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Instruc�iuni de montaj �i utilizare1 Generalit��i

Despre acest document
Varianta original� a instruc�iunilor de utilizare este în limba german�. Variantele 
în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor instruc�iuni de uti-
lizare.
Aceste instruc�iuni de montare �i exploatare reprezint� o parte integrant� a pro-
dusului. Ele trebuie s� fie mereu disponibile în apropierea produsului. Respecta-
rea strict� a acestor instruc�iuni reprezint� condi�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�� valabile în momentul trimi-
terii 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, exploatarea �i între�inerea 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 intruc�iuni

Simboluri:
Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOT� UTIL� 

Cuvinte de aten�ionare:
PERICOL!
Situa�ie care reprezint� un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.
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AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente. 'Avertisment' implic� existen�a probabi-
lit��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 neres-
pect�rii acestei indica�ii.

NOT�! O indica�ie util� privind manipularea produsului. Aceasta atrage aten�ia 
utilizatorului asupra unor posibile dificult��i.

Indica�ii montate direct la produs, ca de ex.
• S�geat� pentru indicarea sensului de rota�ie
• Marcaj pentru racorduri pentru lichide
• Pl�cu�� de identificare
• Autocolant de avertizare

trebuie respectate obligatoriu �i trebuie s� poat� fi citite întotdeauna.

2.2 Calificarea personalului
Personalul îns�rcinat cu montarea, utilizarea �i între�inerea trebuie s� posede 
calificarea adecvat� pentru aceste lucr�ri. Domeniul de responsabilitate, com-
peten�a �i supravegherea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dac� perso-
nalul nu dispune de cuno�tin�ele necesare, acesta trebuie instruit �i �colarizat. 
La nevoie, acest lucru poate fi realizat de c�tre produc�tor, la cererea utilizato-
rului.

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, mediul înconjur�tor �i produs/instala�ie. Nerespectarea indica-
�iilor de siguran�� conduce la pierderea drepturilor la desp�gubire.
Concret, nerespectarea acestor instruc�iuni privind siguran�a poate duce, de 
exemplu, la urm�toarele riscuri:

• punerea în pericol a personalului prin efecte de natur� electric�, mecanic� �i 
bacteriologice,

• periclitarea mediului înconjur�tor în cazul scurgerii unor materiale periculoase,
• distrugeri ale propriet��ii,
• defectarea unor func�ii importante ale produsului/instala�iei,
• imposibilitatea efectu�rii lucr�rilor de între�inere �i repara�ii.

2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguran��
Trebuie respectate indica�iile de siguran�� cuprinse în aceste instruc�iuni de 
montaj �i exploatare, prevederile na�ionale privitoarele la protec�ia împotriva 
accidentelor precum �i eventualele regulamente interne de lucru, func�ionare �i 
securitate stabilite de c�tre utilizator.
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2.5 Reguli de securitate pentru utilizator
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 suprave-
gheat� 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.

• În cazul în care componentele fierbin�i sau reci ale produsului/instala�iei pot 
genera pericole, utilizatorul trebuie s� asigure protec�ia lor împotriva atingerii.

• Protec�ia la atingere pentru componentele aflate în mi�care (de ex. cuplaje) nu 
trebuie îndep�rtat� când produsul este în func�iune.

• Scurgerile (de ex. la etan�area arborelui) de agen�i periculo�i (de ex. explozivi, 
toxici, fierbin�i) trebuie direc�ionate astfel încât s� nu fie periculoase pentru 
persoane �i mediul înconjur�tor. Trebuie respectate legile na�ionale în vigoare. 

• Trebuie luate m�suri pentru evitarea electrocut�rii. Se vor respecta indica�iile 
prevederilor locale sau generale [de ex. CEI, VDE în Germania etc.], respectiv cele 
ale companiei de furnizare a energiei electrice.

2.6 Reguli de securitate pentru montaj �i între�inere
Utilizatorul trebuie s� se asigure c� toate lucr�rile de montaj �i între�inere sunt 
efectuate de personal de specialitate autorizat �i calificat, care a studiat atent 
acest manual de exploatare.
Lucr�rile la produs/instala�ie trebuie efectuate doar cu echipamentul oprit. Pro-
cedurile descrise în instruc�iunile de montaj �i exploatare pentru scoaterea din 
func�iune a produsului/instala�iei trebuie respectate obligatoriu.
Îmediat dup� încheierea lucr�rilor, toate dispozitivele de securitate �i de protec-
�ie trebuie montate la loc �i puse în func�iune.

2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate pun în 
pericol siguran�a produsului/personalului �i anuleaz� declara�iile produc�torului 
privitoare la siguran��.
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 componente anuleaz� r�spunderea 
produc�torului pentru consecin�ele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizat� a pompei
Siguran�a func�ion�rii produsului livrat este garantat� doar la utilizarea cores-
punz�toare în conformitate cu informa�iile cuprinse în capitolul 4 din instruc-
�iunile de montaj �i exploatare. 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�
La primire, produsul �i ambalajul de transport se vor verifica imediat dac� nu au 
suferit deterior�ri în timpul transportului. Dac� se constat� deterior�ri ca urmare 
a transportului, trebuie f�cute demersurile necesare la firma de expedi�ie, în 
intervalul de timp corespunz�tor.

ATEN�IE! Pericol de accidente �i de distrugeri ale propriet��ii!
Transportul �i depozitarea necorespunz�toare pot duce la deteriorarea pro-
dusului �i la accidentarea persoanelor.

• În timpul transportului �i a depozit�rii temporare, pompa inclusiv ambalajul 
trebuie ferite de umezeal�, înghe� �i de orice ac�iune mecanic� din exterior.

• Ambalajele sl�bite î�i pierd stabilitatea �i, la c�derea produsului, pot conduce 
la accidentarea persoanelor.

• Pompa poate fi transportat� numai de motor/carcasa pompei. Niciodat� de 
modul/cutia de borne, cablu sau condensatorul exterior.

4 Utilizarea conform destina�iei
Pompele de circula�ie se utilizeaz� pentru pomparea de lichide în

• instala�ii de înc�lzire cu ap� cald�
• instala�ii de înc�lzire prin pardoseal� (recomandare TOP-Z �i TOP-I)
• circuite de r�cire �i de ap� rece
• sisteme industriale de recirculare închise.

AVERTISMENT! Pericol pentru s�n�tate!
Din cauza materialelor utilizate, pompele din seriile constructive 
TOP-S/-SD/-D/-RL nu pot fi utilizate în combina�ie cu ap� potabil� sau 
alimente.

Pompele din seria constructiv� TOP-Z �i TOP-I sunt adecvate �i pentru utilizarea 
în

• sisteme de circula�ie a apei potabile
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5 Datele produsului

5.1 Codul tipului

Exemplu: TOP-S 25/5 EM

TOP Pomp� de circula�ie, rotor umed
S -S/-RL=tip standard

-SD = tip standard, pomp� cu dou� rotoare
-Z = pomp� cu un rotor pentru sisteme de recircuare a apei 

potabile
-D = constant� de rota�ie (max. 1400 1/min)
-I = tip industrial

25 Racord filetat [mm]: 20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Racord cu flan�� DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125
Flan�� combinat� 
(PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

/5 În�l�ime de pompare maxim� în [m] lai Q = 0 m3/h
EM EM = motor monofazat

DM = motor trifazat

5.2 Date tehnice

Debit max. În func�ie de tipul pompei, vezi catalogul
În�l�ime de pompare max. În func�ie de tipul pompei, vezi catalogul
Tura�ie În func�ie de tipul pompei, vezi catalogul
Alimentare electric� 1~230 V conform DIN IEC 60038

3~400 V conform DIN IEC 60038
3~230 V* conform DIN IEC 60038 
(op�ional cu �techer de adaptare)
*Excep�ie: TOP-S/-SD 80/15 �i 80/20
Pentru alte tensiuni, vezi pl�cu�a de identificare 

Intensitate nominal� Vezi pl�cu�a de identificare
Frecven�� Vezi pl�cu�a de identificare (50 sau 60 Hz)
Clas� de izola�ie Vezi pl�cu�a de identificare
Grad de protec�ie Vezi pl�cu�a de identificare
Putere nominal� P1 Vezi pl�cu�a de identificare
Diametre nominale Vezi codul tipului
Flan�� de racordare Vezi codul tipului
Greutatea pompei În func�ie de tipul pompei, vezi catalogul
Temperatura ambiant� 
admis�

-20 °C pân� la +40 °C

Umiditate rel. max. � 95%
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ATEN�IE! Pericol de accidente �i de distrugeri ale propriet��ii!
Fluidele nepermise pot distruge pompa �i pot provoca accidentarea persoa-
nelor. Fi�ele de date de siguran�� �i indica�iile produc�torului trebuie respec-
tate obligatoriu!

Fluide admise
TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I

Ap� pentru înc�lzire (conf. VDI 2035)
Amestecuri ap�/glicol, raport de amestec max. 1:1 (pentru 
amestecurile de glicol, datele de pompare trebuie s� �in� 
cont de viscozitatea ridicat� �i trebuie corectate în func�ie 
de raportul de amestec procentual)
Se vor utiliza doar produse de firm� cu inhibitori de protec�ie 
la coroziune. Se vor respecta indica�iile produc�torului �i 
fi�ele cu date de siguran��. Pentru utilizarea altor lichide 
pompate este necesar acordul produc�torului pompei.
La cerere, sunt posibile modele speciale cu materiale rezis-
tente la diferi�i agen�i (de ex. model pentru ulei).

TOP-Z/-I Ap� potabil� �i ap� pentru industria alimentar� conform 
Directivei privind apa potabil� (CE). Conform dispozi�iei pri-
vind apa potabil� (2001) în vigoare în Germania �i 
DIN 50930-6 carcasa pompelor utilizate în instala�ii este din 
bronz (CC 499K) sau o�el inoxidabil.

Temperatura admis� 
pentru medii

Ap� de înc�lzire:
TOP-S/-SD/-D/-RL:
-20 °C pân� la +130 °C (func�ionare de scurt� durat� (2h): 
+140 °C)
Excep�ie: TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15 �i 80/20:
de la -20 °C pân� la +110 °C

TOP-Z/-I:
de la -20 °C pân� la +110 °C

TOP-S/-SD/-RL:
Cu modulul Wilo-Protect C: de la -20 °C pân� la +110 °C
Ap� potabil�:
TOP-Z/-I:
pân� la 20 °d: max. +80 °C (func�ionare de scurt� durat� 
(2h): +110 °C)
Excep�ie: TOP-Z/TOP-I 20/4 �i 25/6:
pân� la 18 °d: max. +65 °C (func�ionare de scurt� durat� 
(2h): +80 °C)

Presiune de lucru maxim 
admis�

Vezi pl�cu�a de identificare

Nivel de zgomot < 50 dB(A)
(în func�ie de tipul pompei)

Emitere de perturba�ii EN 61000-6-3
Rezisten�� la perturba�ii EN 61000-6-2

5.2 Date tehnice
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Presiunea minim� de admisie (prin presiune atmosferic�) la �tu�ul de aspira�ie al 
pompei pentru evitarea zgomotelor de cavita�ie (la temperatura mediului TMed): 

Valorile sunt valabile pentru utiliz�ri la altitudini de max. 300 m peste nivelul 
m�rii; pre� suplimentar pentru altitudini mai mari:
0,01 bar/100 m cre�tere în în�l�ime.

5.3 Con�inutul livr�rii
• Pomp� complet

• 2 etan��ri la racorduri filetate
• Cochilie termoizolant� din dou� piese (numai pompa cu un rotor); nu pentru 

TOP-RL �i TOP-I
• 8 �aibe M12 

(pentru �uruburi de flan�� M12 la modelul flan�� combinat� DN 32-DN 65)
• 8 �aibe M16 

(pentru �uruburi de flan�� M16 la modelul flan�� combinat� DN 32-DN 65)
• Instruc�iuni de montaj �i exploatare

TOP-S/-SD/-RL

TMed Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

   +50 °C 0,05 bar 0,3 bar
   +95 °C 0,5 bar 1,0 bar
+110 °C 1,1 bar 1,6 bar
+130 °C 2,4 bar (*) 2,9 bar (*)

(*) nu este valabil pentru TOP-S 25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20

TOP-Z, TOP-I

TMed Rp ¾ Rp 1 Rp 1¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

   +50 °C 0,5 bar 0,8 bar
   +80 °C 0,8 bar 1,0 bar
+110 °C 2,0 bar 3,0 bar

TOP-D

TMed Rp 1 Rp 1¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125

   +50 °C 0,05 bar
   +95 °C 0,2 bar 0,3 bar
+110 °C 0,8 bar 0,9 bar
+130 °C 2,1 bar 2,2 bar
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5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat:

• Modul Wilo-Protect C
• �techer de adaptare pentru 3~230 V
• Hidroizola�ie pompe ap� rece ClimaForm
• Pentru TOP-D pentru curent monofazat:

• Condensator extern cu accesorii de montaj
Pentru lista detaliat�, vezi catalogul.

6 Descrierea �i func�ionarea

6.1 Descrierea pompei
Pompa este echipat� cu un motor cu rotor imersat (curent monofazat (1~) sau 
trifazat (3~), pentru tensiunea de conectare �i frecven�a re�elei, vezi pl�cu�a 
de identificare), la care toate componentele rotative sunt înconjurate de fluid. 
Din construc�ie, fluidul preia func�ia de lubrifiere a arborelui rotorului cu lag�re.
Motor dispune de posibilitatea de comutare a tura�iei (nu la TOP-D). În func�ie 
de modulul cuplabil la cutia de borne, comuta�ia tura�iei este realizat� diferit. Fie 
sub form� de selector de tura�ie, prin cuplarea �techerului de adaptare sau 
printr-o �untare intern� sau extern� a contactelor. (vezi Punerea în func�iune/
Comutarea tura�iei). 
Ca accesoriu pentru tensiunea 3 ~230 V, este pus la dispozi�ie un �techer de 
adaptare corespunz�tor.
Alocarea bornelor de la cutia de borne pentru fiecare tip de pomp� în parte 
este descris� în cap. „Cutia de borne“ (cap. 6.2).

TOP-SD:
La pompa cu dou� rotoare, ambele ansambluri motor cu rotor hidraulic sunt 
construite identic �i sunt montate într-o carcas� comun� de pomp�.

TOP-Z:
Prin alegerea materialului �i construc�ie �i în concordan�� cu directivele în mate-
rie (TrinkwV2001, ACS,WRAS), pompele din aceast� serie constructiv� sunt 
adaptate special ka condi�iile de lucru pentru sisteme de recirculare a apei pota-
bile. Conform dispozi�iei privind apa potabil� (2001) în vigoare în Germania, car-
casa pompelor utilizate în instala�ii este din bronz (CC 499K) sau o�el inoxidabil. 
La utilizarea seriei constructive Wilo-TOP-Z din font� cenu�ie (carcasa pompei 
din font� cenu�ie) în sisteme de recirculare a apei potabile, trebuie respectate �i 
prevederile �i directivele na�ionale.

TOP-D:
Tura�ia maxim� este 1400 rot/min, tura�ie constant�.
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6.2 Cutia de borne

Pentru toate tipurile de pompe exist� nou� module cuplabile la cutia de borne 
(fig. 4), care sunt alocate tipurilor de pompe, conform indica�iilor din tabelul 1: 

Tabelul 1: Pentru alocarea tipului de modul cuplabil de cutie de borne - tip de pomp� (vezi �i fig. 4)

Echiparea modulelor cuplabile la cutia de borne este indicat� în tabelul 2:

Tabelul 2: Echiparea modulului cuplabil la cutia de borne

1) Semnaliz�rile lumioase sunt montate în capac, într-un cablu de lumini, astfel încât luminile pot fi v�zute �i din 
exterior.

2) La prezen�a tensiunii, lampa se aprinde în culoarea verde

• Ledul de control pentru sensul tura�iei se aprinde în culaorea verde când exist� 
tensiune �i dac� sensul tura�iei este corect; în cazul unui sens gre�it al tura�iei, 
ledul de control este stins (vezi cap. Punerea în func�iune).

• Lampa de semnalizare a avariei se aprinde în culoarea ro�ie, dac� a declan�at 
protec�ia integrat� a motorului.

Alimentare 
electric�

Putere max. absorbit� P1 Tip de modul cuplabil la cutia de borne

(vezi pl�cu�a de 
identificare)

TOP-RL
TOP-I

TOP-S
TOP-SD

TOP-Z TOP-D

1~ P1max � 85 W - - - 8
95 W � P1max � 265 W 1 1/2 1 9
320 W � P1max � 400 W - 3/4/5 3 9
650 W � P1max � 960 W - 5 - -

3~ P1max � 90 W - - - 8
100 W � P1max � 270 W 6 6 6 9
305 W � P1max � 3125 W - 7 7 9

Tip de modul 
cuplabil la 
cutia de borne

Lamp� de con-
trol al sensului 
de rota�ie

Lamp� 
semnalizare 
avarie

Comutarea tura�iei

(Fig. 4, poz. 1) (Fig. 4, poz. 2) (Fig. 4, poz. 3)

1 - - Selector de tura�ie, 3 trepte
2 - - Intern sau extern,

�untarea contactelor „x1-x2“ sau 
„x1-x3“ sau „x1-x4“

3 - - Selector de tura�ie, 3 trepte
4 - - Intern sau extern,

�untarea contactelor „x1-x2“ sau 
„x1-x3“ sau „x1-x4“

5 - 2) X 1) �techer de adaptare, 2 trepte
6 X (în interior) - �techer de adaptare, 3 trepte
7 X 1) X 1) �techer de adaptare, 3 trepte
8 X (în interior) - -
9 X (în interior) - -
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7 Instalarea �i racordarea electric�

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea �i racordarea electric� necorespunz�toare pot provoca moartea. 
Trebuie luate m�suri pentru evitarea electrocut�rii.

• Instalarea �i racordarea electric� trebuie efectuate doar de c�tre personal de 
specialitate conform prevederilor în vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!
• Respecta�i prevederile locale ale companiei de furnizare a energiei electrice!

Pompe cu cablu premontat:
• Nu trage�i niciodat� de cablul pompei
• Nu îndoi�i cablul.
• Nu a�eza�i niciun fel de obiecte pe cablu

7.1 Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accident!
Montajul necorespunz�tor se poate solda cu accidentarea persoanelor.

• Exist� pericol de strivire 
• Pericol de r�nire din cauza marginilor/bavurilor t�ioase. Purta�i echipamente 

de protec�ie adecvate (de ex. m�nu�i)!
• Pericol de r�nire în cazul c�derii pompei/motorului. Asigura�i pompa/moto-

rul, la nevoie, cu dispozitive de prindere adecvate.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Montajul necorespunz�tor se poate solda cu deteriorarea instala�iei.

• Instalarea trebuie efectuat� doar de c�tre personal de specialitate!
• Respecta�i prevederile na�ionale �i regionale!

• Instalarea în interiorul unei cl�diri
• Pompele vor fi instalate într-un spa�iu uscat, bine aerisit �i ferit de înghe�.

• Instalarea în afara unei cl�diri (amplasare exterioar�):
• Instala�i pompa într-un c�min (de ex.: �aht de lumin�, c�min circular) cu capac 

sau într-un dulap/într-o carcas� ca protec�ie contra intemperiilor.
• Evita�i expunerea direct� a pompei la radia�ia solar�.
• Proteja�i pompa contra averselor de ploaie. Pic�turile de deasupra sunt per-

mise cu condi�ia ca racordarea electric� s� fie efectuat� conform instruc�iuni-
lor de montaj �i exploatare �i cutia de borne s� fie închis� corespunz�tor.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
La dep��irea sau coborârea sub temperatura ambiant� asigura�i o aerisire/
înc�lzire suficient�

• Înainte de instalarea pompei, executa�i toate lucr�rile de sudare �i de lipire.
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ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Impurit��ile de pe sistemul de conducte pot deteriora pompa în timpul func-
�ion�rii. Sp�la�i sistemul de conducte înainte de instalarea pompei.

• Monta�i vanele de izolare în amonte �i în aval de pomp�.
• Fixa�i conductele cu dispozitive adecvate de pardoseal�, plafon sau perete, ast-

fel încât pompa s� nu suporte greutatea conductelor.
• La montarea pe turul instala�iilor deschise, turul de siguran�� trebuie s� se rami-

fice la refulare. 
• Înainte de montarea pompei cu un rotor, scoate�i, la nevoie, ambele cochilii ale 

izola�iei termice.
• Pompa se monteaz� într-un loc u�or accesibil, astfel încât s� existe posibilitatea 

verific�rii ulterioare, a reviziei sau a înlocuirii.
• De respectat în timpul montajului/instal�rii:

• Executa�i montajul netensionat cu arborele pompei pe orizontal� (v. pozi�iile 
de montaj în fig. 2). Cutia de borne a motorului nu trebuie s� fie orientat� în 
jos; poate fi necesar ca, dup� desfacerea �uruburilor cu cap hexagonal, carcasa 
motorului s� fie rotit� (vezi cap. 9).

• Direc�ia de curgere al agentului pompat trebuie s� corespund� s�ge�ii de 
direc�ie de pe carcasa pompei sau de pe flan�a pompei.

7.1.1 Instalarea pompei cu racorduri filetate
• Înainte de montarea pompei, monta�i îmbin�rile filetate adecvate.
• La montarea pompei, utiliza�i garniturile plate livrate între �tu�ul de aspira�ie/

refulare �i îmbin�rile filetate.
• Monta�i piuli�ele olandeze pe filetul de la �tu�urile de aspira�ie/refulare �i strân-

ge�i cu cheia francez� sau cu un cle�te pentru �evi.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
La strângerea îmbin�rilor filetate, �ine�i contra la motorul pompei. Nu la 
modul/modulul cuplabil la cutia de borne!

• Verifica�i etan�eitatea îmbin�rilor filetate.
• Pomp� cu un motor: 

Ambele cochilii ale izola�iei termice trebuie a�ezate �i împreunate înainte de 
punerea în func�iune, astfel încât �tifturile de ghidare s� intre în orificiile opuse.
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7.1.2 Instalarea pompei cu flan�e
Montarea pompelor cu flan�� combinat� PN 6/10 
(pompe cu flan�e DN 32 pân� la inclusiv DN 65)

AVERTISMENT! Pericol de accidente �i de distrugeri ale propriet��ii!
Îmbinarea flan�ei se poate deteriora �i deveni neetan��. Pericol de r�nire/
pericol de distrugere a propriet��ii în cazul scurgerii de fluid fierbinte.

• Nu conecta�i niciodat� dou� flan�e combinate una cu alta!
• Pompele cu flan�� combinat� nu sunt autorizate pentru presiuni de lucru 

PN 16.
• Utilizarea de elemente de siguran�� (de ex. inele de siguran��) poate deter-

mina scurgeri la îmbinarea flan�ei. De aceea ele nu sunt permise. Între capul 
�urubului/piuli�� �i flan�a combinat� trebuie utilizate �aubele livrate (fig. 3, 
poz. 1).

• Cuplurile de strângere admise din tabelul urm�tor (vezi mai jos) nu trebuie 
dep��ite nici în cazul utiliz�rii de �uruburi cu rezisten�� mai mare (� 4.6), 
deoarece în caz contrar se poate produce deteriorarea orificiilor longitudi-
nale. Prin aceasta, �uruburile î�i pierd pretensionarea �i îmbinarea cu flan�� 
poate deveni neetan��.

• Utiliza�i �uruburi suficient de lungi. Filetul �urubului trebuie s� ias� cu cel 
pu�in un pas în afar� din piuli�� (fig. 3, poz. 2).

DN 32, 40, 50, 65 Presiune nominal� 
PN 6

Presiune nominal� 
PN 10/16

Diametru �urub M12 M16
Clas� de rezisten�� � 4.6 � 4.6
Cuplu de strângere permis 40 Nm 95 Nm 
Lungime min. �urub la
• DN 32/DN 40 55 mm 60 mm
• DN 50/DN 65 60 mm 65 mm

DN 80, 100, 125 Presiune nominal� 
PN 6

Presiune nominal� 
PN 10/16

Diametru �urub M16 M16
Clas� de rezisten�� � 4.6 � 4.6
Cuplu de strângere permis 95 Nm 95 Nm 
Lungime min. �urub la
• DN 80 65 mm 65 mm
• DN 100 70 mm 70 mm
• DN 125 70 mm 75 mm
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• Monta�i garnituri plate potrivite între flan�a pompei �i cea a contraflan�ei.
• Strânge�i �uruburile flan�ei în 2 etape, pe diagonal�, cu cuplul de strângere indi-

cat (vezi tabelul 7.1.2).
• Etapa 1: 0,5 x cuplu strângere adm.
• Etapa 2: 1,0 x cuplu strângere adm.

• Verifica�i etan�eitatea îmbin�rilor flan�elor.
• Pomp� cu un motor: 

Ambele cochilii ale izola�iei termice trebuie a�ezate �i împreunate înainte de 
punerea în func�iune, astfel încât �tifturile de ghidare s� intre în orificiile opuse.

7.1.3 Izolarea pompei în instala�ii de r�cire/climatizare
• Seriile constructive TOP-S/-SD/-RL sunt adecvate pentru utilizarea în instala�ii 

de r�cire �i de climatizare unde fluidul pompat poate atinge temperaturi de pân� 
la -20 °C. 

• Cochiile termoizolante din con�inutul livr�rii pompelor cu un rotor pot fi utilizate 
numai în instala�iile de înc�lzire unde temperatura fluidului pompat este mai 
mare de +20 °C, deoarece aceste cochilii termoizolante nu înconjoar� carcasa 
pompei astfel încât s�-i ofere rezisten�� la difuzie.

• La utilizarea în instala�ii de r�cire �i de climatizare, utiliza�i cochilia izolatoare 
pentru ap� rece, rezistent� la difuzie, Wilo-ClimaForm sau alte materiale izo-
lante rezistente la difuzie, din comer�.

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Dac� izolarea la difuzie este executat� de c�tre instalator, carcasa pompei 
poate fi izolat� numai pân� la rostul de separare spre motor, astfel încât ori-
ficiile de evacuare a condensului s� r�mân� libere �i condensul produs la 
motor s� se poat� scurge liber (fig. 7). Acumularea de condens la motor se 
poate solda cu defec�iuni electrice.

7.2 Racordarea electric�

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racord�ri electrice necorespunz�toare exist� pericolul produce-
rii unor accidente mortale prin electrocutare.

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

• Înainte de începerea lucr�rilor la pomp� se întrerupe alimentarea cu tensiune 
la to�i polii. Din cauza tensiunii reziduale existente (condensatori), pericu-
loase pentru om, lucr�rile la modul pot fi începute dup� 5 minute (numai 
la modelul 1~). Verifica�i dac� toate conexiunile sunt lipsite de tensiune 
(�i contactele f�r� poten�ial).
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ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
În cazul conect�rii unei tensiuni gre�ite, motorul se poate deteriora!

• Tipul de curent �i tensiunea de re�ea trebuie s� corespund� datelor de pe pl�cu�a 
de identificare.

• Racordarea electric� trebuie executat� 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. 

• Siguran�� de re�ea: 10 A, siguran�� simpl�
• Pompe cu dou� rotoare: Ambele motoare ale pompei cu dou� rotoare trebuie 

prev�zute cu un cablu de re�ea cu conectare separat� �i o siguran�� de re�ea 
separat�.

• Pompele pot fi utilizate f�r� niciun fel de restric�ii �i în instala�ii existente, cu �i 
f�r� releu de protec�ie la curent rezidual. În cazul dimension�rii releului de pro-
tec�ie la curent rezidual, respecta�i num�rul de pompe racordate �i curen�ii lor 
nominali de motor.

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

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

• Pentru a asigura protec�ia împotriva stropirii �i protec�ia la smulgerea presetupei 
pentur cablu (PG 13,5), trebuie utilizat un cablu de conectare de cu un diametru 
exterior de 10 - 12 mm �i montat conform reprezent�rii din fig. 6. În plus, în 
apropierea presetupei cablul se va îndoi sub forma unei bucle de scurgere, pen-
tru conducerea pic�turilor caer cad. Presetupele de cablu neutilizate trebuie 
închise cu �aibele de etan�are existente �i bine strânse.

• Pune�i în func�iune pompele numai cu capacul modulului în�urubat corect. Veri-
fica�i pozi�ia corect� a etan��rii capacului.

• Pompa/instala�ia trebuie legat� la p�mânt conform normelor tehnice.
• Pompele TOP-D sunt echipate cu motoare trifazate pentru toate tensiunile de 

conectare:
• Pentru func�ionare cu curent monofazat 1~230 V cu conexiune Steinmetz 

(Fig. 8 a).
Condensatorul livrat ca accesoriu trebuie montat la unul din �uruburile de 
fixare a motorului cu ajutorul pl�cii de fixare livrate (fig. 5). Izola�ia termic� pe 
aceast� por�iune trebuie decupat� la guler. Cablul de conectare al condensa-
torului trebuie introdus prin cea de-a doua presetup� pentru cablu (PG 9).

• Pentru func�ionare cu curent trifazat 3~400 V în conexiune Y (fig. 8 b),
• Pentru func�ionare cu curent trifazat 3~230 V în conexiune 	 (fig. 8 c).

Pentru comutarea tensiunii de la 400 V la 230 V trebuie inversate pun�ile Y-	 
respective (fig. 8 a pân� la 8 c).
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7.2.1 Semnalizare colectiv� de avarie (SSM)

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racord�ri electrice necorespunz�toare exist� pericolul produce-
rii unor accidente mortale prin electrocutare.
În cazul în care cablul de alimentare �i cablul de semnalizare general� de 
defec�iune (SSM) se afl� împreun� într-un cablu cu 5 conductori, cablul de 
semnalizare general� de defec�iune (SSM) nu trebuie monitorizat cu joas� 
tensiune de protec�ie.

La pompele cu modul cuplabil la cutia de borne tip 5 �i 7 (fig. 4), st� la dispozi�ie 
pentru semnalizarea extern� la automatizarea unei cl�diri o semnalizare general� de 
defec�iune „SSM“ cu func�ie de contact normal închis f�r� poten�ial (sarcina pe 
contact max. 250 VCA/1A). Contactul se deschide când protec�ia integrat� a moto-
rului a scos motorul de sub tensiune. Dup� resetarea manual� (fig. 4, poz. 4) la 
pomp�, contactul se închide din nou �i este validat� semnalizarea de avarie.
Dac� semnalizarea general� de defec�iune „SSM“ este integrat� la un panou elec-
tric/panou de reglaj la elementul de conectare „WSK“ (borna 15, 10), avaria înregis-
trat� trebuie validat� mai întâi la pomp� �i apoi la panoul electric/panoul de reglaj.

7.2.2 Protec�ia motorului

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Dac� senzorul cu contacte în înf��ur�ri (WSK) de la pomp� nu este conectat 
la o protec�ie de motor, motorul se poate deteriora din cauza supraînc�lzirii!

Pomp� cu modul cu-
plabil la cutia de borne

Declan�are SSM Resetare dup� 
avarie

TOP-S
TOP-SD
TOP-Z
TOP-RL
TOP-I

1~230 V

1
(P1max � 265 W)

Întrerupere intern� a 
aliment�rii motorului 

- Automat dup� r�ci-
rea motorului

2
(P1max � 265 W)

Întrerupere intern� a 
aliment�rii motorului

- Automat dup� r�ci-
rea motorului

3
(320 W � P1max 

� 400 W)

WSK �i releu extern 
(SK602/SK622 sau alt 
panoul electric/de reglaj)

- Manual dup� r�cirea 
motorului la releu

4
(320 W � P1max 

� 400 W)

WSK �i releu extern 
(SK602/SK622 sau alt 
panoul electric/de reglaj)

- Manual dup� r�cirea 
motorului la releu

5
(650 W � P1max 

� 960 W)

Deconectare multipo-
lar� cu ajutorul siste-
mului electronic de 
declan�are integrat

Declan�area semnali-
z�rii generale de 
defec�iune are loc 
paralel cu deconecta-
rea sistemului electro-
nic de declan�are 
integrat

Manual dup� r�cirea 
motorului la pomp�
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• Setarea declan��rii termice existente trebuie s� aib� loc în func�ie de tensiunea 
maxim� respectiv� (vezi pl�cu�a de identificare) pentru treapta de tura�ie la care 
lucreaz� pompa.

Declan�atoare protec�ie motor
Dac� sunt disponibile relee Wilo SK 602/SK 622 în instala�iile existente, la aces-
tea pot fi racordate pompe cu protec�ie total� a motorului (WSK). Alimentarea 
electric� �i conectarea (respecta�i datele din pl�cu�a de identificare) releului 
trebuie executate conform schemelor de conectare (fig. 8 d pân� la 8 g).

TOP-D:
Fig. 8 d:
3~400 V: 100 W � P1max � 550 W, borne de motor în conexiune Y, cu WSK,
Fig. 8e:
3~230 V: 100 W � P1max � 550 W, borne de motor în conexiune 	, cu WSK,
Fig. 8f:
1~230 V: 95 W � P1max � 360 W, borne de motor în conexiune 	, cu WSK, con-

densator montat

TOP-S/-SD/-Z:
Fig. 8g:
1~230 V: 320 W � P1max � 400 W, cu WSK

Pomp� cu modul cu-
plabil la cutia de borne

Declan�are SSM Resetare dup� 
avarie

TOP-S
TOP-SD
TOP-Z
TOP-I

3~400 V

6
(P1max � 270 W)

Întrerupere intern� a 
unei faze a motorului 

- • Întrerupe�i ali-
mentarea electric�

• L�sa�i s� se 
r�ceasc� motorul

• Conecta�i tensiu-
nea la re�ea

7
(305 W � P1max 

� 3125 W)

Deconectare multipo-
lar� cu ajutorul siste-
mului electronic de 
declan�are integrat

Declan�area semnaliz�-
rii generale de defec�i-
une are loc paralel cu 
deconectarea sistemu-
lui electronic de declan-
�are integrat

Manual dup� r�cirea 
motorului la pomp�

Pomp� cu modul cu-
plabil la cutia de borne

Declan�are SSM Resetare dup� 
avarie

TOP-D 8
(P1max � 85 W)

- - -

9
(85 W � P1max 

� 550 W)

WSK �i releu extern 
(SK602/SK622 sau alt 
panoul electric/de reglaj)

- Manual dup� r�cirea 
motorului la releu
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7.2.3 Func�ionarea cu convertizor de frecven��
Motoarele trifazate din seria constructiv� TOP-S/-SD/-D/-Z/-I pot fi conectate 
la un convertizor de frecven��. La func�ionarea cu convertizoare de frecven�� 
trebuie utilizate filtre de ie�ire pentru reducerea zgomotului �i evitarea vârfurilor 
de tensiune periculoase.
Pentru reducerea zgomotelor se recomand� filtre sinusoidale (filtre LC) în locul 
filtrelor du/dt (filtre RC).
Trebuie respectate urm�toarele valori limit�:

• Vitez� de cre�tere a tensiunii du/dt<500 V/
s
• Maxime de tensiune û < 650 V

Nu trebuie s� se înregistreze valori mai mici decât urm�toarele valori limit� la 
bornele de conectare ale pompei:

• Umin = 150 V
• fmin = 30 Hz 

În cazul unor frecven�e de ie�ire mici ale convertizorului de frecven��, ledul de 
control al direc�iei de rota�ie a pompei se poate stinge.

8 Punerea în func�iune

AVERTISMENT! Pericol de accidente �i de distrugeri ale propriet��ii!
Nu este permis� punerea în func�iune a pompei f�r� �urub de etan�are inclu-
siv garnitur� plat�, deoarece fluidul scurs poate produce pagube!

8.1 Alimentare �i vidare
Instala�ia trebuie alimentat� �i vidat� în mod corespunz�tor. Vidarea camerei 
rotorului pompei are loc automat dup� o scurt� func�ionare. Func�ionarea f�r� 
ap�, pe o perioad� scurt� de timp, nu determin� deteriorarea pompei. 

AVERTISMENT! Pericol de accidente �i de distrugeri ale propriet��ii!
Nu este permis� desfacerea capului motorului în vederea aerisirii!

• Exist� pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompe sau ale instala�iei (temperatura lichi-
dului pompat) întreaga pomp� se poate înc�lzi foarte tare. 

• Pericol de op�rire!
Fluidul scurs poate produce accidentarea persoanelor �i distrugeri ale propri-
et��ii. 
La deschiderea �urubului de aerisire se poate scurge fluid fierbinte sub form� 
lichid� sau de vapori �i sub presiune puternic�.

La nevoie, pompele cu �urub de dezaerisire (vizibil la capul motorului; fig. 1, 
poz. 1) pot fi aerisite dup� cum urmeaz�:

• Se opre�te pompa.
• Se închide vana de izolare de pe refulare.
• Se protejeaz� componentele electrice de apa care se scurge.
• Se deschide cu aten�ie �urubul de dezaerisire (fig. 1, poz. 1) cu o scul� adecvat�.
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ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pompa se poate bloca dac� �urubul de dezaerisire este deschis �i în func�ie de 
presiunea de lucru.
La aspira�ie pompei trebuie s� existe presiunea de intrare necesar�!

• Împinge�i arborele motorului înapoi cu aten�ie, cu ajutorul unei �urubelni�e.
• Închide�i la loc �urubul de dezaerisire dup� 15 pân� la 30 secunde.
• Se porne�te pompa.
• Se redeschide vana de izolare.

NOT�!  O dezaerisire incomplet� conduce la producerea de zgomote în pomp�. 
La nevoie, repeta�i opera�iunea.

8.2 Controlul sensului de rota�ie
• Controlul sensului de rota�ie pentru 3~: 

Sensul de rota�ie este indicat, în func�ie de modulul cuplabil la cutia de borne, cu 
ajutorul unui led la sau în modulul cuplabil la cutia de borne (fig. 4, poz. 1). În 
cazul unui sens de rota�ie corect, ledul se aprinde în culoarea verde. În cazul unui 
sens de rota�ie gre�it, ledul r�mâne stins. Pentru verificarea sensului de rota�ie, 
porni�i pompa pentru scurt timp. În cazul unui sens de rota�ie incorect, proceda�i 
dup� cum urmeaz�:
• Scoate�i pompa de sub tensiune.
• Inversa�i cele 2 faze de la cutia de borne.
• Motoarele trifazate conectate la re�ele monofazate cu ajutorul conexiunii 

Steinmetz, se pot roti în sens incorect dac� condensatorul este conectat gre-
�it. În acest caz, conexiunile condensatorului W2 �i V2 trebuie inversate 
(reprezentare ha�urat� în fig. 8 a �i 8 f).
Repune�i pompa în func�iune.

Sensul de rota�ie al motorului trebuie s� corespund� sensului de rota�ie indicat 
de s�geata de pe pl�cu�a de identificare.

8.2.1 Comutarea tura�iei

PERICOL! Pericol de moarte!
În timpul lucr�rilor cu cutia de borne deschis� pericol de electrocutare la 
atingerea bornelor de conectare aflate sub tensiune.

• Instala�ia se va scoate de sub tensiune �i se va asigura contra repornirii nea-
utorizate.

• În timpul func�ion�rii este interzis� comutarea treptelor de tura�ie.
• Comutarea treptelor de tura�ie este permis� doar pentru personalul de spe-

cialitate.
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La pompele 1~ cu cutie de borne tip 1, 3 (fig. 4):
Se scoate capacul cutiei de borne dup� desfacerea �uruburilor de fixare, se 
regleaz� la cutia de borne selectorul în 3 trepte din interior (fig. 4, poz. 3) la sim-
bolul pentru treapta de tura�ie dorit� �i se închide corect capacul cutiei de borne.
Treapta de tura�ie reglat� poate fi citit� printr-o fereastr� de vizualizare chiar 
dac� capacul cutiei de borne este închis.

La pompele 1~ cu cutie de borne tip 2, 4 (fig. 4):
• Comutarea tura�iei de la cutia de borne:

• Scoate�i capacul cutiei de borne dup� desfacerea �uruburilor, regla�i treapta 
de tura�ie dorit� pentru cutia de borne tip 2/4 prin inversarea pun�ii de cablu, 
închide�i corect capacul de al cutia de borne. 

• Comutarea extern� a tura�iei din afara cutiei de borne (pomp� cu cablu):
• Pentru comutarea externp a treptelor de tura�ie poate fi conectat un cablu 

conform schemei din fig.. 8h. Scoate�i capacul cutiei de borne dup� desface-
rea �uruburilor de fixare, îndep�rta�i puntea de cabluri, introduce�i cablul prin 
presetupa PG �i conecta�i, închide�i corect capacul cutiei de borne. Cap�tul 
cablului trebuie conectat la un comutator extern cu 3 trepte de tura�ie.

NOT�!  În cazul în care puntea de cabluri nu este conectat� sau este conectat� 
gre�it, pompa nu porne�te. Executa�i conectare în func�ie de tipul cutiei de 
borne 2/4 sau conform schemei din fig. 8h.

La pompele 1~ �i 3~ cu cutie de borne tip 5, 6, 7 (fig. 4):
�techerul de adaptare de la cutia de borne poate fi reglat la maximum 2 sau 
3 trepte (în func�ie de cutia de borne).
Scoate�i capacul cutiei de borne dup� desfacerea �uruburilor, scoate�i �techerul 
de adaptare (fig. 4, poz. 3) numai dac� pompa este deconectat� �i reintrodu-
ce�i-l astfel încât simbolul pentru treapta de tura�ie dorit� de la cutia de borne 
s� fie indicat� de marcajul corespunz�tor de la �techerul de adaptare.
Treapta de tura�ie reglat� poate fi citit� printr-o fereastr� de vizualizare chiar 
dac� capacul cutiei de borne este închis.

NOT�!  Dac� la o pomp� cu dou� rotoare ambele pompe individuale sunt în 
func�iune simultan, tura�iile alese ale ambelor pompe trebuie s� fie identice.
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8.3 Scoaterea din func�iune
Pentru lucr�ri de între�inere/repara�ii sau demontare, pompa trebuie scoas� din 
func�iune.

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

• La toate lucr�rile de între�inere �i repara�ie, pompa trebuie deconectat� de la 
re�ea �i asigurat� împotriva repornirii neautorizate.

• Lucr�rile la componentele electrice ale pompei trebuie efectuate obligatoriu 
doar de c�tre un electrician calificat.

AVERTISMENT! Pericol de op�rire!
În func�ie de starea de func�ionare a instala�iei, pompa se poate încinge 
foarte tare. Exist� pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!
L�sa�i instala�ia �i pompa s� se r�ceasc� la temperatura camerei.

9 Între�inerea
Pentru opera�iunile de între�inere/cur��are �i de repara�ii, respecta�i indica�iile 
din capitolul „Scoaterea din func�iune“. Trebuie urmate instruc�iunile de sigu-
ran�� din capitolul 2.6.
La încheierea lucr�rilor de între�inere �i de repara�ii, monta�i �i racorda�i pompa 
în conformitate cu indica�iile din capitolul „Instalarea �i racordarea electric�“. 
Pornirea instala�iei se efectueaz� conform indica�iilor din capitolul „Punerea în 
func�iune“.

9.1 Demontarea/Montarea motorului

AVERTISMENT! Pericol de accident!
• Exist� pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 

La anumite regimuri de lucru ale pompe sau ale instala�iei (temperatura lichi-
dului pompat) întreaga pomp� se poate înc�lzi foarte tare. 

• În cazul unor temperaturi ridicate ale fluidului pompat �i la presiuni mari pe 
sistem, exist� pericol de op�rire din cauza fluidului eliminat. 
Înainte de demontarea motorului, vanele de izolare din ambele p�r�i ale pom-
pei trebuie închise, pompa trebuie l�sat� s� se r�ceasc� la temperatura 
camerei �i trebuie golit� sec�iunea izolat� de pe instala�ie. Dac� nu exist� 
vane de izolare, goli�i instala�ia.

• Pericol de accident în cazul c�derii motorului dup� desprinderea �uruburilor 
de fixare. 
Respecta�i prevederile na�ionale privitoare la protec�ia împotriva accidente-
lor precum �i regulamentele interne de lucru, de utilizare �i de siguran�� sta-
bilite de operator. La nevoie, purta�i echipament de protec�ie!
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• În timpul mont�rii/demont�rii capului motorului, unitatea rotorului poate 
c�dea �i produce accidentarea persoanelor. Nu �ine�i capul motorului cu 
rotorul în jos.

Dac� nu trebuie montat� decât o cutie de borne în alt� pozi�ie, motorul nu tre-
buie scos complet din carcasa pompei. În carcasa pompei motorul poate fi rotit 
în pozi�ie dorit� chiar dac� este introdus (respecta�i pozi�iile de montaj permise 
conform fig.2). 

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Dac�, în timpul lucr�rilor de între�inere �i de repara�ii, se separ� capul moto-
rului de carcasa pompei, trebuie înlocuit inelul de etan�are care se afl� între 
capul motorului �i carcasa pompei. La montarea capului motorului asigura�i-
v� c� inelul de etan�are se afl� în pozi�ie corect�.

• Pentru a desprinde motorul, de�uruba�i cele 4 �uruburi cu loca� hexagonal. Scule 
posibile:
• �urubelni�� cu cap hexagonal îndoit
• �urubelni�� cu cap hexagonal cu bil�
• Cheie cu clichet ¼ cu dimensiunea adecvat�

ATEN�IE! Pericol de deteriorare a produsului!
Nu deteriora�i inelul de etan�are care se afl� între capul motorului �i carcasa 
pompei. Inelul de etan�are trebuie s� se afle drept în raport cu marginea pl�cii 
de rulare îndreptat� spre rotor.

• Dup� montaj, strânge�i la loc pe diagonal� cele 4 �uruburi cu loca� hexagonal.
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10 Defec�iune, cauze �i remedii
Avariile vor fi remediate doar de c�tre personal de specialitate calificat! 
Respecta�i indica�iile de siguran�� din capitolul 9! 

Defec�iune Cauz� Remediere

Instala�ia produce 
zgomote.

Aer în instala�ie. Aerisi�i instala�ia.
Debitul pompei este prea 
mare.

Reduce�i capacitatea pompei prin 
comutarea la o tura�ie mai mic�.

În�l�imea de pompare este 
prea mare.

Reduce�i capacitatea pompei prin 
comutarea la o tura�ie mai mic�.

Pompa produce zgo-
mote

Cavita�ie din cauza presi-
unii de intrare insuficiente.

Verifica�i men�inerea presiunii/
presiunea preliminar� în sistem �i, 
la nevoie, cre�te�i-o în limitele 
admise.

În carcasa pompei sau la 
rotor se g�sesc corpi str�-
ini.

Demonta�i ansamblul motor cu 
rotor hidraulic �i îndep�rta�i corpii 
str�ini.

În pomp� se g�se�te aer. Aerisi�i pompa/instala�ia.
Vanele de izolare ale 
instala�ie nu sunt deschise 
complet.

Deschide�i complet vanele de izo-
lare. 

Capacitatea pompei 
este prea redus�.

În carcasa pompei sau la 
rotor se g�sesc corpi str�-
ini.

Demonta�i ansamblul motor cu 
rotor hidraulic �i îndep�rta�i corpii 
str�ini.

Sens de pompare gre�it. Înversa�i refularea �i aspira�ia 
pompei. Respecta�i s�geata de 
direc�ie de pe carcasa sau de la 
flan�a pompei.

Vanele de izolare ale 
instala�ie nu sunt deschise 
complet.

Deschide�i complet vanele de izo-
lare. 

Sens de rota�ie gre�it Corecta�i conexiunea electric� de 
la cutia de borne:
Respecta�i sensul indicat de 
s�geata de rota�ie de pe pl�cu�a de 
identificare

(numai la 3~) cutie de borne tip 6/7:
Led stins Inversa�i cele dou� faze de la borna 

de re�ea.
(numai la 1~) cutie de borne tip 8/9:
Led stins Corecta�i conexiunea condensato-

rului.
(numai la 3~) cutie de borne tip 8/9:
Led stins Inversa�i cele dou� faze de la borna 

de re�ea.
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Pompa nu func�io-
neaz�, de�i prime�te 
curent.

Sigura�a electric� este 
defect�/a declan�at.

Înlocui�i/conecta�i siguran�a elec-
tric�.
La declan�area repetat� a siguran-
�ei:
• Verifica�i existen�a vreunei 

defec�iuni electrice la pomp�.
• Verifica�i cablul de alimentare la 

pomp� �i racordarea electric�.
Releul de protec�ie la 
curent rezidual a declan-
�at.

Conecta�i releul de protec�ie la 
curent rezidual.
La declan�area repetat� a releului 
de protec�ie la curent rezidual:
• Verifica�i existen�a vreunei 

defec�iuni electrice la pomp�.
• Verifica�i cablul de alimentare la 

pomp� �i racordarea electric�.
Subtensiune Verifica�i tensiunea de la pomp� 

(respecta�i pl�cu�a de identificare).
Deteriorarea bobinajului Se apeleaz� la serviciul de asisten�� 

tehnic�.
Cutie de borne defect�. Se apeleaz� la serviciul de asisten�� 

tehnic�.
Condensator defect 
(numai la 1~). Cutie de 
borne tip 1/2/3/4/5/8/9

Înlocui�i condensatorul.

Puntea de cabluri pentru 
comutarea tura�iei nu este 
montat� sau este montat� 
gre�it. Cutie de borne 
tip 2/4 

Monta�i corect puntea de cabluri, 
vezi fig. 4

�techerul de selectare a 
tura�iei nu este montat.
Cutie de borne tip 5/6/7

Monta�i �techerul de selectare a 
tura�iei.

Pun�ile nu sunt montate 
sau sunt montate gre�it.
Cutie de borne tip 8/9 în 
regim 1~/3~: led verde 
aprins

Monta�i corect pun�ile, vezi sche-
mele de conectare fig. 8 a-f.

Defec�iune Cauz� Remediere
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Dac� defec�iunea nu poate remediat�, adresa�i-v� unei firme de specialitate 
sau celui mai apropiat serviciu pentru clien�i sau celei mai apropiate repre-
zentan�e Wilo.

Defec�iune Pompa nu func�ioneaz�, de�i prime�te curent.

Cauz� Protec�ia motorului a deconectat pompa în urm�toarele situa�ii:
a) La deconec-
tare din cauza 
suprasolicit�rii 
hidraulice a 
pompei.

b) La deconectare din 
cauza bloc�rii pompei.

c) La deconec-
tare din cauza 
temperaturii 
excesive a flui-
dului pompat.

d) La deconec-
tare din cauza 
unei tempera-
turi de ambi-
an�� prea 
ridicate.

Remediere a) Pompa tre-
buie adus� pe 
refulare la un 
punct de lucru 
aflat în carac-
teristic�.

b) La nevoie, scoate�i 
�urubul de dezaerisire 
(vizibil în exterior) de la 
pomp� �i verifica�i sau, 
dup� caz, debloca�i 
func�ionarea rotorului 
prin rotirea cap�tului 
crestat al arborelui cu 
ajutorul unei �urubel-
ni�e.
Alternativ:
Demontarea capului 
motorului �i verificarea; 
la nevoie, debloca�i prin 
rotirea rotorului. Dac� 
blocarea persist�, lua�i 
leg�tura cu serviciul 
pentru clien�i.

c) Reduce�i 
temperatura 
fluidului pom-
pat, vezi indi-
ca�iile de pe 
pl�cu�a de 
identificare.

d) Reduce�i 
temperatura de 
ambian��, de 
ex. prin izolarea 
conductelor �i a 
arm�turilor.

Indicator Afi�ajul cu leduri de la cutia de borne
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - ro�u verde ro�u verde verde

Resetare dup� 
avarie

Cutie de borne tip 1/2
Auto Reset, dup� r�cirea motorului pompa reporne�te automat.
Cutie de borne tip 5/7
Dup� r�cirea motorului trebuie ac�ionat butonul Reset pentru resetarea manu-
al� a avariei. Pompa reporne�te.
Cutie de borne tip 3/4/9
Dac� senzorul cu contacte în înf��ur�ri (WSK) a fost conectat la un panou elec-
tric extern, acesta trebuie resetat.
Cutie de borne tip 6
Dup� declan�area protec�iei motorului întrerupe�i alimentarea electric�. L�sa�i 
pompa s� se r�ceasc� cca 8 pân� la 10 min �i reporni�i alimentarea cu tensiune.



Instruc�iuni de montaj �i utilizare Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I 27

Român�

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate �i/sau ser-
viciul 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.

12 Eliminarea
Prin eliminarea corect� a acestui produs, 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 admi-
nistra�ia public�, orificiul de reciclare sau la punctul de achizi�ie.

Sub rezerva oric�ror modific�ri tehnice!
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