gekwalificeerde 
specialist laten uitvoeren.

7.1 Ontluchten
• Installatie op een correcte manier vullen en ont-

luchten.
Indien de pomp niet vanzelf ontlucht:
• Ontluchtingsfunctie via de bedieningstoets 

activeren, 3 seconden indrukken, vervolgens loslaten.
De ontluchtingsfunctie start en houdt 

ongeveer 10 minuten aan.
De bovenste en onderste LED-rijen knipperen afwis-

selend met een afstand van 1 seconde.
• Om te annuleren de bedieningstoets 3 seconden 

indrukken.

VOORZICHTIG!
De aansluiting van netspanning (230 V AC) op de com-
municatiepinnen (iPWM/LIN) vernietigd het product.
• Bij de PWM ingang bedraagt de maximale span-

ningshoogte 24 V pulsingangsspanning.

sec3

min10

 LET OP
Na het ontluchten toont de LED-weergave 
de eerder ingestelde waarden van de pomp.

Ontluchten
   Installatie op een correcte manier vullen en ontluchten.
   Indien de pomp niet vanzelf ontlucht:
   • Ontluchtingsfunctie via de bedieningstoets activeren, 3 sec 
      indrukken, vervolgens loslaten.
   - de ontluchtingsfunctie start en houdt ongeveer 10 minuten aan.
   - de bovenste en onderste LED-rijen knipperen afwisselend met  
      een afstand van 1 sec.
   • Om te annuleren de bedieningstoets 3 sec indrukken.

   LET OP: Na het ontluchten toont de LED-weergave de 
   eerder ingestelde waarden van de pomp.

Regelingstype instellen
   De LED-selectie van de regelingstypes en de bijbehorende 
   karakteristieken vindt rechtsom plaats.
   • Bedieningstoets kort (ca.1 sec) indrukken. 
   - LED’s geven het ingestelde regelingstype en de 
     karakteristiek aan.
   
   De weergave van de mogelijke instellingen volgt hierna (bv:  
   Constant-toerental / karakterstiek III):

Verschildruk constant Δp-c (I, II, III)
Aanbeveling bij vloerverwarmingen of bij grote leidingen of alle toepassingen zonder veran-
derlijke buisnetwerkkarakteristiek (bijv. oplaadpompen), alsmede enkele-buis-verwarmings- 
systemen met verwarmingselementen. De regeling houdt de ingestelde opvoerhoogte con-
stant, onafhankelijk van het getransporteerde debiet. Drie vooraf gedefinieerde karakteristiek-
en (I, II, III) ter selectie. 
Stand I = 2 meter (20kPa); 
Stand II = 3 meter (30 kPa) advies stand bij groepslengte tot 90 meter individueel; 
Stand III= 4,5 meter (45 kPa) advies stand bij groepslengte tot 120 meter individueel.

Hydraulic operational area
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Standard factory setting*

*If needed, this factory setting is customisable
on request.

e.g. Δp-c / Speed II
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7.2 Regelingstype instellen
Regelingstype

selecteren
De LED-selectie van de regelingstypes en de bijbeho-
rende karakteristieken vindt rechtsom plaats.
• Bedieningstoets kort (ca. 1 seconde) indrukken.
LED's geven het ingestelde regelingstype en de 

karakteristiek aan.

De weergave van de mogelijke instellingen hierna 
(bijvoorbeeld: Constant-toerental / karakteristiek III):

Led-weergave Regelingstype Karakteristiek

1. Constant toerental II

2. Constant toerental I

3. Verschildruk variabel
Δp-v

III

4. Verschildruk variabel
Δp-v

II

5. Verschildruk variabel
Δp-v

I

6. Verschildruk constant
Δp-c

III

7. Verschildruk constant
Δp-c

II

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Para 23

nl

• Met de 9e knopdruk is de basisinstelling 
(constant-toerental / karakteristiek III) weer bereikt.

Knop blokkeren/
deblokkeren

• De vergrendeling via de bedieningstoets 
activeren, 8 seconden indrukken, tot de LED's 
van de geselecteerd instelling kort knipperen, 
vervolgens loslaten.

LED's knipperen permanent met intervallen 
van 1 seconde.

De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van 
de pomp kunnen niet meer veranderd worden.

• Het deactiveren van de vergrendeling vindt op 
dezelfde manier plaats als de activering.

Fabrieksinstelling
activeren

De fabrieksinstelling door drukken en vasthouden 
van de bedieningstoets bij gelijktijdig uitschakelen 
van pomp activeren.
• De bedieningstoets ten minste 4 seconden ingedrukt 

houden.
Alle LED's knipperen 1 seconde.
De LED's van de laatste instelling knipperen 

voor 1 seconde.

8. Verschildruk constant
Δp-c

I

9. Constant toerental III

Led-weergave Regelingstype Karakteristiek

sec8

 LET OP
Bij een onderbreking van de spanningsvoorzie-
ning blijven alle instellingen/indicatoren opge-
slagen. 

• Met de 9e knopdruk is de basisinstelling (constant-toerental / karakteristiek 
III) weer bereikt.

Fabrieksinstelling activeren
De fabrieksinstelling door drukken en vasthouden van de bedieningstoets bij gelijktijdig 
uitschakelen van pomp activeren.
• de bedieningstoets tenminste 4 sec ingedrukt houden.
- Alle LED’S knipperen 1 sec
- De LED’s van de laatste instelling knipperen 1 sec
Bij opnieuw inschakelen loopt de pomp in fabrieksinstelling (uitleveringstoestand).
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(NL) - Nederlands - EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen 
van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetge-
vingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:
Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit
2014/30/EU ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG
De producten voldoen eveneens aan de volgende geharmoniseerde Europese normen: EN 
60335-2-51, EN 16297-1, EN 16297-3, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-
3+A1:2011 en EN 61000-6-4+A1:2011.
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• Met de 9e knopdruk is de basisinstelling 
(constant-toerental / karakteristiek III) weer bereikt.

Knop blokkeren/
deblokkeren

• De vergrendeling via de bedieningstoets 
activeren, 8 seconden indrukken, tot de LED's 
van de geselecteerd instelling kort knipperen, 
vervolgens loslaten.

LED's knipperen permanent met intervallen 
van 1 seconde.

De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van 
de pomp kunnen niet meer veranderd worden.

• Het deactiveren van de vergrendeling vindt op 
dezelfde manier plaats als de activering.

Fabrieksinstelling
activeren

De fabrieksinstelling door drukken en vasthouden 
van de bedieningstoets bij gelijktijdig uitschakelen 
van pomp activeren.
• De bedieningstoets ten minste 4 seconden ingedrukt 

houden.
Alle LED's knipperen 1 seconde.
De LED's van de laatste instelling knipperen 

voor 1 seconde.

8. Verschildruk constant
Δp-c

I

9. Constant toerental III

Led-weergave Regelingstype Karakteristiek

sec8

 LET OP
Bij een onderbreking van de spanningsvoorzie-
ning blijven alle instellingen/indicatoren opge-
slagen. 

Knop blokkeren / deblokkeren
   • De vergrendeling via de bedieningstoets activeren, 8 sec indruk- 
      ken, tot de LED’s van de geselecteerde instelling kort knipperen,  
      vervolgens loslaten.
   - LED’s knipperen permanent met intervallen van 1 sec.
   - De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van de pomp kun- 
      nen niet meer veranderd worden.
   • Het deactiveren van de vergrendeling vindt op dezelfde manier 
      plaats als de activering.
   LET OP: Bij een onderbreking van de spanningsvoorziening 
   blijven alle instellingen/indicatoren opgeslagen.

Storingen, oorzaken en oplossingen

LED Storingen Oorzaken Oplossing
licht op 
rood

1. Blokkering
2. Contact/
   wikkeling

1. Rotor geblokkeerd
2. Wikkeling defect

Handmatige herinschake-
ling of contact opnemen 
met de servicedienst

knippert 
rood

3. Onder-/over-        
    spanning
4. Overtemperatuur  
    module
5. Kortsluiting

3. Te geringe/hoge netzijdige 
     spanningsvoorziening
4. Binnenruimte module te 
     warm
5. Te hoge motorstroom

Netspanning en 
gebruiksomstandigheden 
controleren, service- 
dienst aanvragen.

knippert 
rood/
groen

6. Generatorbedrijf
7. Droogloop
8. Overbelasting

6. Hydraulisch systeem vd pomp wordt 
     doorstroomd, maar de pomp heeft 
     geen netspanning
7. Lucht in de pomp
8. Motor draait stroef, gebruik vd pomp 
buiten specs, lager toerental dan normaal

Netspanning, hoeveel-
heid water/waterdruk 
en omgevingsomstan-
digheden controleren.

Storingen Oorzaken Oplossing
Pomp draait niet 
bij ingeschakelde 
stroomtoevoer

a.Elektrische zekering defect
b.Pomp heeft geen span-
ning

a. Zekeringen controleren
b. Spanningsuitval verhelpen

Pomp maakt 
geluiden

c. Cavitatie door onvoldoen-
de toevoerdruk

c. Systeemdruk binnen het toegestane bereik verhogen
c. Instelling opvoerhoogte controleren en indien nodig   
  lager instellen

Gebouw wordt 
niet warm

d. Warmtecapaciteit van de 
verwarmingsvlakken te laag

d. Gewenste waarde verhogen
d. Regelingstype op Δp-c in plaats van op Δp-v zetten
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