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Instruc�iuni de montaj �i exploatare 1 Generalit��i

Despre acest document Varianta original� a instruc�iunilor de exploatare este în limba ger-
man�. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale 
acestor instruc�iuni de utilizare.

Aceste instruc�iuni de montare �i exploatare reprezint� o parte inte-
grant� a produsului. Ele trebuie s� fie mereu disponibile în apropierea 
produsului. Respectarea strict� a acestor instruc�iuni reprezint� con-
di�ia de baz� pentru utilizarea corespunz�toare �i exploatarea corect� 
a produsului.

Instruc�iunile de montare �i exploatare sunt conforme cu varianta 
constructiv� a produsului, respectiv cu standardele de siguran�� vala-
bile în momentul trimiterii la tipar.

Declara�ie de conformitate CE:

O copie a declara�iei de conformitate CE este parte component� 
a acestor instruc�iuni de montare �i exploatare.

În cazul unei modific�ri tehnice a tipurilor constructive, efectuate f�r� 
acordul nostru, aceast� declara�ie î�i pierde valabilitatea.

 2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare con�ine indica�ii importante, care trebuie 
respectate la amplasarea �i exploatarea echipamentului. Din acest 
motiv, manualul de utilizare trebuie citit de persoanele care monteaz� 
�i exploateaz� echipamentul înainte de montarea �i punerea în func-
�iune a acestuia.

Se vor respecta atât m�surile de siguran�� generale din aceast� sec-
�iune, cât �i m�surile de siguran�� specifice din sec�iunile urm�toare, 
marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare con�inute 
în aceste instruc�iuni

Simboluri Simbol general pentru la pericole

Pericol de electrocutare

NOT�

Cuvinte de aten�ionare PERICOL!
Situa�ie care reprezint� un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente. 'Avertisment' implic� existen�a 
probabilit��ii accident�rii persoanelor, dac� nu se respect� aceast� 
indica�ie.

ATEN�IE!
Exist� pericolul deterior�rii produsului/instala�iei. 'Aten�ie' atrage 
aten�ia utilizatorului asupra posibilit��ii de deteriorare a produsului 
în cazul nerespect�rii acestei indica�ii.

NOT�:
O indica�ie util� privind manipularea produsului. Aceasta atrage aten-
�ia utilizatorului asupra unor posibile dificult��i.
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2.2 Calificarea personalului Personalul îns�rcinat cu montarea, utilizarea �i între�inerea trebuie s� 
posede calificarea adecvat� pentru aceste lucr�ri.

2.3 Pericole posibile din cauza 
nerespect�rii regulilor de securitate

În cazul nerespect�rii instruc�iunilor de siguran�� pot ap�rea situa�ii 
periculoase pentru oameni �i produs/instala�ie. Nerespectarea 
instruc�iunilor privind siguran�a în exploatare poate duce la anularea 
posibilit��ii solicit�rii unor eventuale desp�gubiri.

Concret, nerespectarea acestor instruc�iuni privind siguran�a poate 
duce, de exemplu, la urm�toarele riscuri:

• pierderea unor func�ii importante ale produsului/instala�iei;
• imposibilitatea efectu�rii lucr�rilor de între�inere �i de repara�ii;
• punerea în pericol a personalului prin efecte de natur� electric�, 

mecanic� �i bacteriologice;
• distrugeri ale propriet��ii.

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator Se vor respecta normele în vigoare privind prevenirea accidentelor.

Trebuie luate m�suri pentru evitarea electrocut�rii. Se vor respecta 
prevederile con�inute în reglement�rile locale sau generale [de ex. IEC, 
VDE etc.] �i cele ale companiei de furnizare a energiei electric�.

Acest aparat nu poate fi utilizat de c�tre persoane (inclusiv copii) cu 
capacit��i fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane f�r� 
experien�� �i/sau în necuno�tin�� de cauz�, cu excep�ia situa�iilor 
când siguran�a lor este supravegheat� de o persoan� responsabil� sau 
au primit de la aceasta indica�ii privitoare la folosirea aparatului. 

Copiii trebuie supraveghea�i pentru a avea siguran�a c� nu se joac� cu 
aparatul.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj
�i inspec�ii

Utilizatorul trebuie s� se asigure c� toate lucr�rile de inspectare �i 
montaj sunt efectuate de personal de specialitate autorizat �i califi-
cat, care a studiat atent acest manual de exploatare.

Lucr�rile la produs/instala�ie trebuie efectuate doar cu echipamentul 
oprit. Procedurile descrise în instruc�iunile de montaj �i exploatare 
pentru scoaterea din func�iune a produsului/instala�iei trebuie res-
pectate obligatoriu.

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea 
unor piese de schimb neagreate

Modific�rile produsului sunt permise numai cu acordul produc�torului. 
Folosirea pieselor de schimb originale �i a accesoriilor aprobate de 
produc�tor contribuie la siguran�a în exploatare. Utilizarea altor com-
ponente anuleaz� r�spunderea produc�torului pentru consecin�ele 
rezultate.

2.7 Utilizarea neautorizat� Siguran�a func�ion�rii produsului livrat este garantat� doar la o utili-
zare corespunz�toare în conformitate cu informa�iile cuprinse în capi-
tolul „Domeniu de utilizare“ din instruc�iunile de montaj �i de exploa-
tare. Nu este permis� în nici un caz exploatarea în afara valorilor limit� 
specificate în fi�a tehnic�.
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 3 Transportarea �i depozitarea temporar�

3.1 Transportarea Pompa este livrat� din fabric� într-un ambalaj sau într-un palet �i este 
protejat� contra prafului �i umidit��ii.

Verificarea la primire La primire verifica�i imediat pompa s� nu fie deteriorat� în urma trans-
portului. Dac� se constat� deterior�ri ca urmare a transportului, tre-
buie f�cute demersurile necesare la firma de expedi�ie, în intervalul de 
timp corespunz�tor.

Depozitarea Pân� în momentul mont�rii pompa trebuie p�strat� uscat� �i protejat� 
contra înghe�ului �i deterior�rilor mecanice.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare din cauza ambal�rii incorecte!
Dac� la un moment ulterior pompa trebuie transportat� din nou, 
aceasta trebuie ambalat� corespunz�tor �i asigurat� în timpul trans-
portului. 

• Pentru aceasta alege�i ambalajul original sau un altul echivalent.

3.2 Accesorii AVERTISMENT! Pericol de accidentare!
Transportul necorespunz�tor poate duce la accidentarea persoa-
nelor.

• La transportarea pompei trebuie folosite accesoriile aprobate pen-
tru ridicarea utilajului. Acestea trebuie anexate la flan�ele pompei 
�i eventual la diametrul exterior al motorului (este necesar un dis-
pozitiv de asigurare contra alunec�rii!).

• Inelele de prindere de la motor servesc numai ca ghidaj la ridicarea 
sarcinii (fig. 4).

• La ridicarea cu macaraua pompa trebuie sus�inut� de jur împrejur 
de curele corespunz�toare, ca în figur�. A�eza�i pompa în bucla 
cablului de ridicare, care se va strânge din cauza greut��ii pompei.

• Inelele de transport de la motor trebuie folosite doar pentru trans-
portul motorului, nu pentru toat� pompa (fig 5).

AVERTISMENT! Pericol de r�nire din cauza greut��ii proprii mari!
Pompa �i componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare. 
În cazul c�derii componentelor, exist� pericolul de t�iere, strivire, 
lovire, care se poate solda cu decesul.

• Utiliza�i întotdeauna mijloace de ridicare adecvate �i asigura�i 
componentele împotriva c�derii.

• Nu sta�iona�i niciodat� sub sarcini suspendate.

Fig. 4: Fixarea pompei

Fig. 5: Fixarea motorului



Român�

6 WILO SE 09/2010

 4 Utilizarea conform destina�iei

Destina�ie Pompele cu rotor uscat din seriile constructive IL (Inline), DL (Doppel) 
�i BL (Block) sunt utilizate ca pompe de circula�ie pentru instala�ii ce 
servesc cl�dirile.

Domenii de utilizare Este permis� utilizarea lor pentru:
• Sisteme de preparare a apei calde menajere �i de înc�lzire,
• Circuite de r�cire �i de ap� rece,
• Sisteme de tratare a apei uzate,
• Sisteme industriale de recirculare,
• Circuite de înc�lzire.

Restric�ii Locurile tipice de instalare sunt spa�iile tehnice din incinta cl�dirilor cu 
alte instala�ii electrice �i mecanice. Nu este prev�zut� o instalare a 
utilajului în spa�ii utilizate în alt scop (spa�ii de locuit �i de lucru).

Pentru aceste serii constructive, amplasarea exterioar� este posibil� 
doar la modelele speciale, corespunz�toare (motor cu înc�lzire în stare 
oprit� �i acoperire de protec�ie pentru ventilator; vezi cap. 7.3 la 
pagina 13).

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Prezen�a substan�elor interzise în lichidul pompat poate conduce la 
distrugerea pompei. Materialele abrazive (de exemplu, nisip) cresc 
uzura pompei. 
Pompele neaprobate pentru utilizarea în zonele cu pericol de 
explozie nu pot fi utilizate în zonele cu risc de explozie.

• Pentru o utilizare corespunz�toare trebuie respectate �i aceste 
instruc�iuni.

• Orice alt� utilizare este considerat� ca fiind necorespunz�toare.

 5 Datele produsului

5.1 Codificare de tip Codificarea este compus� din urm�toarele elemente:

Exemplu: IL 50/170-7,5/2

IL
DL
BL

Pomp� cu flan�� utilizat� ca pomp� inline
Pomp� cu flan�� utilizat� ca pomp� cu dou� rotoare
Pomp� cu flan�� utilizat� ca pomp� monobloc

50 Diametru nominal DN al racordului
(la BL: refulare) [mm]

170 Diametru nominal al rotorului hidraulic [mm]
7,5 Puterea motorului P2 [kW]
2 Nr. poli
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5.2 Date tehnice

În comenzile de piese de schimb, trebuie men�ionate datele complete 
de pe pl�cu�a de identificare a pompei �i a motorului.

Agen�i termici Dac� sunt utilizate amestecuri ap�-glicol cu o propor�ie de 40 % gli-
col (sau fluide cu alt� viscozitate decât ap� pur�), trebuie corectate 
datele de pompare ale pompei în func�ie de viscozitatea înalt�, în 
func�ie de raportul procentual de amestec �i de temperatura fluidului. 
Suplimentar, puterea motorului trebuie adaptat� la nevoie.

• Folosi�i numai amestecuri cu inhibitori de coroziune. Se vor respecta 
datele furnizate de produc�tor!

• Lichidul pompat nu trebuie s� con�in� sedimente.
• Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul Wilo.

NOT�
Fi�a de date de siguran�� pentru lichidul pompat trebuie respectat� în 
orice situa�ie!

Caracteristica Valoarea Observa�ii

Tura�ie nominal� 2900 sau 1450 rot./min.
Diametre nominale DN IL: 32 pân� la 200 mm

DL: 32 pân� la 200 mm
BL: 25 pân� la 125 mm (refulare) 

Temperatura admis� a agentului pompat 
min./max.

-20°C pân� la +140°C

Temperatur� ambiant� max. + 40°C
Presiune de lucru maxim admis� 16 bar (versiune... -P4: 25 bar)
Clas� de izola�ie F
Grad de protec�ie IP 55
Racorduri de conducte �i prize de m�su-
rare a presiunii

Flan�� PN 16 conform DIN EN 1092-2 
cu racorduri de m�surare a presiunii 
Rp 1/8 conform DIN 3858

Fluide admise Ap� pentru înc�lzire conform VDI 2035
Ap� de proces
Ap� de r�cire/ap� rece
Amestec ap�/glicol pân� la vol. 40 %

Versiune standard
Versiune standard
Versiune standard
Versiune standard

Agent termic Model special sau dotare supli-
mentar� (contra cost)

Al�i agen�i (la cerere) Model special sau dotare supli-
mentar� (contra cost)

Racordarea electric� 3~400 V, 50 Hz Versiune standard
3~230 V, 50 Hz 
(pân� la 3 kW inclusiv)

Utilizare alternativ� a modelului 
standard (f�r� pre� suplimentar)

3 ~ 230 V, 50 Hz, de la 4 kW Model special sau dotare supli-
mentar� (contra cost)

Tensiune/frecven�� special� La cerere, pot fi livrate pompe cu 
motoare pentru alte tensiuni sau alte 
frecven�e.

Model special sau dotare supli-
mentar� (contra cost)

Senzori de temperatur� PTC – Numai la modele speciale
Reglarea tura�iei, schimbarea polarit��ii Panouri de reglaj (Wilo-CC-System)

Schimbarea polarit��ii
Versiune standard
Numai la modele speciale

Protec�ie antiex (EEx e, EEx de) – Model special sau dotare supli-
mentar� (contra cost)
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5.3 Con�inutul livr�rii • Pomp� IL/DL/BL
• Instruc�iuni de montaj �i exploatare

5.4 Accesorii Accesoriile trebuie comandate separat:
• Declan�ator cu termistor pentru montare în dulapul de distribu�ie
• IL/DL: 3 consolele cu material de fixare pentru montarea funda�iei
• DL: Flan�� oarb� pentru lucr�ri de repara�ie
• BL: 4 console cu material de fixare pentru montarea funda�iei pentru 

motoare cu puteri de 5,5 kW sau mai mari

Pentru lista detaliat�, vezi catalogul sau lista de pre�uri.

 6 Descrierea �i func�ionarea

6.1 Descrierea produsului Toate pompele descrise aici sunt pompe centrifuge de joas� tensiune 
cu un etaj, de tip constructiv compact cu motor cuplat. Etan�area 
mecanic� nu necesit� între�inere. Pompele pot fi instalate direct într-
un sistem de tubulatur� suficient de bine ancorat sau montate pe un 
soclu de funda�ie. 
În combina�ie cu un panou de reglaj (Wilo-CC-System), puterea 
motoarelor poate fi reglat� continuu. Aceasta permite o adaptare 
optim� a puterii pompei la necesarul sistemului precum �i o func�io-
nare economic� a acesteia.

• IL: 
Carcasa pompei este realizat� ca tip constructiv INLINE, adic� flan�ele 
de la aspira�ie �i de la refulare sunt aliniate (fig. 6). Toate carcasele 
pompelor sunt dotate cu picioare-suport. Se recomand� montajul pe 
un soclu cu fundament în cazul motoarelor cu puteri nominale mai 
mari de 5,5 kW.

• DL:
Într-o carcas� comun� sunt amplasate dou� pompe (pomp� cu dou� 
rotoare). Carcasa pompei este realizat� de tip constructiv INLINE 
(fig. 7). Toate carcasele pompelor sunt dotate cu picioare-suport. Se 
recomand� montajul pe un soclu cu fundament în cazul motoarelor cu 
puteri nominale de 4 kW sau mai mare. 
În combina�ie cu un regulator, porne�te doar pompa de baz� în regim 
de reglaj. Pentru func�ionarea la sarcin� complet� ave�i la dispozi�ie 
a doua pomp� ca agregat de sarcin� de vârf. În plus, pompa a doua 
poate prelua func�ia de rezerv� în caz de avarie.

NOT�

Pentru toate tipurile de pompe/carcase de toate dimensiunile din seria 
constructiv� DL sunt disponibile flan�e oarbe (v. cap. 5.4 „Accesorii“), 
care asigur� �i schimbarea unui ansamblu motor cu rotor hidraulic �i în 
situa�ia unei carcase pentru pompe cu dou� rotoare (fig. 7 dreapta). 
Astfel, în cazul schimb�rii unui ansamblu motor cu rotor hidraulic, 
un motor poate r�mâne în func�iune.

• BL: 
Pompa carcasei spiralate cu dimensiuni ale flan�ei conform 
DIN EN 733 (fig. 8). Pomp� cu soclu de sus�inere cu filet, pentru 
motoare de putere max. 4 kW. Motoarele cu o putere mai mare de 
5,5 kW, cu picioare turnate sau înfiletate.

Fig. 6: Vedere IL

Fig. 7: Vedere DL

Fig. 8: Vedere BL
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6.2 Valoarea nivelului de zgomot

6.3 Puteri �i momente de strângere admise la flan�ele pompelor (numai pompe BL)

Trebuie îndeplinit� urm�toarea condi�ie:

S (FV), S (FH) �i S (Mt) sunt sumele valorilor absolute ale sarcinilor la 
�tu�uri. La aceste sume, nu este luat în considera�ie nici sensul sarci-
nilor nici distribu�ia lor la �tu�uri.

Puterea motorului PN 
[kW]

Nivelul de zgomot Lp, A [dB (A)] 1)

1450 rot./min. 2900 rot./min.

IL, BL, DL
(DL în regim de lucru 
individual)

DL
(DL la func�ionare 
în paralel)

IL, BL, DL
(DL în regim de lucru 
individual)

DL
(DL la func�ionare 
în paralel)

0,55 51 54 54 57
0,75 51 54 60 63
1,1 53 56 60 63
1,5 55 58 67 70
2,2 59 62 67 70
3 59 62 67 70
4 59 62 67 70

5,5 63 66 71 74
7,5 63 66 71 74
11 65 68 74 77
15 65 68 74 77

18,5 71 74 74 77
22 71 74 76 79
30 72 75 79 82

1) Valoarea medie spa�ial� a nivelului presiunii sonore pe o suprafa�� p�trat� de m�surare, la 1 m distan�� de suprafa�a motorului.

Tipul de pomp� 
BL

Flan�� de aspira�ie DN 
[mm]

Flan�� de refulare DN 
[mm]

Putere FVmax 
[kN]

Putere FHmax 
[kN]

Momente S 
Mtmax [kNm]

40/... 65 40 2,4 1,7 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62

50/... 65 50 2,4 1,7 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62

65/... 80 65 2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7

80/... 100 80 3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1

Fig. 9: Puteri care ac�ioneaz� la �tu�uri
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 7 Instalarea �i racordarea electric�

Reguli de securitate PERICOL! Pericol de moarte!
Montajul �i racordarea electric� necorespunz�toare reprezint� 
pericol de moarte.

• Racordarea electric� trebuie f�cut� numai de c�tre personalul de 
specialitate autorizat �i în conformitate cu prevederile în vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul în care elementele de protec�ie de la cutia de borne sau din 
zona cuplajului nu sunt montate, exist� pericolul de electrocutare 
sau de r�nire mortal� la atingerea componentelor rotative.

AVERTISMENT! Pericol de r�nire din cauza greut��ii proprii mari!
Pompa �i componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare. 
În cazul c�derii componentelor, exist� pericolul de t�iere, strivire, 
lovire, care se poate solda cu decesul.

• Utiliza�i întotdeauna mijloace de ridicare adecvate �i asigura�i 
componentele împotriva c�derii.

• Nu sta�iona�i niciodat� sub sarcini suspendate.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipul�rii necorespunz�toare. 

• Instalarea pompei se va face numai de personalul de specialitate.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a pompei prin supraînc�lzire!
Pompa nu are voie s� func�ioneze mai mult de 1 minut f�r� debit. 
În cazul acumul�rii de energie, se produce c�ldur�, care poate dete-
riora arborele, rotorul �i etan�area mecanic�.

• Întotdeauna trebuie asigurat un debit minim de cca 10 % din valoa-
rea debitului maxim.

7.1 Instalarea Cutia de borne a motorului nu trebuie s� fie orientat� în jos. La nevoie, 
motorul sau ansamblul motor cu rotor hidraulic trebuie rotit dup� 
scoaterea �uruburilor cu cap hexagonal.

Preg�tirea • Montajul trebuie realizat numai dup� încheierea tuturor lucr�rilor de 
sudur� �i de lipire �i eventual dup� sp�larea sistemului de conducte. 
Impurit��ile pot împiedica func�ionarea pompei.

• Pompele standard trebuie s� fie protejate de intemperii �i instalate 
într-un spa�iu f�r� înghe� sau praf, bine ventilat �i într-un mediu f�r� 
pericol de explozie.

• Pompa se monteaz� într-un loc u�or accesibil, astfel încât s� existe 
posibilitatea verific�rii ulterioare, reviziei sau schimbului (de exemplu, 
la etan�area mecanic�).

Pozi�ionarea/Ajustarea • Pe pomp� se va fixa vertical un cârlig sau un inel cu capacitate por-
tant� adecvat� (greutatea total� a pompei: vezi catalogul/fi�a teh-
nic�) pentru putea ridica pompa cu un dispozitiv de ridicare sau cu un 
mijloc auxiliar suplimentar pentru lucr�ri de revizie sau repara�ie.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipul�rii necorespunz�toare. 

• Inelele de ridicare de la motor servesc numai la sus�inerea sarcinii 
motorului �i nu se preteaz� la sus�inerea întregii pompe.

• Pompa poate fi ridicat� doar cu dispozitivul de ridicare autorizat 
(vezi cap. 3 „Transportarea �i depozitarea temporar�“ la pagina 5).

• Distan�a axial� minim� între un perete �i capacul ventilatorului de la 
motor: Spa�iu liber de min. 200 + diametrul ventilatorului.

• Flan�a de aspira�ie �i cea de refulare sunt marcate cu o s�geat� care 
indic� sensul de curgere.
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• În principiu, vanele de izolare se monteaz� în amonte �i în aval de 
pomp�, pentru a evita golirea instala�iei la verificarea sau schimbarea 
pompei.

• Piesa intermediar� are în partea inferioar� un orificiu poate fi racor-
dat� o conduct� de scurgere în cazul producerii nea�teptate de con-
dens (de ex. la utilizare în instala�ii de climatizare sau de r�cire). 
Condensul produs poate fi evacuat astfel controlat.

• Conductele �i pompa trebuie montate f�r� a fi supuse unor tensiuni 
mecanice. Conductele trebuie fixate astfel încât pompa s� nu suporte 
greutatea acestora.

• Supapa de vidare (fig. 1/2/3, poz. 1.31) trebuie s� fie orientat� întot-
deauna în sus.

• Sunt permise toate pozi�iile de montare cu excep�ia celor în care 
„motorul este jos“.

NOT�

Pozi�ia de montare cu arborele motorului în pozi�ie orizontal� este 
permis� la seriile constructive IL �i DL doar pentru motoarele cu o 
putere de maximum 15 kW (fig. 10). Nu este necesar� sus�inerea 
motorului. La motoarele cu o putere >15 kW, motorul se poate monta 
doar cu arborele în pozi�ie vertical�. Pompele monobloc din seria con-
structiv� BL trebuie montate pe fundamente sau console suficient de 
solide (fig. 11).

NOT�

Cutia de borne a motorului nu trebuie s� fie orientat� în jos. La nevoie, 
motorul sau ansamblul motor cu rotor hidraulic trebuie rotit dup� 
scoaterea �uruburilor cu cap hexagonal. Trebuie avut grij� s� nu se 
deterioreze garnitura inelar� a carcasei, în timpul rotirii.

NOT�
La pomparea dintr-un rezervor, asigura�i-v� c� nivelul de lichid se afl� 
întotdeauna deasupra �tu�urilor de aspirare ale pompei, astfel încât 
pompa s� nu func�ioneze niciodat� pe uscat. Trebuie respectat� pre-
siunea minim� de alimentare.

NOT�
La instala�iile izolate, numai carcasa pompei poate fi izolat�, �i nu 
piesa intermediar� �i motorul (fig. 1/2/3, poz. 1.3 pân� la 2).

7.2 Racordarea electric�

Reguli de securitate PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racord�ri electrice necorespunz�toare exist� pericolul 
producerii unor accidente mortale prin electrocutare.

• Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv de c�tre un elec-
trician de la întreprinderea local� de distribu�ie a energiei electrice 
în conformitate cu prevederile în vigoare.

• Respecta�i instruc�iunile de montare �i de utilizare ale accesoriilor!

PERICOL! Pericol de moarte!
Tensiune de contact periculoas�
Nu se permite începerea lucr�rilor la cutia de borne decât dup� 
5 minute din cauza tensiunii reziduale existente (condensatori). 

• Înainte de începerea lucr�rilor la pomp� se întrerupe alimentarea cu 
tensiune �i se a�teapt� 5 minute. 

• Verifica�i dac� toate conexiunile sunt lipsite de tensiune (�i con-
tactele f�r� poten�ial).

• Nu introduce�i niciodat� obiecte în orificiile cutiei de borne!

Fig. 10: IL/DL
DLIL

Fig. 11: BL
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AVERTISMENT! Pericol de suprasolicitare a re�elei!
Dimensionarea incorect� a re�elei poate duce la defectarea siste-
mului �i la arderea cablurilor din cauza suprasolicit�rii re�elei. 

• La dimensionarea re�elei si mai ales a sec�iunii cablurilor �i a sigu-
ran�elor fuzibile se va �ine cont de faptul c�, în regim de fuc�ionare 
cu mai multe pompe, pe o scurt� perioad� de timp vor func�iona 
probabil toate pompele.

Preg�tire/Instruc�iuni • Racordarea electric� trebuie executat� conform VDE 0730/Partea 1 
cu ajutorul unei conducte de racordare fixe, prev�zut� cu un dispozitiv 
de cuplare sau un comutator multipolar cu o fant� de deschidere a 
contactului de cel pu�in 3 mm.

• Pentru a asigura protec�ia contra stropirii �i protec�ia la smulgere a 
conectorului filetat, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior sufi-
cient, care se vor în�uruba suficient de strâns. În plus, cablurile din 
apropierea conectorului filetat se vor îndoi sub forma unei bucle de 
scurgere, c�tre conducta de scurgere a pic�turilor. Printr-o pozi�io-
nare corespunz�toare a conectorului filetat sau prin pozarea corect� a 
cablului se asigur� ca nu poate intra nicio pic�tur� de ap� în modul. 
Conectoarele filetate nealocate vor fi prev�zute cu capacele date de 
produc�tor.

• Cablul de racordare trebuie dispus în a�a fel încât s� nu intre în contact 
cu conductele �i/sau carcasa pompei sau a motorului.

• La utilizarea pompelor în instala�ii cu o temperatur� a apei de peste 
90°C trebuie folosit un racord de re�ea termorezistent.

• Verifica�i tipul de curent �i tensiunea de re�ea.
• Respecta�i datele de pe pl�cu�a de tip a pompei. Tipul de curent �i 

tensiunea de re�ea trebuie s� corespund� datelor de pe pl�cu�a de 
identificare.

• Siguran�� de re�ea: în func�ie de tensiuena nominal� a motorului.
• Împ�mântare suplimentar� necesar�!
• Motorul trebuie protejat la suprasarcin� cu ajutorul unui releu de pro-

tec�ie a motorului sau al unui declan�ator cu termistor.

NOT�
• Schema de conectare electric� se g�se�te la capacul cutiei de borne 

(vezi �i fig. 12).

Reglarea releului de protec�ie 
a motorului

• Reglarea tensiunii nominale a motorului în conformitate cu indica�iile 
de pe pl�cu�a de identificare a motorului, pornire Y-�: Dac� releul de 
protec�ie a motorului este conectat la intrarea dispozitivului de pro-
tec�ie combinat Y-�, reglajul se efectueaz� ca la pornirea direct�. 
Dac� releul de protec�ie a motorului este conectat la o ramifica�ie de 
coloan� a intr�rii motorului (U1/V1/W1 sau U2/V2/W2), releul de pro-
tec�ie a motorului trebuie reglat la valoarea 0,58 x tensiunea nominal� 
a motorului. 

• La modelele speciale, motorului este echipat cu senzori de tempera-
tur� PTC. Se racordeaz� senzorii de temperatur� de la declan�atorul cu 
termistor. 

NOT�
• La borne, senzorii de temperatur� PTC pot avea o tensiune max. de 

7,5 V; tensiunile mai mari deterioreaz� senzorii de temperatur� PTC.
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• Valoarea tensiunii la placa de borne depinde de puterea motorului P2, 
de tensiunea de re�ea �i de tipul de conexiune. Comutarea necesar� a 
pun�ilor de leg�tur� de la modulul cuplabil la cutia de borne se reg�-
se�te în urm�torul tabel �i în figura 12.

• La racordarea unor panouri electrice automate, trebuie respectate 
instruc�iuile de montaj �i de exploatare corespunz�toare.

7.3 Racordarea înc�lzirii pentru starea 
oprit�

Înc�lzirea pentru starea oprit� se recomand� pentru motoarele care 
sunt supuse pericolului apari�iei condensului din cauza condi�iilor cli-
matice (de exemplu, motoare oprite în medii cu umiditate crescut� 
sau motoare supuse unor varia�ii puternice de temperatur�). Pot fi 
comandate, ca modele speciale, variante de motoare cu înc�lzire pen-
tru starea oprit�.

Înc�lzirea pentru starea oprit� serve�te la protec�ia bobinajului moto-
rului în cazul apari�iei condensului în interiorul motorului.

• Racordarea înc�lzirii pentru starea oprit� se realizeaz� la bornele 
HE/HE din cutia de borne (tensiune de conectare: 1~230 V/50 Hz). 

NOT�
• Înc�lzirea pentru starea oprit� nu trebuie s� fie pornit� în timpul func-

�ion�rii motorului.

 8 Punerea în func�iune

Reguli de securitate PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul în care elementele de protec�ie de la cutia de borne sau de 
la capacul modulului sau din zona cuplajului nu sunt montate, exist� 
pericolul de electrocutare sau de r�nire mortal� la atingerea com-
ponentelor rotative.

• Dup� punerea în func�iune sau la încheierea lucr�rilor de între�i-
nere, trebuie montate la loc dispozitivele de protec�ie care au fost 
îndep�rtate, de ex. capacul cutiei de borne, capacul modulului sau 
m��tile cuplajelor.

• În timpul punerii în func�iune, p�stra�i distan�a corespunz�toare.

Fig. 12: Alimentarea electric�

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Tip de conexiune Puterea motorului P2 £ 3 kW Puterea motorului P2 ³ 4 kW

Alimentare electric� 
3 ~ 230 V

Alimentare electric� 
3 ~ 400 V

Alimentare electric� 
3 ~ 400 V

Direct Comutare � (fig. 12 sus) Comutare Y (fig. 12 central) Comutare � (fig. 12 sus)
Pornire Y-� Îndep�rtarea pun�ilor de leg�-

tur� (fig. 12 jos)
nu este posibil Îndep�rtarea pun�ilor de leg�-

tur� (fig. 12 jos)
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8.1 Alimentare �i vidare • Instala�ia trebuie alimentat� �i vidat� în mod corespunz�tor.

ATEN�IE! Deteriorarea pompei!
Func�ionarea f�r� ap� distruge etan�area mecanic�.

• Nu l�sa�i pompa s� func�ioneze f�r� ap�.
• Pentru a preveni zgomotele �i daunele produse de cavita�ie se va asi-

gura o presiune minim� de intrare la �tu�ul de aspira�ie al pompei. 
Aceast� presiune minim� de intrare este dependent� de condi�iile �i 
de punctul de lucru al pompei �i trebuie stabilit� în mod corespunz�-
tor. Parametrii importan�i pentru stabilirea presiunii minime de intrare 
sunt: coeficientul NPSH al pompei în punctul de lucru �i presiunea de 
vaporizare a lichidului pompat.

• Dezaerisi�i pompele prin desfacerea �uruburilor de dezaerisire 
(fig. 1/2/3, Pos 1.31).

AVERTISMENT! Pericol din cauza lichidului extrem de fierbinte sau 
de rece, aflat sub presiune!
În func�ie de temperatura fluidului pompat �i presiunea sistemului, 
la deschiderea complet� a �urubului de vidare, agentul pompat 
extrem de fierbinte sau de rece se poate scurge sub form� lichid� 
sau gazoas� sau poate ie�i cu presiune ridicat�.

• Deschide�i �urubul de vidare cu aten�ie.

AVERTISMENT! Pericol de producere de arsuri sau de deger�turi la 
atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instala�iei (tempe-
ratura lichidului pompat) întreaga pomp� se poate înc�lzi sau r�ci 
foarte tare. 

• P�stra�i o distan�� corespunz�toare în timpul func�ion�rii pompei! 
• Înainte de efectuarea de lucr�ri, l�sa�i pompa/instala�ia s� se 

r�ceasc�.
• Pentru toate opera�iunile este obligatorie purtarea de echipament 

de protec�ie cu m�nu�i de protec�ie.

AVERTISMENT! Pericol de accidentare!
În cazul mont�rii incorecte a pompei/instala�iei, se poate scurge 
agent pompat la punerea în func�iune. În anumite situa�ii, se pot 
desprinde componente ale instala�iei.

• La punerea în func�iune, p�stra�i o distan�� corespunz�toare fa�� 
de pomp�.

• Purta�i echipament �i m�nu�i de protec�ie.

PERICOL! Pericol de moarte!
La c�derea pompei sau a unor componente exist� pericolul produ-
cerii de r�ni mortale.

• La montaj, asigura�i componentele pompei împotriva c�derii.

• Porni�i pentru scurt timp pompa �i verifica�i dac� sensul de rota�ie 
coincide cu sensul indicat de s�geata de la motor. În cazul unui sens 
de rota�ie incorect, trebuie procedat dup� cum urmeaz�:
• Pentru pornirea direct�: Se inverseaz� cele 2 faze de la placa de 

borne a motorului (de ex. L1 cu L2),
• Pentru pornire Y-V: La placa de borne a motorului, se inverseaz� 

începutul �i sfâr�itul înf��ur�rii de la 2 bobinaje (de ex. V1 cu V2 
�i W1 cu W2).
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 9 Între�inerea

Reguli de securitate Opera�iunile de între�inere �i repara�ii trebuie efectuate doar de 
c�tre personal de specialitate calificat!
Se recomand� ca opera�iunile de între�inere �i de control ale pompei 
s� fie realizate de c�tre serviciul de asisten�� tehnic� Wilo.

PERICOL! Pericol de moarte!
La efectuarea de lucr�ri la aparatele electrice, exist� pericolul de 
electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.

• Opera�iunile efectuate la aparatele electrice pot fi realizate doar de 
c�tre un electrician autorizat de furnizorul local de energie elec-
tric�.

• Înainte de orice opera�iuni la aparatele electrice, acestea trebuie 
scoase de sub tensiune �i asigurate împotriva pornirii accidentale.

• Se vor respecta instruc�iunile de montaj �i exploatare a pompei, 
a regulatorului de nivel �i a celorlalte accesorii!

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul în care elementele de protec�ie de la cutia de borne sau din 
zona cuplajului nu sunt montate, exist� pericolul de electrocutare 
sau de r�nire mortal� la atingerea componentelor rotative.

• La încheierea lucr�rilor de între�inere, trebuie montate la loc dispo-
zitivele de protec�ie care au fost îndep�rtate, de ex. capacul cutiei 
de borne sau m��tile cuplajelor!

AVERTISMENT! Pericol de r�nire din cauza greut��ii proprii mari!
Pompa �i componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare. 
În cazul c�derii componentelor, exist� pericolul de t�iere, strivire, 
lovire, care se poate solda cu decesul.

• Utiliza�i întotdeauna mijloace de ridicare adecvate �i asigura�i 
componentele împotriva c�derii.

• Nu sta�iona�i niciodat� sub sarcini suspendate.

PERICOL!Pericol de producere de arsuri sau de deger�turi la atinge-
rea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instala�iei (tempe-
ratura lichidului pompat) întreaga pomp� se poate înc�lzi sau r�ci 
foarte tare. 

• P�stra�i o distan�� corespunz�toare în timpul func�ion�rii pompei! 
• La temperaturi ridicate ale apei �i la presiuni de sistem l�sa�i s� se 

r�ceasc� pompa înainte de efectuarea oric�rei lucr�ri.
• Pentru toate opera�iunile este obligatorie purtarea de echipament 

de protec�ie cu m�nu�i de protec�ie.

NOT�:
La toate opera�iunile de montaj este necesar� o bar� de montaj pentru 
reglarea pozi�iei corecte a rotorului în carcasa pompei (fig. 13, 
poz. 10)!

9.1 Admisia aerului Periodic trebuie verificat� admisia aerului la carcasa motorului. În 
cazul apari�iei unor urme de murd�rie, alimentarea cu aer trebuie 
restabilit� la parametrii corec�i, pentru ca motorul s� poat� fi r�cit 
suficient.

Fig. 13: Bara de montaj pentru lucr�ri de reglaj
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9.2 Lucr�ri de între�inere PERICOL! Pericol de moarte!
La c�derea pompei sau a unor componente exist� pericolul produ-
cerii de r�ni mortale.

• În timpul lucr�rilor de între�inere, asigura�i componentele pompei 
împotriva c�derii.

9.2.1 Schimbarea garniturii mecanice În timpul func�ion�rii, pot avea loc scurgeri în cantit��i mici. Îns� din 
când în când, este necesar un control vizual. Dac� scurgerile sunt vizi-
bile, trebuie schimbat� garnitura. Wilo v� pune la dispozi�ie un set de 
repara�ie, care con�ine elementele necesare pentru opera�iuni de 
înlocuire.

Schimbarea pieselor • Instala�ia se va scoate de sub tensiune �i se va asigura contra repornirii 
neautorizate.

• Se închid arm�turile în fa�a �i în spatele pompei.
• Se depresurizeaz� pompa prin deschiderea supapei de vidare 

(fig. 1/2/3, poz. 1.31).

PERICOL! Pericol de op�rire!
Datorit� temperaturilor ridicate ale lichidului pompat exist� pericol 
de op�rire.

• Dac� lichidul pompat este foarte fierbinte, l�sa�i pompa s� se 
r�ceasc�.

NOT�:

La strângerea îmbin�rilor filetate pentru lucr�rile descrise în continu-
are: Respecta�i cuplul de strângere indicat pentru tipul de filet respec-
tiv (vezi sec�iunea  „Cupluri de strângere ale �uruburilor“ la pagina 18).

• Deta�a�i cablurile de alimentare de la motor �i de la borne, în cazul în 
care cablul este prea scurt pentru demontarea motorului.

• Demonta�i ap�r�toarea cuplei (fig. 1/2/3, poz. 1.32).
• Sl�bi�i �uruburile (fig. 1/2/3, poz. 1.5) de la unitatea de cuplare.
• Desface�i �uruburile de prindere ale motorului (fig. 1/2/3, poz. 5) la 

flan�a motorului �i ridica�i blocul de ac�ionare cu un angrenaj de ridi-
care corespunz�tor. La pompele BL, inelul de adaptare se desface �i el 
(fig. 3, poz. 8).

• Prin desfacerea �uruburilor de fixare ale grupului suspendat 
(fig. 1/2/3, poz. 4), demonta�i din carcasa pompei subansamblul cu 
cupl�, arbore, garnitur� mecanic� �i rotor.

• Desface�i piuli�a de fixare a rotorului (fig. 1/2/3, poz. 1.11), scoate�i 
�aiba suport (fig. 1/2/3, poz. 1.12) �i rotorul (fig. 1/2/3, poz. 1.13) de la 
arborele pompei.

• Trage�i etan�area mecanic� (fig. 1/2/3, poz. 1.21) de pe arbore.
• Trage�i cupla (fig. 1/2/3, poz. 1.5) cu arborele pompei din piesa inter-

mediar�.
• Cur��a�i cu aten�ie suprafe�ele de alunecare/contact ale arborelui. 

Dac� arborele este deteriorat, trebuie schimbat �i acesta.
• Demonta�i contrainelul etan��rii mecanice cu man�et� de etan�are de 

la flan�a grupului suspendat precum �i garnitura inelar� (fig. 1/2/3, 
poz. 1.14) �i cur��a�i scaunele etan��rii mecanice.

• Introduce�i un contrainel nou de etan�are mecanic� cu man�et� de 
etan�are în scaunul etan��rii mecanice de la flan�a grupului suspen-
dat. Ca lubrifiant se poate folosi un detergent obi�nuit.

• Monta�i garnitura inelar� nou� în ni�a de fixare a garniturii inelare de 
la grupul suspendat.

• Verifica�i suprafe�ele cuplei, la nevoie cur��a�i �i unge�i u�or cu ulei.
• Monta�i buc�ele de cupl� cu distan�ierele intercalate pe arborele 

pompei �i introduce�i cu aten�ie unitatea de arbore de cupl� montat în 
grupul suspendat.
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• Trage�i noua etan�are mecanic� pe arbore. Ca lubrifiant se poate 
folosi un detergent obi�nuit.

• Monta�i rotorul cu �aiba suport �i piuli�� �i �ine�i contr� la exteriorul 
rotorului. Nu îndoi�i etan�area mecanic�. 

• Introduce�i �i în�uruba�i grupul suspendat în carcasa pompei. Pentru 
aceasta, �ine�i fixe elementele rotative ale cuplei pentru nu a deforma 
etan�area mecanic�. 

• Desface�i u�or �uruburile cuplei, deschide�i u�or cupla premontat�.
• Monta�i motorul cu ajutorul unui angrenaj de ridicare corespunz�tor �i 

strânge�i îmbinarea dintre coloana pompei �i motor (�i inel adaptor la 
pompele BL). 

• Împinge�i bara de montaj (fig. 14, poz. 10) între grupul suspendat �i 
cupl�. Bara de montaj trebuie s� stea fix� f�r� joc.

• Mai întâi, strânge�i u�or �uruburile cuplei (fig. 1/2/3, poz. 1.41), pân� 
ce jum�t��ile de buc�e se afl� lâng� distan�iere. Strânge�i apoi cuplajul 
în mod uniform. În acest mod, cu ajutorul barei de montaj, se regleaz� 
automat distan�a de 5 mm dintre grupul suspendat �i cuplaj. 

• Demonta�i bara de montaj.
• Monta�i protec�ia cuplei.
• Conecta�i bornele motorului �i cablurile de alimentare.

9.2.2 Înlocuirea motorului Lag�rele motorului nu necesit� între�inere. Zgomotele produse de 
lag�re �i vibra�iile neobi�nuite indic� uzura lag�relor. Lag�rul, respec-
tiv motorul trebuie schimbat. Sistemul de ac�ionare nu poate fi 
schimbat decât de c�tre serviciul pentru clien�i Wilo.

• Instala�ia se va scoate de sub tensiune �i se va asigura contra repornirii 
neautorizate.

• Se închid vanele de izolare anterioar� �i posterioar�.
• Se depresurizeaz� pompa prin deschiderea �urubului de dezaerisire 

(fig. 1/2/3, poz. 1.31).

PERICOL! Pericol de op�rire!
Datorit� temperaturilor ridicate ale lichidului pompat exist� pericol 
de op�rire.

• Dac� lichidul pompat este foarte fierbinte, l�sa�i pompa s� se 
r�ceasc�.

NOT�:
• La strângerea îmbin�rilor filetate pentru lucr�rile descrise în continu-

are: Respecta�i cuplul de strângere indicat pentru tipul de filet respec-
tiv (vezi sec�iunea  „Cupluri de strângere ale �uruburilor“ la pagina 18).

• Îndep�rta�i cablurile de conectare ale motorului.
• Demonta�i ap�r�toarea cuplei (fig. 1/2/3, poz. 1.32).
• Demonta�i cuplajul (fig. 1/2/3, poz. 1.5).
• Desface�i �uruburile de prindere ale motorului (fig. 1/2/3, poz. 5) la 

flan�a motorului �i ridica�i motorul cu un angrenaj de ridicare cores-
punz�tor. La pompele BL, inelul de adaptare se desface �i el (fig. 3, 
poz. 8).

• Monta�i noul motor cu ajutorul unui angrenaj de ridicare corespunz�-
tor �i strânge�i îmbinarea dintre coloana pompei �i motor (�i inel adap-
tor la pompele BL).

• Verifica�i suprafe�ele cuplei �i ale arborelui, la nevoie cur��a�i �i unge�i 
u�or cu ulei.

• Monta�i buc�ele de cupl� cu distan�ierele intercalate pe arborele 
pompei.

• Împinge�i bara de montaj (fig. 14, poz. 10) între grupul suspendat 
�i cupl�. Bara de montaj trebuie s� stea fix� f�r� joc.

Fig. 14: Montarea barei de montaj
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• Mai întâi strânge�i u�or �uruburile cuplajului pân� când jum�t��ile de 
buc�e se afl� lâng� distan�iere. Strânge�i apoi cuplajul în mod uniform. 
În acest mod, cu ajutorul barei de montaj, se regleaz� automat dis-
tan�a de 5 mm dintre grupul suspendat �i cuplaj.

• Demonta�i bara de montaj.
• Monta�i protec�ia cuplei.
• Cupla�i cablul de motor

Cupluri de strângere ale �uruburilor

Îmbinarea filetat� Cuplu de strângere
Nm ± 10 % 

Instruc�iune de montaj

Rotor — Arbore M10
M12
M16

30
60

100

Carcasa pompei — 
Piesa intermediar�

M16 100 Strânge�i în cruce, în mod uniform.

Pies� intermediar� — Motor M10
M12
M16

35
60

100

Cuplaj M6-10.9
M8-10.9

M10-10.9
M12-10.9
M14-10.9

12
30
60

100
170

Unge�i u�or suprafe�ele de glisare, 
strânge�i uniform �uruburile, men�i-
ne�i egal� distan�a în ambele p�r�i.
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 10 Defec�iuni, cauze �i remedii
Avariile vor fi remediate doar de c�tre personal de specialitate cali-
ficat! Trebuie respectate indica�iile de siguran�� din capitolul 9 
„Între�inerea“ la pagina 15.

• Dac� avaria nu poate remediat�, adresa�i-v� unei firme de specia-
litate sau celui mai apropiat serviciu pentru clien�i sau reprezen-
tan�e.

 11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate 
�i/sau la serviciul de asisten�� tehnic� Wilo.

Pentru a evita întreb�ri suplimentare sau comenzi gre�ite, la fiecare 
comand� trebuie indicate toate datele de pe pl�cu�a de identificare.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
O func�ionare irepro�abil� a pompei poate fi asigurat� doar atunci 
când se utilizeaz� piese de schimb originale.

• Folosi�i exclusiv piese de schimb originale Wilo.
• Urm�torul tabel serve�te la identificarea elementelor componente 

în parte. 
Informa�ii necesare pentru comanda pieselor de schimb:
• Coduri piese de schimb 
• Denumiri piese de schimb
• Toate datele de pe pl�cu�a de identificare a pompei �i a motorului

NOT�:
La toate opera�iunile de montaj, este necesar� o bar� de montaj pen-
tru reglarea pozi�iei corecte a rotorului în carcasa pompei!

Defec�iune Cauz� Remediere

Pompa nu func�io-
neaz� sau se opre�te

Pomp� blocat� Scoate�i motorul de sub tensiune, elimina�i cauza blocajului; 
dac� motorul este blocat, repara�i sau înlocui�i motorul/
modulul

Contact cablu sl�bit Verifica�i toate punctele de îmbinare a cablului
Siguran�e defecte Se verific� siguran�ele, se schimb� siguran�ele defecte
Motor deteriorat Dispune�i verificarea �i la nevoie punerea în func�iune a moto-

rului de c�tre o unitate de service Wilo sau un atelier specializat
Releul de protec�ie a motorului 
a ac�ionat

Pompa trebuie adus� pe refularea la debitul nominal

Releu de protec�ie a motorului 
reglat gre�it

Regla�i releul de protec�ie a motorului la valoarea curentului 
nominal indicat pe pl�cu�a de identificare

Releul de protec�ie a motorului 
influen�at de temperatura de 
ambian�� prea ridicat�

Muta�i releul de protec�ie a mtoorului sau proteja�i-l cu o izo-
la�ie termic�

Declan�atorul cu termistor 
a ac�ionat

Verifica�i dac� exist� urme de murd�rie la motor �i la capacul 
ventilatorului �i, la nevoie, îndep�rta�i-le, verifica�i tempera-
tura de ambian�� �i, la nevoie, prin intermediul unei aerisiri 
for�ate, regla�i o temperatur� de ambian�� � 40°C

Pompa func�ioneaz� 
cu putere redus�

Sens de rota�ie gre�it Verifica�i sensul de rota�ie �i, la nevoie, schimba�i-l
Vana de închidere de la refulare 
este înfundat�

Deschide�i încet vana de închidere

Tura�ie prea mic� Remedia�i �untarea gre�it� a bornelor (Y în loc de �)
Aer în conducta de aspirare Etan�a�i flan�ele, vida�i

Pompa produce zgo-
mote

Presiune primar� insuficient� M�ri�i presiunea preliminar�, respecta�i presiunea minim� la 
�tu�ul de aspira�ie, verifica�i robinetul cu sertar la aspira�ie �i, 
la nevoie, cur��a�i

Lag�rele motorului prezint� 
urme de deteriorare

Dispune�i verificarea �i la nevoie punerea în func�iune a pom-
pei de c�tre o unitate de service Wilo sau un atelier specializat

Rotorul are frecare nepermis� Se verific� �i, la nevoie, se cur��� suprafe�ele plane �i centr�-
rile dintre piesa intermediar� �i motor.
Verifica�i suprafe�ele cuplei �i ale arborelui, la nevoie cur��a�i 
�i unge�i u�or cu ulei.
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Tabel piese de schimb Pentru alocarea subansamblurilor, vezi fig. 1/2/3 

Sub rezerva oric�ror modific�ri tehnice!

 12 Eliminarea
Prin eliminarea corect� a acestui produs �i prin reciclarea corect�, 
se evit� poluarea mediului �i pericolele la adresa s�n�t��ii persoanei.

1) Pentru eliminarea produsului �i a unor p�r�i ale acestuia, apela�i la 
firme de reciclare publice sau private.

2) Informa�ii suplimentare privitoare la reciclarea corect� se ob�in de 
la administra�ia public�, orificiul de reciclare sau la punctul de 
achizi�ie.

Nr. Pies� Detalii Nr. Pies� Detalii

1 Set de înlocuire 
(complet)

1.1 Rotor (set) cu: 1.5 Cuplaj (complet)
1.11 Piuli�� 2 Motor
1.12 	aib� de strângere 3 Carcasa pompei (set) cu:
1.13 Rotor hidraulic 1.14 Inel de etan�are
1.14 Inel de etan�are 3.1 Carcasa pompei

(IL, DL, BL)
1.2 Etan�are mecanic� (set) 

cu:
3.2 Dopuri pentru racorduri 

de m�surare a presiunii
1.11 Piuli�� 3.3 Clapet� de comutare 

� DN 80 (doar pompe DL)
1.12 	aib� de strângere 3.4 Clapet� de comutare 


 DN 100 
(doar pompe DL)

1.14 Inel de etan�are 4 	uruburi de fixare pen-
tru grupul suspendat/
carcasa pompei

1.21 Etan�are mecanic� 
(complet)

5 	uruburi de fixare pen-
tru motor/grupul sus-
pendat

1.3 Pies� intermediar� (set) 
cu:

6 Piuli�� motor/fixare grup 
suspendat

1.11 Piuli�� 7 	aib� suport pentru 
motor/fixare grup sus-
pendat

1.12 	aib� de strângere 8 Inel de adaptare 
(doar pompe BL)

1.14 Inel de etan�are 9 Picioare de sprijin pentru 
pomp� pentru motoare 
� 4 kW 
(doar pompe BL)

1.31 Supap� de vidare 10 Bar� de montaj (fig. 14)
1.32 Protec�ie cuplaj
1.33 Pies� intermediar�
1.4 Arbore (set) cu:
1.11 Piuli��
1.12 	aib� de strângere
1.14 Inel de etan�are
1.41 Arbore compl.
1.42 Inel de oprire
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