Instrucţiuni de utilizare pentru
pompele de curent continuu de tip D5

Atenţie: Pentru punere în funcţiune apelaţi la una din reprezentanţele LAING autorizate pentru
PIF şi service, pentru a putea beneficia de garanţie!
Pompe de circulaţie de curent continuu pentru orice instalaţie
Domeniu de utilizare:
Pompele de curent continuu se montează în circuite unde nu dispunem de reţea de curent alternativ, sau ca alternativă în cazul opririi acestuia. Datorită unei performanţe foarte bune, pompele
ECOCIRC se pot monta şi pe circuitul cazanului. Pompele ECOCIRC pot fi alimentate şi cu
ajutorul panourilor solare.
Domenii





speciale de utilizare
Instalaţii de valorificare a energiei solare.
La circularea sistemelor de apă caldă menajeră sau boylere
Sisteme de circulaţie cu caracter industrial (ex. Instataţii la echipamente din industria
de medicamente)
Instalaţii de încălzire pe combustibil solid şi lichid, pentru preluarea funcţiei pompei de
circulaţie în caz de lipsă de curent.

Construcţie
Pompele LAING ECOCIRC de curent continuu alimentate la 12V funcţionează pe principiul
motorului sferic. Singura piesă a pompei aflată în mişcare, este rotorul cu turbină, având forma
de semisferă, care se sprijină pe o bilă ceramică ultradură.
Modelul D5 este prevăzut cu un comutator cu 5 poziţii cu care se poate regla turaţia şi puterea
pompei, respectiv debitul şi înălţimea de pompare.
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Garnitură de etanşare

2

Carcasa pompei
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Putere nominala (W) - - - -

Caracteristicile pompei D5 pe diferentie pozitii de reglaj
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Debit volumic (m /h)
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Gama de tipuri

Putere nominală

Debit maxim

Înălţime maximă

Dimensiuni

Ti p / P o z i ţ i e
potenţiometru de
reglaj 1-2-3-4-5

[W]

[l/h]

de pompare [m]

de montare [mm/”]

D5-38/700B
D5-38/700B
D5-38/700B
D5-38/700B
D5-38/700B
D5-38/100B
D5-38/100B
D5-38/100B
D5-38/100B
D5-38/100B

3
6
10
18
22
3
6
10
18
22

500
800
1100
1400
1500
500
800
1100
1400
1500

0,4
0,7
1,3
2
2,9
0,4
0,7
1,3
2
2,9

65 / 1/2“fi
65 / 1/2“fi
65 / 1/2“fi
65 / 1/2“fi
65 / 1/2“fi
110 / 5/4“fe
110 / 5/4“fe
110 / 5/4“fe
110 / 5/4“fe
110 / 5/4“fe

Observaţii:

p1
p2
p3
p4
p5
p1
p2
p3
p4
p5

fi = filet interior

fe = filet exterior

Montarea pompei
Poziţia de montare

3
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Garanţie:
Garanţia produsului este de maxim 36 luni de la fabriaţie sau minim 24 luni de la punere în funcţiune.
Garanţia producătorului se referă la produs şi este aplicabilă în relaţia Importator - Producător.
Importatorul acordă garanţia de mai sus către toţi cumpărătorii săi.
Punere în funcţiune şi service:
Punerea în funcţiune se va face de către personal autorizat sau reprezentanţele autorizate LAING.
Lista reprezentanţelor le găsiţi în Anexa „ Reprezentante LAING autorizate pentru PIF şi service”
Producător:
LAING Szivattyú Kft., 2700 Cegléd, Külső-Kátai út, UNGARIA. Fax: +36 53 510 500,
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