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Einbau- und Betriebsanleitung Sta ie Wilo de ridicare a presiunii (DEA)Tabela de figuri:                  

Fig. 1a Exemplu de 
pompe MHI i panou ER

Fig. 1b Exemplu de 
MVISE i panou VR

Fig. 1c Exemplu de 
MVI i panou CC
(unitate vertical )

1 Pompe
2 Panou
3 Cadru de baz
4 Conducta de alimentare principal
5 Conducta de presiune principal
6 Arm tur  de închidere
7 Clapet  de re inere
8 Rezervor de presiune cu membran i

arm tur  de trecere
9 Senzor de presiune/manometru
10
11 Senzor de oprire în lipsa apei (op ional)

Fig. 2a Ansamblu traductor de presiune/rezervor de 
presiune cu membran

8 Vas de presiune cu membran
9 manometru
12a
12b
13 golire/aerisire
14 robinet de închidere

Fig. 2b Operarea arm turii de trecere / verificarea 
presiunii vasului de presiune cu 
membran

A deschidere/închidere
B golire
C verificarea presiunii 

Fig. 3 Tabel de referin  pentru presiunea azotului 
în vasul de presiune cu membra
(exemplu)

a Presiunea azotului conform tabelului
b Presiunea de pornire a pompei  

de baz  în bari PE
c Presiunea azotului în bari PN2
d M surarea azotului f r  a
e Aten ie! A se umple numai cu azot

Fig. 4 Sistem de protec ie împotriva lipsei de ap
13 golire/aerisire
14 robinet de închidere
15 Presostat de minim
15a Setarea presostatului de minim

Setare din fabric :
PORNIT 1,3bari / OPRIT 1,0bari
rotire la dreapta(+) cre tere presiunea de
comutare
rotire la stânga(-) sc dere presiunea de
comutare
diferen  de presiune (0,3bari) se
p streaz !

15b Racord în panou (vezi schema de 
racordare)

Fig. 5 Exemplu de racord direct (schem
hidraulic )

Fig. 6 Exemplu de racord indirect (schem
hidraulic )

16 Racordurile consumatorilor înainte de modulul 
de ridicare a presiunii

17 Vas de presiune cu membra
cu bypass

18 Racordurile consumatorilor dup  modulul de
ridicare a presiunii

19 Racord de scurgere pentru sp larea instala iei
20 Modul de ridicare a presiunii cu 4 pompe
21 Vas de presiune cu membra

cu bypass
22 Vas de acumulare 

intrare

Fig. 7a Montaj: amortizor de vibra ii i compensator
A Se în urubeaz  amortizorul de vibra ii în 

inser iile cu filet i se fixeaz  folosind 
contrapiuli ele

B Compensator cu limitatoare de lungime 
(accesoriu)

C Fixarea evii dinspre modulul de ridicare a
presiunii, de ex. cu colier (se face de c tre
client)

Fig. 7b Montaj: evi de racordare flexibile
A Fixare pe podea, cu evitarea transmiterii 

sunetelor produse în corpuri solide (se face de 
c tre client)

B Compensator cu limitatoare de lungime 
(accesoriu)

C Fixarea evii dinspre modulul de ridicare a
presiunii, de ex. cu colier (se face de c tre
client)

D Capace cu filet (accesoriu)

modul de ridicare a presiunii cu 

modul de ridicare a presiunii cu 

modul de ridicare a presiunii cu 

racord electric, traductor de presiune
traductor de presiune
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Fig. 8 Sprijinirea conductei principale cu ajutorul
unui amortizor de vibra ii

Fig. 9 Rezervor de acumulare (exemplu)
23 Alimentare cu robinet cu plutitor (accesoriu)
24 Aerisire cu protec ie împotriva insectelor
25
26 Preaplin

A se asigura o co t e scurgere cu un
uficien A se un sifon sau o

clapet împotriva p erii insectelo A nu
se lega la cana
(scurgere liber conform EN1717)

27 Golire
28 pentru

presiunii)
29 pentru lipsa

29a Schem electric
bl = albastru sw - bl = contact normal închis
br = maro sw - br = contact normal
sw = negru

30 Plac împotriva for
31 nivel
32 Perete e val

Fig. 10 Conducta de scurgere pentru sp lare
33 Con ucta e scurgere

M rime nominal =m rimea nominal a
pompei o m rime

mai mic cea a lui pompei
Obser-
va ie:

Dac pe refulare
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Instruc iuni de montaj i exploatare1 Generalit i
Montajul i punerea în func iune se vor 
efectua numai de personal calificat!

1.1 Despre acest document
Aceste instruc iuni de montaj i exploatare 
reprezint  o parte integrant  a echipamentului. 
Ele trebuie s  fie mereu disponibile în 
apropierea echipamentului. Respectarea 
strict  a acestor instruc iuni reprezint  condi ia
de baz  pentru utilizarea corespunz toare i
exploatarea corect  a echipamentului.
Instruc iunile de montaj i exploatare sunt 
conforme cu varianta constructiv  a 
echipamentului, respectiv cu standardele de 
siguran  valabile în momentul trimiterii la tipar.

2 Reguli de securitate
Aceste instruc iuni sunt importante i trebuie 
respectate la montaj i în exploatare. Din acest 
motiv, aceste instruc iuni i instruc iunile de 
utilizare ale componentelor instala iei trebuie 
citite de persoanele care monteaz i
exploateaz  echipamentul înainte de 
montarea i punerea în func iune a acestuia. 
V  rug m s  citi i cu aten ie nu numai 
instruc iunile din capitolul cu regulile de 
securitate ci i cele special marcate din 
celelalte capitole.

2.1 Semnele de avertizare con inute în aceste 
instruc iuni
Regulile de securitate con inute în aceste 
instruc iuni, a c ror nerespectare poate fi 
periculoas  pentru om sunt în mod special 
eviden iate prin urm toarele simboluri de 
pericol:

Pericol de electrocutare:

Regulile de securitate care, dac  nu sunt 
respectate, pot distruge pompa sau doar 
înr ut i func ionarea ei sunt eviden iate prin 
cuvântul:

2.2 Calificarea personalului
Montajul pompei trebuie s  fie f cut numai de 
personal de specialitate calificat.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespect rii
regulilor de securitate
Nerespectarea regulilor de securitate poate 
duce la v t m ri corporale sau la distrugerea 
pompei sau instala iei. În cazul nerespect rii
acestor reguli garan ia nu va fi onorat i
pierderile nu vor fi compensate.

De exemplu, nerespectarea regulilor de 
securitate poate conduce la una dintre 
urm toarele situa ii periculoase:
Oprirea pompei sau instala iei sau avarierea 
lor,
punerea în pericol a personalului prin efecte de 
natur  electric , mecanic i bacteriologi
daune materiale.

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Reglement rile locale pentru prevenirea 
accidentelor trebuie respectate.
Trebuie luate m suri pentru evitatrea 
electrocut rii. Se vor respecta cu stricte e
regulile pentru racordarea la re eaua electric
apelând la un electrician autorizat pentru 
montaj.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj i
control
Utilizatorul trebuie s  se asigure c  toate 
lucr rile de montaj i controlul sunt f cute
corect, de personal calificat i autorizat care a 
în eles aceste instruc iuni.
Lucr rile de interven ie se vor executa numai 
cu pompa scoas  de sub tensiune i aflat  în 
stare de repaos complet.

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor 
piese de schimb neagreate
Orice modificare a pompei poate fi f cut
numai cu acordul produc torului. Folosirea 
pieselor de schimb i accesoriilor originale, 
auto-rizate de produc tor v  asigur  siguran a
în func ionare. Folosirea altor piese absolv
firma noastr  de orice responsabilitate privind 
daunele i garan ia.

2.7 Utilizarea neautorizat  a pompei
Func ionarea în siguran  a pompei are loc 
numai în condi iile din cap. 4 al prezentelor 
instruc iuni. Limitele precizate în foaia de date 
nu trebuie dep ite sub nici un motiv.

3 Transportul i depozitarea 
intermediar
Modulul de ia de ridicare a presiunii se  
un palet, pe scânduri de transport sau într-o cutie 
de transport i este învelit  în folie pentru a fi 
protejat împotriva umidit ii i prafului. Se vor 
respecta indica iile privitoare la transport i
depozitare care sunt aplicate pe ambalaj.
Transportul se va efectua cu ajutorul unor 
mijloace autorizate de ridicare a sarcinilor. 
Se va acorda aten ie mai ales stabilit ii în 
timpul transportului, dat fiind faptul c  prin 
construc ie centrul de greutate al pompelor 
este deplasat în partea de sus. Chingile 
pentru transport sau cablurile se vor prinde 
de inelele special prev zute pentru aceasta, 
dac  exist , sau în jurul cadrului de baz .

evile modulului nu sunt adecvate pentru
ridicarea sarcinilor i nu este permis

ATEN IE!
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folosirea lor ca puncte de prindere pentru
transport.

Dimensiunile pentru transport, masele i
orificiile, respectiv suprafe ele libere ale
modulului care pot fi folosite pentru transport
sunt specificate în schema de amplasare sau
în alte documenta ii anexate modulului.

Dac la despachetarea modulului de ridicare 
a presiunii a accesoriilor incluse în livrare
constata i c ambalajul prezint deterior ri
care ar putea fi cauzate de c dere sau în alte
moduri similare, verifica i cu aten ie modulul de
ridicare a presiunii i accesoriile pentru a
identifica eventuale probleme i informa i
compania transportatoare sau service-ul nostru,
chiar

ambalajului, modulul

Amplasarea/montajul).

4 Domeniul de utilizare
Modulele de ridicare a presiunii sunt construite
pentru sisteme de alimentare cu ap  mai mari
i au rolul de a m ri i men ine presiunea. Ele

se utilizeaz  ca:
module de alimentare cu a
special în blocuri de locuin e, spitale, cl diri
administrative i industriale, care din punct de
vedere constructiv, func ional i al cerin elor
îndeplinite sunt conforme cu urm toarele
norme i directive:

DIN1988 (în Germania)
DIN2000 (în Germania)
Directiva 98/83/CE a Uniunii Europene
Ordonan a cu privire la apa potabil emis în
Germania (Trinkwasserverordnung –
TrinkwV2001)
directivele DVGW (în Germania),

industriale de alimentare cu a
r cire,
instala ii de alimentare cu ap a hidran ilor,
instala ii de irigare i de aspersiune.

automat sunt alimentate din re eaua public
de ap potabil în mod direct sau indirect,
printr-un rezervor de acumulare. Aceste
rezervoare de acumulare sunt închise i nu
sunt sub presiune, cu alte cuvinte ele sunt la
presiunea atmosferic .

5 Date despre produs

5.1 Codul tipului

6 Descrierea produsului i a accesoriilor

6.1 Descriere general
Modulul de ridicare a presiunii se
compa

gata de racordare (e
SG).

Mai trebuie realizate doar racordurile cu
al i de presiune, respectiv

conexiunea la re eaua electric . De
asemenea, trebuie montate eventuale
accesorii comandate i livrate separat.

Dac evile sunt supuse unor
solicit ri în timpul transportului, pot
ap rea neetan eit i!

Se vor lua m surile necesare pentru
a proteja modulul împotriva
umidit ii, înghe ului, c ldurii i
deterior rilor mecanice!

ATEN IE!

ATEN IE!

Ex.: CO-2 MHI 4 05/ER-EB
CO Modul de ridicare a presiunii
2 num rul pompelor
MHI denumirea seriei constructive a

pompelor (vezi documenta ia anexat a
pompei)

4 debit nominal Q
[m3/h] (variant bipolar /50 Hz)

05 num rul de etaje al pompelor
ER aici

Regulator Economy
EB denumire suplimentar , aici

de ex. European Booster
Ex.: CO [R]-3 MVI S 8 04/CC-EB

[R] Reglarea cel pu in a unei pompe prin
convertizor de frecven

3 num rul pompelor
MVI denumirea seriei constructive a

pompelor (vezi documenta ia anexat a
pompei)

S motor cu rotor umed
8 debit nominal Q

[m3/h] (varianta bipolar /50 Hz)
04 num rul de etaje al pompelor
CC aici

Comfort-Controller
EB denumire suplimentar , aici

de ex. European Booster
Ex.: CO R-4 MVI E 32 02/VR
CO Modul de ridicare a presiunii mpact
R Reglarea cel pu in a unei pompe prin

convertizor de frecven
4 num rul pompelor
MVI denumirea seriei constructive a

pompelor (vezi documenta ia anexat a
pompei)

E reglare electronic a tura iei (convertizor

32 debit nominal Q
[m3/h] (varianta bipolar /50 Hz)

02 num rul de etaje al pompelor

VR aici
Regulator Variabil (numai în cazul
reg

CO Modul de ridicare a presiunii Compact

Compact

Co

)
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Modulul de ridicare a presiunii cu pompe
autoamorsare poate fi racordat la re eaua de
alimentare cu ap atât indirect (figura 6 -
separarea sistemului prin rezervor de
acumulare f r presiune), cât i direct
(figura 5 - racordare f r separarea
sistemului). Pompele autoamorsante pot fi
conectate la re eaua public de alimentare cu
ap numai indirect (separarea sistemului prin
rezervor de acumulare f r  presiune).
Informa iile cu privire la tipul pompei folosite se
g sesc în instruc iunile de montaj i exploatare
ale pompei, incluse în livrare.
În cazul utiliz rii modulului în sisteme de
alimentare cu ap potabil i/sau ap folosit
la combaterea incendiilor se vor respecta
prevederile legale i normele aplicabile în
vigoare.
Modulele trebuie

prevederilor aplicabile vigoare
Ger a r DIN 1988 (DVGW)),

a a s se asigure per e
sigura a siste lui de ali are cu ap ,
evit du-se ectarea re elei publice de
ali e are cu ap i a altor a ii de
co su .
În ceea ce prive te racordarea i modul de
racordare la re elele de ap publice, se vor
respecta normele i prevederile aplicabile în
vigoare (vezi sec iunea 1.1), care în anumite
cazuri pot fi completate de regle t rile
c pa iei de ur izare a apei sau de
autorit ile de prev e i co atere a

. În plus, trebuie respectate
condi iile speciale locale (de ex. o presiune de
intrare prea mare sau cu varia ii prea mari,
care presupune montarea unui reductor de
presiune).

6.2 C po e tele de ridicare a

Modulul are trei componente principale.
Pentru componentele care sunt importante în
exploatarea
montaj i exploatare separate, care se livreaz
împreun cu
amplasare anexat )

C po e tele eca ice i hidraulice ale
gurile 1a, 1b

Modulul compact este montat pe un cadru de
baz cu de vibra ii (3). El este
compus dintr-un grup de 2 pân la 6 po e
ce ri de t (1), care sunt
grupate printr-o co duct de
pri cipal (4) i o co duct de

(5). Fiecare pomp este
prev zut cu câte o ar tur de (6)
pe partea de
partea de este
montat o clapet de re re (7). Pe
conducta de refulare principal este montat
un ansamblu care poate fi separat, cu se zor de

presiu e i (8), respectiv un
vas de pres e cu bra
capacitatea de 8 litri (9), cu tur de
trecere care poate chis (pentru o
traversare conform DIN 4807, Partea a
5-a). Este posibil ca pe conducta de aspira ie
principal s fie montat un ansamblu op ional
cu de oprire lipsa apei (11), dar
acesta poate fi montat i ulterior.
La modulele mici i mijlocii (2)
este montat pe cadrul de baz cu ajutorul unui

(10) , având conexiunile la
componentele electrice ale modulului deja
realizate. La modulele de mare putere
panoul este situat separat (figura 1c), iar
componentele electric
fire de conexiune adecvate.
În cazul panoului vertical separat,
conexiunile electrice se finalizeaz de c tre
client (vezi sec iunea 5.3 i documenta ia
livrat împreun cu panoul). Aceste
instruc iuni de montaj i exploatare descriu
modulul complet doar la un mod general.

Po pele ce tri ugale de alt
În func ie de domeniul de utilizare i de
parametrii de func ionare, în modulele de ridicare
a presiunii se tipuri de
pompe centrifugale de înalt presiune cu mai
multe etaje. Nu rul acestor pompe poate
varia între 2 i 4 (pompe cu convertizor de
frecven integrat), respectiv între 2 i 6
(pompe f r convertizor de frecven integrat).
Informa ii despre pompe se g sesc în
instruc iunile de montaj i exploatare anexate.

Pentru comanda i reglarea modulului de
ridicare a presiunii se pot i livra diverse

tipuri i de diverse grade de confort. Informa ii
despre panoul integrat în modulul de ridicare
a presiunii se g sesc în instruc iunile de montaj
i exploatare anexate.

traductor de
de pres e cu bra
vas de presiune cu membran (8)
manometru (9)
traductor de presiune (12a)
racord electric, traductor de presiune (12b)
golire/aerisire (13)
robinet de în idere (14)

6.3 Fu c io area ridicare a presiu ii
Modulele iile de ridicare a presiunii Wilo sunt
dotate de serie cu pompe centrifugale de înal
presiune f r autoamorsare, cu mai multe
etaje. Acestea sunt alimentate cu a
conducta de aspira ie principa
folosirii unor pompe cu autoamorsare sau în
general în timpul regimului de func ionare cu
aspirare din recipiente aflate la un nivel inferior,
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pentru fiecare pomp  trebuie instalat  o 
conduct  de aspirare separat  cu sorb cu 
clapet  de re inere, rezistent  la vacuum i
presiune, care trebuie s  fie dispus  în pant

 de jos în sus, dinspre recipient 
spre modul. Pompele cresc presi
pompeaz  apa prin conducta de refulare 
principal  spre consumator. Pentru aceasta, 
ele sunt oprite i pornite, respectiv reglate, în 
func ie de presiune. Traductorul de presiune 
m soar  permanent valoarea real  a presiunii 
i o transform  într-un semnal electric care 

apoi este transmis c tre panoul modulului.
În func ie de necesit i i de modul de reglare, 
panoul opr sau porne te pompele sau 
modific  tura ia uneia sau mai multor pompe 
pân  când se ating parametrii de reglare 
(Descrierea exact  a modului de reglare i a 
procesului de reglare se g se te în 
instruc iunile de montaj i exploatare ale 
panoului).
Debitul total al modulului este distribuit pe mai 
multe pompe. Acest lucru prezint  avantajul c
puterea ate fi adaptat  foarte 
precis la necesarul real i pompele sunt 
utilizate la parametrii optimi. Astfel se ob ine un 
grad de eficien  mare, respectiv un consum 
de energie economic al Pompa care 
porne te prima se nume te pomp  pentru 
sarcina de baz . Toate celelalte pompe 
necesare pentru atingerea punctului de 
exploatare a modulului se numesc pompe pentru 
sarcin  de vârf. Dac  te pentru 
alimentarea cu ap  potabil  conform 
DIN 1988, trebuie prev zut  o pomp  de 
rezerv , adic  la solicitare maxim  trebuie s
mai existe o pomp  care nu este utilizat i
care este gata de func ionare. Pentru utilizarea 
uniform  a tuturor pompelor, prin reglare  
are loc o alternare a pompelor, adic  ordinea de 
pornire i alocarea func iilor de pomp  pentru 
sarcin  de baz /pentru sarcin  de vârf sau de 
rezerv  se modific  periodic. 
Vasul de presiune cu 
montat (capacitate maxim  de aproximativ 
8 litri) are un efect de tampon asupra 
traductorului de presiune i previne oscila iile 
reglajului la pornirea i oprirea modulului.
Acesta asigur i 
de (de ex. în cazul unor pierderi mici  

a presiunii.

Pentru racordarea direct  la re eaua public  de 
alimentare cu ap  exist  
împotriva lipsei de ap  care se livreaz  ca 
accesoriu (figura 4), acesta având rolul de a 
monitoriza presiunea de intrare i de a emite 
un semnal de comutare care este procesat de 
panou. Conducta de a  principa
este prev zut  de serie cu o un loc de montaj
special pentru acest scop. 
În cazul racord rii indirecte (separarea 
sistemului printr-un rezervor de acumulare f r
presiune), trebuie prev zut un sistem de 
protec ie împotriva func ion rii f r  ap  sub 
forma unui traductor de semnal dependent de 
nivel, care se introduce în rezervorul de 
acumulare. Dac  se folose te un rezervor de 
acumulare Wilo, în livrare este inclus i un 
plutitor cu contacte electrice. Pentru situa ia în 
care rezervorul este pus la dispozi ie de client, 
gama de produse Wilo con ine diferite 
traductoare de semnal care pot fi montate 
ulterior (ex. plutitor cu contacte electrice WA65 
sau electrozi speciali cu releu de nivel SK277).
La modulele folosite în sisteme de 
furnizare a apei potabile se vor utiliza 
materiale care nu influen eaz  calitatea 
apei!

6.4 Zgomotul în func ionare
Conform specifica iilor de la punctul 1.2.1, 
modulele de ridicare a presiunii se livrea
diferite tipuri de pompe, în num r variabil. Din 
acest motiv nu se poate specifica aici nivelul de 
zgomot total al tuturor variantelor de module
de ridicare a presiunii. Nivelul de zgomot se 
poate  în  calcula aproximativ pornind de la 
valoarea zgomotului unei pompe de un anumit
tip. 
Pentru aceasta utiliza i valorile de zgomot ale 
pompelor din instruc iunile de montaj i de 
exploatare, respectiv din datele de catalog ale 
pompelor.    

6.5 Ce con ine livrarea
modul de ridicare a presiunii,
instruc iuni de montaj i exploatare pentru 
modulul de ridicare a presiunii, 
instruc iuni de montaj i exploatare pentru 
pompe,

Pentru a proteja  
respectiv la
pompele nu trebuie 

poate duce la neeta
pompei!

ATEN IE!

Calcul
o pomp )A(Bd...= 
2 pompe în total +3 dB(A)
3 pompe în total +4,5 dB(A)
4 pompe în total +6 dB(A)
5 pompe în total +7 dB(A)
6 pompe în total +7,5 dB(A)
Nivelul de zgomot total= ... dB(A)

Exemplu (sta ie cu 5 pompe)
o pomp 50 dB(A)
5 pompe în total +7 dB(A)
Nivelul de zgomot total= 57 dB(A)

modulului po

modulului. 

modulul se folose

un presostat
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instruc iuni de montaj i exploatare pentru 
panou,
certificat de verificare tehnic  de la fabric
(conform EN10204 3.1.B),
schema de amplasare, dup  caz,
schema electric , dup  caz,
instruc iuni de montaj i exploatare pentru 
convertizorul de frecven , dup  caz,
fi  cu set rile din fabric  ale convertizorului 
de frecven , dup  caz,
instruc iuni de montaj i exploatare pentru 
traductorul de semnal, dup  caz,
lista pieselor de schimb, dup  caz.

6.6 Accesorii
Accesoriile se comand  separat, în func ie de 
nevoi.
Accesoriile din gama de produse Wilo sunt, de 
exemplu:
rezervor de acumulare deschis, 
vas de presiune cu membra
(pentru 
supap  de siguran ,
sistem de protec ie:

presostat pentru lipsa de  (figura 4) în 
regim de alimentare direct  (min. 1,0 bar) (în 
func ie de comand , se livreaz  gata montat 
pe modulul de ridicare a presiunii),
plutitor cu contacte electrice,
electrozi pentru lipsa de ap , cu releu de 
nivel,
electrozi pentru func ionare cu rezervor 
(accesoriu op ional disponibil la cerere),

racorduri flexibile,
compensatoare,
flan i capace cu filet,
înveli  pentru izola ie fonic  (accesoriu 
op ional disponibil la cerere).

7 Amplasarea/montajul

7.1 Locul de amplasare
Modulul trebuie amplasat în centrala 
sau într-un spa iu uscat, bine aerisit i ferit de 
înghe , separat i care poate fi încuiat (cerin
a standardului DIN 1988, în Germania).
În înc perea unde este amplasat modulul
trebuie prev zut în podea un sistem de 
evacuare a apelor suficient dimensionat 
(racord la canalizare sau similar).
Nu este permis ca în înc pere s  p trund  sau 
s  existe gaze nocive.
Trebuie prev zut suficient spa iu pentru 
lucr rile de între inere; dimensiunile principale 
se pot afla din schema de amplasare anexat .
Accesul la 
pu in dou  p r i.
Suprafa a de amplasare trebuie s  fie 
orizontal i plan .

ambiant  între +0 °C i 40 °C, la o umiditate 
relativ  a aerului de 50 %.

Nu se recomand  amplasarea i exploatarea 
modulului în apropierea unor sp
sau de dormit.
Pentru a evita transmiterea sunetelor produse 
în corpuri solide i pentru o racordare f r
tensiuni a evilor situate înainte i dup

compensatoare cu limitatoare de lungime sau 
a unor racorduri flexibile!

7.2 Montajul

7.2.1 Suprafa a de sprijin
Datorit  modului în care este construit, modulul
de ridicare a presiunii poate fi amplasat pe o 
suprafa  de beton plan . Cadrul de baz
sprijinit pe amortizoare de vibra ii cu în l ime
reglabil  asigur  izolarea sunetelor transmise 
prin corpuri. 
   

Dac  se realizeaz  în plus i fixarea pe podea 
de c tre client, trebuie luate m surile necesare 
pentru a evita transmiterea sunetelor produse 
prin corpuri solide.

7.2.2 Racordurile hidraulice i evile
În cazul racord rii la re eaua public  de ap
potabil  se vor respecta cerin ele companiei 
locale de furnizare a apei.
Racordarea 
realizarea tuturor luc rilor de sudu
de lipire, respectiv dup  sp larea i
dezinfectarea sistemului de evi i a modulului 
de ridicare a presiunii (vezi punctul 5.2.3). 

evile furnizate de client trebuie instalate în 
a a fel încât s  nu fie tensionate. În acest scop 
se recomand  folosirea unor compensatoare 
cu limitatoare de lungime sau a unor racorduri 
flexibile, pentru a se evita tensionarea
evilor i pentru a minimiza 
transmiterea vibra iilor 
instala ia cl dirii. Mijloacele de fixare ale evilor 
nu se prind de sistemul de evi al modulului de
ridicare a presiunii pentru a evita transmiterea 
zgomotelor produse 
(exemplu vezi figura 7).
Racordarea se face în partea dreapt  sau 
stâng  a 
locale. În cazul în care din fabric  sunt montate 
flan e oarbe sau capace filetate, este posibil 
s  fie necesar  schimbarea pozi iei acestora.
La modulele de ridicare a presiunii cu pompe 
orizontale trebuie sprijinit  mai ales eava din 

Este posibil ca în unele cazuri, 
pentru a facilita transportul, 
amortizoarele de vibra ii s  nu fie 
montate la livrare. Înainte de a 
amplasa modulul de ridicare a  
presiunii, verifica i dac  toate 
amortizoarele de vibra ii sunt 
montate i asigurate cu ajutorul 
piuli elor cu filet. (vezi i figura 7a)

ATEN IE!



Român

10

partea de aspirare în a a fel încât momentele
de r sturnare care pot ap rea din cauza
modific rii centrului de greutate a
fie preluate (vezi figura 8).
Pierderile conductei de aspirare trebuie
s fie men inute la o valoare cât mai
mic posibil (adic eav cât mai scurt , cât
mai pu ine coturi, arm turi de închidere
suficient de mari), deoarece, în caz contrar, un
debit mare pierderi de presiune 
mari ce pot duce la decla
sistemului de protec ie împotriva func ion rii
f r ap . ( ine i cont de valoarea NPSH a
pompei, evita i pierderile de presiune i
cavita ia).

7.2.3 Igiena (TrinkwV 2001 în Germania)
Modulul de ridicare a presiunii care v-a fost pus
la dispozi ie este conform cu reglement rile
tehnologice actuale, în special DIN 1988
(Germania) i a fost verificat în fabric pentru
a se constata c func ioneaz impecabil.

ine i cont c la utilizarea în sisteme de ap
potabil , întregul sistem de alimentare cu ap
potabil trebuie predat utilizatorului într-o stare
impecabil din punct de vedere igienic. ine i
cont i de prevederile standardului DIN 1988
partea a 2-a, sec iunea 11.2 i de comentariile
aferente standardului DIN (în Germania).
Conform TwVO § 5. aliniatul 4 (în Germania),
acest aspect include cerin ele microbiologice i
sp larea, respectiv, în func ie de situa ie,
dezinfectarea sistemului.
Valorile limit care trebuie respectate pot fi
aflate din TwVO § 5.
O sp lare a conductelor i a modulului
reduce riscul afect rii calit ii apei potabile!
Pentru a efectua o sp lare simpl a modulului
se recomand montarea unui teu pe refularea
modulului de ridicare a presiunii (în cazul
în care
presiune cu
imediat
dispozitiv de închidere.
Ramificarea teului, pre
dispozitiv de închidere, serv
evacuarea apei în sistemul de scurgere în
timpul sp l rii i trebuie s fie dimensionat în
func ie de debitul maxim al unei singure
pompe (vezi figura 10). Dac nu se poate
realiza o scurgere liber , atunci la racordarea
unui furtun trebuie s  se in cont de
informa iile din DIN 1988 partea a 5-a (în
Germania).

7.2.4 Sistemul de protec ie în cazul lipsei de ap
(accesoriu)
Montarea sistemului de protec ie împotriva
func ion rii

În cazul racord rii directe la re eaua public
de ap presostatul împotriva lipsei
de ap se introduce prin rotire în tu ul de
racordare special prev zut în conducta

principal de aspirare i apoi se etan eaz
(în cazul în care este montat ulterior), dup
care se realizeaz conexiunile electrice din
panou conform
exploatare i schemei electrice a
panouui.
În cazul racordului indirect, adic
cu rezervoare furnizate de clien plutitorul cu
contacte electrice se monteaz în a a fel în
rezervor, încât la sc derea nivelului apei la
aproximativ 100 mm deasupra racordului de
prelevare, s se emit semnalul de comutare
„Lips de ap ”. (În cazul folosirii unor
rezervoare de acumulare din gama de
produse Wilo, plutitorul cu contacte electrice
este instalat de a).
Alternativ instala i 3 electrozi de imersiune
în rezervorul de acumulare. Dispunerea
acestora se va face dup cum urmeaz
primul electrod, electrod de mas , va fi
amplasat pu in deasupra fundului
rezervorului (trebuie s fie mereu imersat),
pentru nivelul de comutare inferior (lips de
ap ) al doilea electrod trebuie amplasat la
aproximativ 100 mm deasupra racordului de
prelevare. Pentru nivelul de comutare
superior (lips de ap remediat ), cel de-al
treilea electrod se monteaz  cel pu in la
150 mm deasupra electrodului de
Conexiunea electric din panou se face
conform instruc iunilor de i
exploatare i schemei electrice a
panoului.

7.2.5 Vasul de presiune cu
(accesoriu)
Este posibil ca, pentru facilitarea transportului,
vasul de presiune cu membra
apar ine de modulul de ridicare a presiunii (8 litri)
s nu fie livrat în stare montat (ci ca pachet
suplimentar). Înainte de utilizare, el trebuie
montat pe arm tura de trecere (vezi figura 2a
i 2b).

Dac trebuie montat un vas de presiune
cu membran suplimentar, mai mare, atunci
se vor respecta instruc iunile de mo i
exploatare aferente. La
potabil trebuie folosit un rezervor cu
membran conform DIN4807 (în Germania).
La vasele cu membra
suficient spa iu pentru lucr rile de între inere
sau pentru înlocuire.

Aici trebuie avut grij ca arm tura de
trecere s nu fie
este montat corect dac
care
sunt paralele cu conducta 

ATEN IE!
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Înainte i dup  vas se va prevedea câte o 
arm tur  de închidere pe eav  în vederea 
inspec iilor, a reviziilor i a lucr rilor de 
între inere. Informa ii legate de între inere i
inspec ie se g sesc în instruc iunile de montaj 
i exploatare ale vasului de presiune cu 

membran .

Dac  debitul modulului este mai mare
decât debitul maxim recomandat al 
vasul de presiune cu membra
tabelul 1, respectiv datele de pe pl cu a de tip 
i din instruc iunile de montaj i exploatare ale 

vasului), atunci debitul trebuie redus, cu alte 
cuvinte trebuie instala

emple se pot vedea în schemele
din figura 5
se  

 de datele de debit ale modulului de
ridicare a presiunii. Scopul este de a asigura 
un tranzit suficient prin vasul de presiune 
cu membran .

7.2.6 Supap  de siguran  (accesoriu)
Pe refulare s
de siguran  verificat  pentru componentele 
modulului atunci când suma dintre presiunea de
intrare maxi
pompare maxi
a presiunii poate de
maxi
din modul

fie proiec
1,1 a presiunii maxime admise, debitul modulului
de ridicare a presiunii 

 necesare se 
tehnice/curbele caracteristice ale modulului de
ridicare a presiunii). Fluxul de ap  scurs 
trebuie eliminat în condi ii de siguran . Pentru 
instalarea supapei de siguran  se vor 
respecta instruc iunile de montaj i exploatare 
aferente, precum i prevederile aplicabile.

7.2.7 Rezervor de acumulare f r  presiune 
(accesoriu)
Racordarea indirect  a modulului de ridicare a 
presiunii la re eaua public  de alimentare cu 
ap  folosind un rezervor de acumulare f r
presiune se va face conform DIN 1988 n 
Germania). Pentru amplasarea rezervorului de 
acumulare se aplic  acelea i reguli ca i
pentru modulul de ridicare a presiunii vezi 7.1). 
Fundul rezervorului trebuie s  stea sprijinit cu 
toat  suprafa a pe un suport stabil.  calculul 
portan ei suprafe ei de sprijin a rezervorului se 
va ine cont de capacitatea de umplere maxim
a rezervorului. a amplasare se va l sa
suficient spa iu pentru lucr rile de revizie cel 
pu in  mm deasupra rezervorului i

 mm în p r ile cu racorduri). Nu este 
permis  dispunerea rezervorului astfel încât s
stea înclinat, deoarece o solicitare neuniform
poate duce la distrugerea acestuia. 

Rezervorul de polietilen  închis, f r  presiune 
c  la presiune atmosferic ) livrat de noi ca 

accesoriu trebuie instalat conform 
instruc iunilor de transport i montaj anexate 
acestuia. 
În general, se procedeaz  dup  cum urmeaz :
Înainte de punerea în func iune rezervorul 
trebuie racordat astfel încât s  nu fie supus 
unor tensiuni mecanice. Cu alte cuvinte, 
racordul trebuie s  se fac  prin componente 
flexibile, precum compensatoare i furtunuri. 
Preaplinul rezervorului se va racorda conform 
reglement rilor în vigoare  Germania 
DIN 1988/T3). Se vor lua m surile necesare 
pentru a împiedica transferul de c ldur  prin 
conductele de racordare. Rezervoarele din  
din gama de produse  sunt proiectate 
numai pentru ap  curat . Temperatura 
maxim  a apei nu trebuie s  dep easc

 °C! 

Înainte de punerea în func iune a modulului de
ridicare a presiunii se va realiza i conexiunea 
electric  ia pentru lipsa de ap ) cu 

atele necesare se  
g sesc în instruc iunile de montaj i exploatare 
ale panoului). 
     

La vasele cu 
necesare verific ri periodice 
conform Dire vei 97/23/CE! (În 
Germania în plus  s  se in
co  de Ordonan a cu privire la 
siguran a în exploa are §§ 15(5) i
17,  Anexa 5)

ATEN IE!

Diam  nominal DN20 DN25 DN32 DN50 DN65 DN80

Racord (Rp3/4") (Rp1") (Rp11/4") Flan Flan Flan

Debit max. 3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27
Tabelul 1

Rezervoarele su  proiec a e s a ic 
pe u con in ul nominal. 
Modific rile   duce la 
deform ri nepermise sau chiar la 

 rezervorului!

Înai e de umplere rezervorul rebuie 
cur a i sp

ATEN IE!
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7.2.8 Compensatoare (accesoriu)
Pentru montarea modulului de ridicare a presiunii
f r tensiuni, evile se vor racorda prin
compensatoare (figura 7a). Pentru a prelua
for ele reactive ap rute, compensatoarele
trebuie s fie dotate cu un limitator de lungime
care s izoleze zgomotele produse.
Compensatoarele trebuie montate pe
evi f r tensiuni. Erorile de aliniere sau

dispunerea decalat a evilor nu se vor
remedia prin compensatoare. La montare
uruburile se vor strânge uniform, în cruce.

Capetele uruburilor nu trebuie s ias în afara
flan ei. Dac se efectueaz lucr ri de sudur
în apropiere, compensatoarele trebuie
acoperite pentru a fi protejate (scântei, c ldur
emanat ). Nu este permis vopsirea p r ilor
din cauciuc ale compensatoarelor i acestea
trebuie protejate de uleiuri. În cadrul instala iei,
accesul la compensatoare trebuie s fie mereu
liber în vederea unor controale, motiv pentru
care acestea nu se vor introduce în izola ii
pentru evi.
Compensatoarele sunt supuse uzurii.
Ele trebuie controlate periodic pentru a
identifica eventuale fisuri sau b ici,
desprinderea es turii sau alte deficien e

(vezi recomand rile DIN 1988, în
Germania).

7.2.9 Racorduri flexibile (accesoriu)
La evile cu racorduri filetate se pot folosi
racorduri flexibile pentru a monta modulul de
ridicare a presiunii f r tensiuni, respectiv
atunci când evile nu sunt aliniate perfect
(figura 7b). Racordurile flexibile din
gama de produse WILO sunt formate dintr-un
tub din
o împletitur din o el superior. În vederea
mont rii la modulul de ridicare a presiunii, la un
cap t este prev zut o îmbinare
etan are plat , cu filet interior. Pentru
îmbinarea cu evile din continuare, cap tul
cel lalt este prev zut cu un filet exterior pentru
evi. În func ie de dimensiunile constructive,
trebuie s se in cont de deform rile maxime
admise (vezi tabelul 2 i figura 7b).
Racordurile flexibile nu sunt adecvate pentru a
prelua vibra ii axiale pentru a compensa
mi c rile aferente. În timpul mont rii, îndoirea
i r sucirea racordurilor se va evita folosind unelte

adecvate. Dac evile sunt dispuse în unghi,
instala ia trebuie fixat de podea i trebuie
luate m surile necesare pentru a reduce
transmisia zgomotelor produse.
În cadrul instala iei, racordurile flexibile
trebuie ereu accesibile în vederea
unor controale, motiv pentru care ele
nu trebuie introduse în izola ii pentru evi.

Racordurile flexibile sunt supuse uzurii.
De aceea este necesar ca ele
controlate periodic pentru a constata
neetan eit i sau alte deficien e
(vezi recomand rile DIN 1988).

7.2.10 Reductor de presiune (accesoriu)
Folosirea unui reductor de presiune este
necesar în cazul unor varia ii de presiune în
conducta de alimentare care dep esc 1 bar
sau atunci când varia ia presiunii de intrare
este atât de mare încât este necesar oprirea
modulului sau atunci când presiunea tota
(presiunea de intrare i în l imea de pompare
în punctul de sarcin zero – vezi curba
caracteristic ) a
presiunea nominal . Pentru ca reductorul de
presiune s î i poat îndeplini func ia, trebuie
s  existe o diferen de presiune mini
aprox. 5 m, respectiv 0,5 bari. Presiunea de
dup reductorul de presiune reprezint punctul

de pornire pentru stabilirea în l imii de
pompare totale a modulului de ridicare a presiunii.
La montarea unui reductor de presiune, pe

trebuie
montare de aproximativ 600 mm.

7.3 Conexiunile electrice
Conexiunile electrice trebuie efectuate de
un electrician autorizat, conform
prevederilor locale în vigoare.

Modulul de ridicare a presiunii poate fi dotat cu
diverse tipuri de panouri. Pentru realizarea
conexiunilor electrice se vor respecta neap rat
instruc iunile de montaj i exploatare aferente,
respectiv schemele electrice. Punctele general
valabile sunt prezentate mai jos:
tipul curentului i tensiunea de alimentare
trebuie s corespund cu datele de pe pl cu a
de tip i cu cele din schema electric a
panoului,

Nu c lca i pe rezervoarele din
plastic! C lcarea pe capac sau
expunerea acestuia la solicit ri
poate duce la deteriorarea lui!

ATEN IE!

Diametru nominal Îmbinare filetat Filet exterior
conic

Raza de curbur
max. în mm

Unghiul de
curbur maxim în °

Racord
06062"2/11pR"2/11pR04ND
05003"2pR"2pR05ND
04073"2/12pR"2/12pR56ND

Tabelul 2
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cablul electric trebuie ales în func ie de puterea 
total  a modulului de ridicare a presiunii (vezi 
pl cu a de tip i fi a tehnic )
siguran a extern  trebuie s  fie conform  cu 
DIN 57100/VDE0100 partea 430 i
partea 523, în Germania (vezi fi a tehnic i
schemele electrice)
ca m sur  de protec ie, modulul de ridicare a 
presiunii trebuie legat la p mânt conform 
prevederilor locale, conexiunile prev zute în 
acest scop fiind marcate corespunz tor (vezi i
schema electric )
Ca m sur  de protec ie împotriva 
tensiunilor de atingere periculoase se va 
instala:

la modulele de ridicare a presiunii f r
convertizor de frecven  (CO-...) un 

curen i reziduali i cu un curent de 
declan are de 30 mA
la modulele de ridicare a presiunii cu convertizor 
de frecven  (COR-...) un disjunctor cu
protec ie diferen ial  pentru curen i reziduali 
sensibil la to i curen ii, cu un curent de 
declan are de 300 mA.

gradul de protec ie al 
componentelor individuale se g se te pe 
pl cu ele de tip i/sau în fi ele tehnice,
alte m suri/reglaje etc. se g sesc în 
instruc iunile de montaj i exploatare, respectiv 
în schema electric  a panoului.

8 Punerea în func iune / scoaterea din 
func iune
Se recomand  ca prima punere în func iune a 

În acest scop 
reprezentantul comercial, cu cea mai 
apropiat  reprezentan  LO sau direct cu 
service-ul 

8.1 Preg tiri generale i m suri de control
înainte de a porni 
se va verifica da
conexiunile electrice, în special legarea la 
p mânt
se va asigura c evile nu sunt tensionate,
se umple instala ia i se controleaz  vizual 
dac  exist  neetan eit i,
se deschid arm turile de închidere de la 
pompe i de pe conductele de aspirare i de 
refulare,
se deschid uruburile de dezaerisire ale pompelor 
i se umplu pompele încet cu ap , pentru ca 

aerul s  poat  fi eliminat complet.

În cazul regimului de aspirare (adi
de nivel negativ  între rezervorul de acumulare 
i pompe), pompa i conducta de aspirare 

trebuie umplute prin orificiul urubului de 
dezaerisire (eventual folos
se verific vasul de presiune cu 
membran  pentru a vedea dac presiunea 
ini ial (vezi figura 2b) este reglat  corect. 
Pentru aceasta, se elimin  presiunea din 
vas în partea cu 
de trecere (A, figura 2b) i apa r mas  se las
s  curg  afar  prin scurgere (B, figura 2b)). 
Apoi se verific  presiunea gazului la ventilul de 
aer (sus, se îndep rteaz  capacul de protec ie) 
a vasului de presiune cu membra
folosind un manometru de aer
(C, figura 2b); 
prea mic  (PN2 = presiunea de pornire a 
pompei pmin minus 0,2-0,5 bari, respectiv 
valoarea conform tabelului de pe rezervor (vezi 
i figura 3), ea se corectea

de azot 
este prea mare, se gol
ventil pâ
dorit . Dup  aceea se pune capacul de 
protec ie la loc, se închide robinetul de golire 
de la arm tura de trecere i se deschide 
arm tura de trecere.
dac  presiunea în instala ie > PN16, pentru 
vasul de presiune cu membra
respecta regulile de umplere ale 
produc torului, conform instruc iunilor de 
montaj i exploatare
în cazul racord rii indirecte se verific  dac
nivelul de ap  din rezervorul de acumulare 
este suficient, iar la racordarea direct  se 
verific  dac  presiunea de alimentare este 
suficient  (min. 1 bar) 
montarea corect  a sistemului de protec ie
pentru func ionarea f r  ap  (sec iunea 7.2.4),
în rezervorul de acumulare plutitorul cu 
contacte electrice, respectiv electrozii pentru 
protec ia împotriva lipsei de ap , se vor 
pozi iona în a a fel încât modulului de ridicare a 
presiunii s  fie oprit când nivelul apei atinge 
valoarea minim  (sec iunea 7.2.4),
controlarea sensului de rota ie la pompele cu 
motor standard (f r  convertizor de frecven
integrat): prin pornirea pentru scurt timp se 
verific  dac  sensul de rota ie al pompelor 
(MVI sau MHI) coincide cu s geata de pe 
carcasa pompei. La pompele de tip MVIS 
sensul de rota ie corect este semnalat prin 
aprinderea indicatorului de func ionare din 
cutia de jonc iuni. Dac  sensul de rota ie nu 
este corect schimba i dou  faze între ele.
Înainte de a schimba fazele opri i
întrerup torul general al modulului!
verificarea 
din panou pentru a vedea da
nomina
datelor de pe p

Nu l sa i pompa s  func ioneze f r
ap . Acest lucru duce la distrugerea 

 (MVI), respectiv
la suprasolicitarea motorului (MVIS).

ATEN IE!
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pompele trebuie s func ioneze numai pentru
pu in timp cu robinetul de închidere de pe 
refulare închis,
verificarea i reglarea parametrilor de
func ionare a panoului conform
de montaj

8.2 Protec ia împotriva lipsei de ap
Presostatul împotriva lipsei de a

igura 4 pentru monitorizarea presiunii de
intrare este reglat din fabric la valorile de
1 bar la sc dere sub aceast val i
1,3 bari la trecerea peste aceast
va

8.3 Punerea în func iune a modulului
Dup ce s-au f cut toate preg tirile i
controalele precizate în sec iunea 8 1, se
porne te întrerup torul general i se alege
regimul de func ionare Traductorul de
presiune m soar presiunea e istent i
transmite un semnal electric c tre panou
Dac presiunea este mai mic decât presiunea
de pornire impus , în func ie de parametrii
seta i i de modul de reglare ales porn
mai întâi pompa pentru sarcina de baz i apoi
pompele pentru sarcina de vârf, dac este
nevoie, pân când evile consumatorilor sunt
umplute cu ap i se atinge presiunea

8.4 Scoaterea din func iune
Dac modulul de ridicare a presiunii trebuie
scos din func iune pentru efectuarea unor
lucr ri de între inere, repara ie sau altele, se va
proceda conform descrierii de mai jos!
se întrerupe alimentarea cu curent i se
asigur c modulul nu poate fi pornit
accidental,
se închid arm turile situate înainte i dup
modul,
se închide i se gole te vasul de presiune
cu membran de la arm tura de trecere,
se gole te

9 Între inerea
Pentru a asigura siguran a ma im în

re la costuri cât mai mici, se
recomand efectuarea unor inspec ii i a unor
lucr ri de între inere periodice ale modulului de
ridicare a presiunii standardul DIN 1988,
în Germ În acest scop se recomand
încheierea unui contract de între inere cu o
unitate specializat sau cu service-ul
companiei lo

Urm toarele verific ri trebuie efectuate
periodic:
verificarea st rii de func ionare a modulului de
ridicare a presiunii
verificarea
Pentru lubrifiere,
necesi
cantit i mici pe lâng
observ o scurgere a apei în cantit i mari,

trebuie înlocui
verificarea vasului de presiune cu
membran recomand la intervale de 3
lun pentru a vedea dac presiunea ini ial

figura 2b este reglat corec

Pentru aceasta se elimin presiunea din
vas în partea cu
de trecere figura i apa r mas se las
s curg afar prin scurgere figura 2b
Dup aceea, presiunea gazului se verific la
ventilul vasului de presiune cu membra

se îndep rteaz capacul de protec cu
ajutorul unui manometru de aer

figura iar
corecteaz valoarea presiunii prin ad ugarea
de azo PN2 = presiunea de pornire a pompei
pmin minus 0,2-0,5 bari, respectiv valoarea
conform tabelului de pe rezervor ura –
service-ul
mare se

La modulele cu convertizor de frecve
filtrele de intrare i de ie ire ale ventilatorului
trebuie cur ate atunci când sunt vizibil
murdare

Dac
se procedeaz conform descrierii din
sec iunea 1 i se golesc toate pompele prin
deschiderea dopului de golire din piciorul
pompei

Dac  instala ia nu a fost sp lat
pân în acest moment, ea trebuie
sp lat cel târziu în aceast  faz .
(vezi sec iunea 7.2.3)

ATEN IE!

Dac presiunea ini ial  a gazului nu
este corec
presiune cu membran nu este
garantat , lucru care duce la o uzur
excesiv a membranei i la

instal

ATEN IE!
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10 Defec iuni, cauze i remediere
Remedierea defec iunilor, mai ales la
pompe sau la panou, se vor face
exclusiv de service-ul companiei Wilo
sau de o

La toate lucr rile de între inere i
repara ii se vor respecta neap rat
m surile de siguran generale!
De asemenea, se vor respecta
instruc iunile de montaj i
exploatare ale pompelor i ale
panoului!

ATEN IE!

Defec iunea Cauza Remedierea
Pompa nu porne te (pompele nu
pornesc)

Nu exist tensiune de alimentare Verifica i siguran ele, cablul i
conexiunile

Întrerup torul general este oprit Porni i întrerup torul general
Nivelul de ap din rezervorul de
acumulare este prea mic, adic s-a
atins nivelul de semnalare a lipsei de
ap

Verifica i arm tura de alimentare /
conducta de alimentare a rezervorului
de acumulare

fost declan at
Verifica i presiunea de alimentare

defect
Verifica i; dac este nevoie înlocui i,

Electrozii nu sunt conecta i corect sau
presostatul pentru presiunea de
intrare nu este reglat corect

Verifica i montarea i reglarea
acestora i efectua i corec iile
necesare

Presiunea de alimentare dep e te
presiunea de pornire

Verifica i valorile de reglare, dac e
nevoie corecta i-le

Arm tura de închidere de la
traductorul de presiune este închis

Verifica i i eventual deschide i
arm tura de închidere

Presiunea de pornire este reglat la o
valoare prea mare

Verifica i reglarea i dac este nevoie,
corecta i-o

Siguran a este defect Verifica i siguran ele i dac este
nevoie, înlocui i-le

Releul de prote Compara i valorile de reglare cu
datele pompei i ale motorului,
eventual m sura i valorile curen ilor,
dac este nevoie corecta i reglajele,
eventual verifica i dac motorul este
defect i dac este nevoie, înlocui i-l

Contactor defect Verifica i-l i dac este nevoie,
înlocui i-l

Scurtcircuit în înf urarea motorului Verifica i; dac este nevoie înlocui i
sau solicita i repararea motorului
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Pompa nu se opre te Presiunea de alimentare are varia ii
mari

Verifica i presiunea de alimentare,
dac este nevoie lua i m suri pentru
stabilizarea presiunii de intrare (de ex.
reductor de presiune)

Conducta de alimentare este
înfundat sau închis

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie, desfunda i-o sau
deschide i arm tura de închidere

Diametrul nominal al conductei de
alimentare este prea mic

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie alege i o sec iune
mai mare

Conducta de alimentare nu este
instalat corect

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie modifica i
dispunerea evilor

În conducta de alimentare p trunde
aer

Verifica i; dac este nevoie etan a i
eava, dez

Rotor înfundat Verifica i pompa, dac este nevoie
înlocui i-o sau solicita i repararea

Clapeta de re inere nu este etan Verifica i; dac este nevoie, înlocui i
garnitura sau clapeta de re inere

Clapeta de re inere este înfundat Verifica i; dac este nevoie,
desfunda i sau înlocui i clapeta de
re inere

Robinetul de închidere din
este închis sau nu este deschis
suficient

Verifica i; eventual deschide i complet
arm tura de închidere

Debitul este prea mare Verifica i datele pompei i valorile de
reglare i dac este nevoie, corecta i-
le

Arm tura de închidere de la
traductorul de presiune este închis

Verifica i, eventual deschide i
arm tura de închidere

Presiunea de oprire este reglat la o
valoare prea mare

Verifica i reglarea i dac este nevoie,
corecta i-o

Motoarele nu se rotesc în sens corect Verifica i sensul de rota ie i dac este
nevoie corecta i-l prin schimbarea
fazelor

Frecven de comutare prea mare sau
comutare oscilant

Presiunea de alimentare are varia ii
mari

Verifica i presiunea de alimentare,
dac este nevoie, lua i m suri pentru
stabilizare (de ex. reductor de
presiune)

Conducta de alimentare este
înfundat sau închis

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie, desfunda i-o sau
deschide i arm tura de închidere

Diametrul nominal al conductei de
alimentare este prea mic

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie alege i o sec iune
mai mare pentru conducta de
alimentare

Conducta de alimentare nu este
instalat corect

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie modifica i
dispunerea evilor

Arm tura de închidere de la
traductorul de presiune este închis

Verifica i, eventual deschide i
arm tura de închidere

Presiunea ini ial  a gazului din vasul
presiune cu membran nu este
corect

Verifica i presiunea ini ial i dac
este nevoie, corecta i-o

Arm tura vasului de presiune cu
membran este închis

Verifica i arm tura i dac este
nevoie, deschide i-o

Diferen a de comutare este reglat la
o valoare prea mic

Verifica i reglarea i dac este nevoie,
corecta i-o

Defec iunea Cauza Remedierea
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Pompa func ioneaz  neuniform i/sau
scoate zgomote neobi nuite

Presiunea de alimentare are varia ii
mari

Verifica i presiunea de alimentare, 
dac  este nevoie lua i m suri pentru 
stabilizare (de ex. reductor de 
presiune)

Conducta de alimentare este 
înfundat  sau închis

Verifica i conducta de alimentare, 
dac  este nevoie desfunda i-o sau 
deschide i arm tura de închidere

Diametrul conductei de 
alimentare este prea mic

Verifica i conducta de alimentare, 
dac  este nevoie alege i o sec iune 
mai mare pentru conducta de 
alimentare

Conducta de alimentare nu este 
instalat  corect

Verifica i conducta de alimentare, 
dac  este nevoie modifica i
dispunerea evilor

În conducta de alimentare p trunde 
aer

Verifica i; dac  este nevoie etan a i
eava, dez

Aer în pomp

Rotor înfundat Verifica i pompa, dac  este nevoie 
înlocui i-o sau solicita i repararea

Debitul este prea mare Verifica i datele pompei i valorile de 
reglare i dac  este nevoie, corecta i-
le

Motoarele nu se rotesc în sens corect Verifica i sensul de rota ie i dac  este 
nevoie corecta i-l prin schimbarea 
fazelor

Tensiunea de alimentare: lipse te o 
faz

Verifica i siguran ele, cablul i
conexiunile

Pompa nu este fixat  suficient de bine 
pe cadrul de baz

Verifica i fixarea, dac  este nevoie 
strânge i uruburile de fixare

Deteriorare a lag rului Verifica i motorul/pompa, dac  este 
nevoie înlocui i-o sau solicita i
repararea

Motorul sau pompa se înc lzesc prea 
tare

În conducta de alimentare p trunde 
aer

Verifica i; dac  este nevoie, etan a i
eava, dezaeris

Robinetul de închidere din 
este închis sau nu este deschis 
suficient

Verifica i; eventual deschide i complet 
arm tura de închidere

Rotor înfundat Verifica i pompa, dac  este nevoie 
înlocui i-o sau solicita i repararea

Clapeta de re inere este înfundat Verifica i; dac  este nevoie, 
desfunda i sau înlocui i clapeta de 
re inere

Arm tura de închidere de la 
traductorul de presiune este închis

Verifica i, eventual deschide i
arm tura de închidere

Punctul de oprire este reglat la o 
valoare prea mare

Verifica i reglarea i dac  este nevoie, 
corecta i-o

Deteriorare a lag rului Verifica i motorul/pompa, dac  este 
nevoie înlocui i-le sau solicita i
repararea

Scurtcircuit în înf urarea motorului Verifica i; dac  este nevoie înlocui i
motorul sau solicita i repararea

Tensiunea de alimentare: lipse te o 
faz

Verifica i siguran ele, cablul i
conexiunile

Defec iunea Cauza Remedierea
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Consum de energie prea mare Clapeta de re inere nu este etan Verifica i; dac este nevoie înlocui i
garnitura sau clapeta de re inere

Debitul este prea mare Verifica i datele pompei i valorile de
reglare i dac este nevoie, corecta i-
le

Scurtcircuit în înf urarea motorului Verifica i; dac este nevoie înlocui i
motorul sau solicita i repararea

Tensiunea de alimentare: lipse te o
faz

Verifica i siguran ele, cablul i
conexiunile

Releul de prote
este declan at

Clapeta de re inere este defect Verifica i-o i dac este nevoie,
înlocui i-o

Debitul este prea mare Verifica i datele pompei i valorile de
reglare i dac este nevoie, corecta i-
le

Contactor defect Verifica i-l i dac este nevoie,
înlocui i-l

Scurtcircuit în înf urarea motorului Verifica i; dac este nevoie înlocui i
motorul sau solicita i repararea

Tensiunea de alimentare: lipse te o
faz

Verifica i siguran ele, cablul i
conexiunile

Pompa nu are putere sau are putere
prea mic

Presiunea de alimentare are varia ii
mari

Verifica i presiunea de alimentare,
dac este nevoie lua i m suri pentru
stabilizare (de ex. reductor de
presiune)

Conducta de alimentare este
înfundat sau închis

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie, desfunda i-o sau
deschide i arm tura de închidere

Diametrul nominal al conductei de
alimentare este prea mic

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie alege i o sec iune
mai mare pentru conducta de
alimentare

Conducta de alimentare nu este
instalat corect

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie modifica i
dispunerea evilor

În conducta de alimentare p trunde
aer

Verifica i; dac este nevoie etan a i
eava, dezaeris

Rotor înfundat Verifica i pompa, dac este nevoie
înlocui i-o sau solicita i repararea

Clapeta de re inere nu este etan Verifica i; dac este nevoie înlocui i
garnitura sau clapeta de re inere

Clapeta de re inere este înfundat Verifica i; dac este nevoie,
desfunda i sau înlocui i clapeta de
re inere

Robinetul de închidere din
este închis sau nu este deschis
suficient

Verifica i; eventual deschide i complet
arm tura de închidere

fost declan at
Verifica i presiunea de alimentare

Motoarele nu se rotesc în sens corect Verifica i sensul de rota ie i dac este
nevoie corecta i-l prin schimbarea
fazelor

Scurtcircuit în înf urarea motorului Verifica i; dac este nevoie înlocui i
motorul sau solicita i repararea

Defec iunea Cauza Remedierea
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Explica ii cu privire la defec iuni ale pompelor
sau ale panoului care nu au fost precizate
aici se g sesc în documenta ia anexat a
componentei respective.

Sistemul de protec ie pentru lipsa de
ap opre te
exist ap

Presiunea de alimentare are varia ii
mari

Verifica i presiunea de alimentare,
dac este nevoie lua i m suri pentru
stabilizare (de ex. reductor de
presiune)

Diametrul nominal al conductei de
alimentare este prea mic

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie alege i o sec iune
mai mare pentru conducta de
alimentare

Conducta de alimentare nu este
instalat corect

Verifica i conducta de alimentare,
dac este nevoie modifica i
dispunerea evilor

Debitul este prea mare Verifica i datele pompei i valorile de
reglare i dac este nevoie, corecta i-
le

Electrozii nu sunt conecta i corect sau
întrerup torul pentru presiunea de
intrare nu este reglat corect

Verifica i montarea i reglarea i
efectua i corec iile necesare

defect
Verifica i; dac este nevoie înlocui i

Sistemul de protec ie împotriva lipsei
de ap nu opre te instala ia, de i nu
exist ap

Electrozii nu sunt conecta i corect sau
presostatul pentru presiunea de 
intrare nu este reglat corect

Verifica i montarea i reglarea i
efectua i corec iile necesare

defect
Verifica i; dac este nevoie înlocui i

Lampa de control pentru sensul de
rota ie este aprins (numai la unele
tipuri de pompe)

Motoarele nu se rotesc în sens corect Verifica i sensul de rota ie i dac este
nevoie corecta i-l prin schimbarea
fazelor

Defec iunea Cauza Remedierea








