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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document

Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba germană. Variantele în alte 
limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare reprezintă o parte integrantă a produsului. 
Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor 
instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi exploatarea 
corectă a produsului.
Instrucţiunile de montaj şi exploatare sunt conforme cu varianta constructivă a produsu-
lui, respectiv cu standardele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte integrantă a acestor instrucţiuni de 
montaj şi exploatare.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor constructive, efectuate fără acordul nostru, 
această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care trebuie respectate la instala-
rea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului. Din acest motiv, manualul de utilizare tre-
buie citit de persoanele care montează şi exploatează echipamentul înainte de montarea 
şi punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă generale din această secţiune, cât şi măsurile de 
siguranţă specifice din secţiunile următoare, marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste instrucţiuni

Simboluri:

Simbol general pentru pericol

Pericol de electrocutare

NOTĂ: 

Cuvinte de atenţionare:

PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). „Avertisment“ implică existenţa probabili-
tăţii accidentării (grave a) persoanelor, dacă nu se respectă această indicaţie.

ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului/instalaţiei. „Atenţie“ atrage atenţia utilizato-
rului asupra posibilităţii de deteriorare a produsului în cazul nerespectării acestei indi-
caţii.

NOTĂ: 
O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenţia utilizatorului 
asupra unor posibile dificultăţi.

Indicaţiile montate direct la produs, ca de exemplu,
• sensul de rotaţie/sensul de curgere,
• marcajul racordurilor,
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• plăcuţa de identificare,
• autocolantul de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie menţinute permanent în stare lizibilă.

2.2 Calificarea personalului
Personalul însărcinat cu instalarea, utilizarea şi întreţinerea trebuie să posede calificarea 
adecvată pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supraveghe-
rea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele 
necesare, acesta trebuie instruit şi şcolarizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de 
către producător, la cererea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării regulilor de securitate
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea situaţii periculoase pentru 
oameni, mediul înconjurător şi produs/instalaţie. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă 
conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa poate duce, de exemplu, 
la următoarele riscuri:

• punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică, mecanică şi bacteriolo-
gică,

• periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale periculoase,
• distrugeri ale proprietăţii,
• pierderea unor funcţii importante ale produsului/instalaţiei,
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

2.4 Efectuarea lucrărilor în condiţiile respectării normelor de siguranţă
Trebuie respectate indicaţiile de siguranţă cuprinse în aceste instrucţiuni de montaj şi 
exploatare, prevederile naţionale privitoarele la protecţia împotriva accidentelor precum 
şi eventualele regulamente interne de lucru, funcţionare şi securitate stabilite de către 
utilizator.

2.5 Reguli de securitate pentru utilizator
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără experienţă şi/sau în necunoştinţă 
de cauză, cu excepţia situaţiilor în care siguranţa lor este supravegheată de o persoană 
responsabilă sau au primit de la aceasta indicaţii privitoare la folosirea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se joacă cu aparatul.

• În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale produsului/instalaţiei pot reprezenta un 
pericol, beneficiarul trebuie să ia măsurile de siguranţă necesare pentru a nu se intra în 
contact cu ele.

• Protecţia la atingere pentru componentele aflate în mişcare (de ex. cuplaje) nu trebuie 
îndepărtată când produsul este în funcţiune. 

• Scurgerile (de exemplu, la etanşarea arborelui) de agenţi periculoşi (de exemplu, explozivi, 
toxici, fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane şi 
mediul înconjurător. Trebuie respectate legile naţionale în vigoare. 

• Materialele uşor inflamabile trebuie ţinute obligatoriu la distanţă de produs.
• Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electrocutării. Se vor respecta prevederile conţi-

nute în reglementările locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.] şi cele ale companiei locale 
de furnizare a energiei electrice.

2.6 Reguli de securitate pentru montaj şi întreţinere
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj şi întreţinere sunt efectuate 
de personal de specialitate autorizat şi calificat, care a studiat atent aceste instrucţiuni de 
montaj şi exploatare.
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Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate doar cu echipamentul oprit. Procedurile 
descrise în instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru scoaterea din funcţiune a pro-
dusului/instalaţiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate şi de protecţie trebuie 
montate la loc şi puse în funcţiune.

2.7 Modificarea unor piese sau fabricarea de piese de schimb

Modificarea unor piese sau fabricarea unor piese de schimb neagreate pun în pericol sigu-

ranţa produsului/personalului şi anulează declaraţiile producătorului privitoare la sigu-
ranţă. 

Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. Folosirea pieselor 

de schimb originale şi a accesoriilor aprobate de producător contribuie la siguranţa în 
exploatare. Utilizarea altor componente anulează răspunderea producătorului pentru 

consecinţele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizată

Siguranţa funcţionării produsului livrat este garantată doar la utilizarea corespunzătoare 

în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul 4 din instrucţiunile de montaj şi 
exploatare. Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara valorilor limită specificate în 

catalog/fişa tehnică.

3 Transportarea şi depozitarea temporară
La primire, produsul şi ambalajul de transport se vor verifica imediat dacă nu au suferit 

deteriorări în timpul transportului. Dacă se constată deteriorări ca urmare a transportului, 
trebuie făcute demersurile necesare la firma de expediţie, în intervalul de timp corespun-

zător.

ATENŢIE! Pericol de accidente şi de distrugeri ale proprietăţii!

Transportul şi depozitarea necorespunzătoare pot duce la deteriorarea produsului şi 

la accidentarea persoanelor.
• În timpul transportului şi a depozitării temporare, pompa inclusiv ambalajul trebuie 

ferite de umezeală, îngheţ şi de orice acţiune mecanică din exterior.

• Ambalajele slăbite îşi pierd stabilitatea şi, la căderea produsului, pot conduce la acci-
dentarea persoanelor.

• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată de modulul de 

reglaj sau de cablu!

4 Domeniul de utilizare
Pompele de înaltă eficienţă din seriile constructive Wilo-Yonos MAXO/-D servesc la circu-
laţia fluidelor (cu excepţia uleiurilor şi a fluidelor uleioase, fără agenţi cu conţinut de ali-

mente) în

• instalaţii de încălzire cu apă caldă

• circuite de răcire şi de apă rece
• sisteme industriale de recirculare închise

• Instalaţii solare

AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!

Din cauza materialelor utilizate, pompele din seriile constructive Wilo-Yonos 

MAXO/-D nu pot fi utilizate în combinaţie cu apă potabilă sau alimente. 
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5 Datele produsului

5.1 Codul tipului   

Exemplu: Yonos MAXO-D 32/0,5-12

Yonos MAXO = pompă de înaltă eficienţă

D  = pompă cu un rotor
 -D = pompă cu două rotoare

32 32 = racord cu flanşă diametru nominal 32

Racord filetat: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Racord cu flanşă DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Flanşă combinată (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

0,5-12 0,5 = înălţimea minimă reglabilă de pompare în [m]
12 = înălţimea maximă de pompare în [m] la Q = 0 m3/h

5.2 Date tehnice

Debit max. În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Înălţime de pompare max. În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Turaţie În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Tensiune de reţea 1~230 V ±10% conform DIN IEC 60038

Frecvenţa 50/60 Hz

Intensitate nominală Vezi plăcuţa de identificare

Indice de eficienţă energetică 
(EEI)

Vezi plăcuţa de identificare

Clasa de izolaţie Vezi plăcuţa de identificare

Grad de protecţie Vezi plăcuţa de identificare

Putere nominală P1 Vezi plăcuţa de identificare

Diametre nominale Vezi codul tipului

Flanşă de racordare Vezi codul tipului

Greutatea pompei În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Temperatura ambiantă admisă -20 °C până la +40°C 1)

Temperatura admisă a fluidului 
pompat

-20 °C până la +110°C 1)

Clasa de temperatură TF110

Umiditate rel. max.  95%

Presiunea de lucru maxim admisă Vezi plăcuţa de identificare
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ATENŢIE! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Fluidele nepermise (vezi cap. 4) pot distruge pompa şi pot provoca accidentarea per-
soanelor.
Fişele de date de siguranţă şi indicaţiile producătorului trebuie respectate obligatoriu!

• 2) Se vor respecta indicaţiile producătorului privitoare la raporturile de amestec.
• 2) Substanţele suplimentare se amestecă cu agentul de lucru pe refularea pompei.

Presiunea minimă de admisie (prin presiune atmosferică) la ştuţul de aspiraţie al pompei 
pentru evitarea zgomotelor de cavitaţie (la temperatura mediului TMed): 

Valorile sunt valabile pentru utilizări la altitudini de max. 300 m peste nivelul mării; preţ 
suplimentar pentru altitudini mai mari:
0,01 bar/100 m creştere în înălţime.

Fluide admise
Wilo-Yonos MAXO/-D

Agent termic (conf. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Amestecuri apă/glicol, raport de amestec max. 1:1 (pentru 
amestecurile de glicol, datele de pompare trebuie să ţină cont 
de viscozitatea ridicată şi trebuie corectate în funcţie de raportul 
de amestec procentual)
Se vor utiliza doar produse de firmă cu inhibitori de protecţie 
la coroziune. Se vor respecta indicaţiile producătorului şi fişele 
cu date de siguranţă.
Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul pro-
ducătorului pompei.
Etilenglicol/Propilenglicol cu inhibitori anticorozivi
Lianţi cu oxigen din comerţ 2)

Agenţi de protecţie anticoroziune din comerţ 2)

Produse combinate din comerţ 2)

Sole de răcire din comerţ 2)

Nivel de zgomot < 48 dB(A) (în funcţie de tipul pompei)

Compatibilitate electromagne-
tică (EMV)

EMV generală: EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Curent rezidual I  3,5 mA (vezi şi cap. 7.2)
1) Pompa dispune de o funcţie de limitare a puterii, care protejează împotriva suprasarcinii. 

În funcţie de regimul de lucru, aceasta poate influenţa capacitatea de pompare.
2) Vezi următorul avertisment

Diametru nominal TMed TMed TMed

–20°C...+50°C +95°C +110°C

Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

5.2 Date tehnice
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5.3 Conţinutul livrării

Pompă complet
• 2 etanşări la racordul filetat
• 8 şaibe M12 

(pentru şuruburi de flanşă M12 la modelul flanşă combinată DN32-DN65)
• 8 şaibe M16 

(pentru şuruburi de flanşă M16 la modelul flanşă combinată DN32-DN65)
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat; pentru lista separată, vezi catalogul.

6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea pompei
Pompele de înaltă eficienţă Wilo-Yonos MAXO sunt pompe cu rotor umed, cu rotor cu 
magnet permanent şi reglare integrată a presiunii diferenţiale impuse. Sunt disponibile 
pompe cu un rotor (fig. 1a) şi cu două rotoare (fig. 1b).
1 Modul de reglaj
1.1 Afişaj cu leduri
1.2 Led de semnalizare a avariei
1.3 Buton de comandă
1.4 Ştecher de racordare
2 Carcasa pompei
2.1 Simbol pentru direcţia curgerii

6.2 Funcţionarea pompei
Pe carcasa motorului, se găseşte un modul de reglaj (fig. 1a, poz. 1), sub formă construc-
tivă verticală, care reglează presiunea diferenţială a pompei la o valoare reglabilă în limitele 
domeniului de reglaj. În funcţie de tipul reglării, diferenţa de presiune se supune unor cri-
terii diferite. La toate tipurile de reglare, pompa se adaptează la variaţiile de debit din 
instalaţie, care apar mai ales în cazul utilizării ventilelor termostatice sau a robinetelor de 
amestec.

Avantajele reale ale sistemului de reglare electronică sunt:
• Economisirea energiei odată cu reducerea costurilor de exploatare,
• Atenuarea zgomotelor de curgere,
• Economisirea de supape de presiune diferenţială.

Se pot efectua următoarele reglaje:

Înălţime nominală de pompare:
Afişajul cu leduri indică valoarea nominală reglată a pompei, în metri (m). Valoarea nomi-
nală poate fi reglată sau modificată prin rotirea butonului de comandă. 

Mod de reglare:

Presiune diferenţială - variabilă (p-v): 
Sistemul electronic modifică liniar valoarea de referinţă a presiunii diferenţiale, menţinută 
de pompă între HS şi ½HS. Valoarea de referinţă a presiunii diferenţiale H scade, respectiv 
creşte odată cu debitul.

Presiune diferenţială - constantă (p-c): Sistemul electronic menţine presiunea diferen-
ţială generată de pompă la o valoare impusă constantă setată Hs în intervalul de debite 
admis până la caracteristica de maxim.
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SSM: Contactul semnalizării generale de defecţiune (contact normal închis, fără potenţial) 
poate fi conectat la automatizarea clădirii. Contactul intern este închis atunci când pompa 
nu se află sub tensiune, nu există nicio avarie sau modulul de reglaj s-a defectat. Compor-
tamentul SSM este descris în cap. 10.1 şi 10.2.

În caz de avarie (în funcţie de codul de eroare, vezi cap. 10.1), ledul de semnalizare a avariei 
se aprinde în culoarea roşie (fig. 1a poz. 1.2).

6.3 Pompă cu două rotoare 

La pompa cu două rotoare, ambele ansambluri motor cu rotor hidraulic sunt construite 
identic şi sunt montate într-o carcasă comună de pompă. Fiecare din cele două pompe 
produce acelaşi debit de pompare 
Pentru comutarea automată la avarie, este necesar un dispozitiv de comutare pus la dis-
poziţie de către client.

NOTĂ!  
• În cazul în care, la o pompă cu două rotoare, ambele rotoare sunt prevăzute cu un dispo-

zitiv automat de comutare în caz de avarie, regimul de reglaj şi înălţimea nominală de 

pompare selectate trebuie să fie identice la ambele rotoare.
• Funcţionarea în paralel a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor nu 

este permisă, deoarece pompele se pot influenţa negativ în timpul funcţionării..

7 Instalarea şi racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea şi racordarea electrică incorecte reprezintă pericol de moarte.Trebuie luate 
măsuri pentru prevenirea electrocutării. 

• Instalarea şi racordarea electrică trebuie efectuate doar de către personal de speciali-
tate conform prevederilor în vigoare!

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

Pompe cu cablu premontat: 
• Nu trageţi niciodată de cablul pompei!
• Nu îndoiţi cablul!
• Nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe cablu!

7.1 Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accidentare!
Montajul necorespunzător se poate solda cu accidentarea persoanelor.

• Există pericol de strivire! 
• Pericol de rănire din cauza marginilor/bavurilor tăioase. Purtaţi echipamente de pro-

tecţie adecvate (de ex. mănuşi)!
• Pericol de rănire în cazul căderii pompei/motorului. Asiguraţi pompa/motorul, la 

nevoie, cu dispozitive de prindere adecvate.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Montajul necorespunzător se poate solda cu deteriorarea instalaţiei.

• Instalarea trebuie efectuată doar de către personal de specialitate!
• Respectaţi prevederile naţionale şi regionale!
• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată de modulul de 

reglaj sau de cablu!
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• Instalarea în interiorul unei clădiri 
Pompele vor fi instalate într-un spaţiu uscat, bine aerisit şi ferit de îngheţ.Temperaturile 
de ambianţă mai mici de -20°C nu sunt permise.

• Instalarea în afara unei clădiri (amplasare exterioară):
• Instalaţi pompa într-un cămin (de ex.: şaht de lumină, cămin circular) cu capac sau într-

un dulap /într-o carcasă ca protecţie contra intemperiilor.
• Evitaţi expunerea directă a pompei la radiaţiile solare.
• Pompa se va proteja astfel încât locaşurile pentru evacuarea condensului să rămână 

curate, fără impurităţi. (Fig. 7)
• Protejaţi pompa contra averselor de ploaie. Picurarea apei de sus este permisă cu con-

diţia ca racordarea electrică să fie efectuată conform instrucţiunilor de montaj şi 
exploatare şi închiderea să fie corespunzătoare.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
La depăşirea sau coborârea sub temperatura ambiantă admisă asiguraţi aerisirea sufi-
cientă.

• Înainte de instalarea pompei, executaţi toate lucrările de sudare şi de lipire.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Impurităţile de pe sistemul de conducte pot deteriora pompa în timpul funcţionării. 
Spălaţi sistemul de conducte înainte de instalarea pompei.

• Montaţi vanele de izolare în amonte şi în aval de pompă.
• Fixaţi conductele cu dispozitive adecvate de pardoseală, plafon sau perete, astfel încât 

pompa să nu suporte greutatea conductelor.
• La montarea pe turul instalaţiilor deschise, turul de siguranţă trebuie să se ramifice înainte 

de pompă (DIN EN 12828).
• Pompa se montează într-un loc uşor accesibil, astfel încât să existe posibilitatea verificării 

ulterioare, a reviziei sau a înlocuirii.
• De respectat în timpul montajului/instalării:

• Executaţi montajul netensionat cu arborele pompei pe orizontală (v. poziţiile de montaj 
în fig. 2a/2b).

• Asiguraţi-vă că instalarea pompei se face în poziţia de montaj permisă şi pe direcţia 
corectă de curgere (vezi fig. 2a/2b). Simbolul pentru sensul de curgere de la carcasa pom-
pei (fig. 1a; Pos 2.1) indică sensul de curgere. În caz de nevoie rotiţi motorul incl. modulul 
de reglare, a se vedea cap. 9.1.

7.1.1 Instalarea pompei cu racorduri filetate
• Înainte de montarea pompei, montaţi îmbinările filetate adecvate pentru conducte.
• La montarea pompei, utilizaţi garniturile plate livrate între ştuţul de aspiraţie/refulare şi 

îmbinările filetate ale conductelor.
• Montaţi piuliţele olandeze pe filetul de la ştuţurile de aspiraţie/refulare şi strângeţi cu 

cheia franceză sau cu un cleşte pentru ţevi.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
La strângerea îmbinărilor filetate nu ţineţi contra la motor/modul, ci utilizaţi suprafe-
ţele speciale pentru chei de pe ştuţul de aspirare/refulare (fig. 3a).

• Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor filetate.

7.1.2 Instalarea pompei cu flanşe
Montarea pompelor cu flanşă combinată PN6/10 (pompe cu flanşe DN 32 până la inclusiv 
DN 65) şi pompe cu flanşe DN80/DN100.
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AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de distrugeri ale proprietăţii!
În condiţii de instalare incorectă, îmbinarea cu flanşă se poate deteriora şi deveni nee-
tanşă. Pericol de rănire/pericol de daune materiale în cazul scurgerii de fluid fierbinte.

• Nu conectaţi niciodată între ele două flanşe combinate!
• Pompele cu flanşă combinată nu sunt autorizate pentru presiuni de lucru PN16.
• Utilizarea de elemente de siguranţă (de ex. inele de siguranţă) poate determina scur-

geri la îmbinarea cu flanşă. De aceea ele nu sunt permise. Între capul şurubului/piuliţei 
şi flanşa combinată trebuie utilizate şaibele livrate (fig. 3b, poz. 1).

• Cuplurile de strângere admise din tabelul următor (vezi mai jos) nu trebuie depăşite 
nici în cazul utilizării de şuruburi cu rezistenţă mai mare (≥ 4.6), deoarece în caz contrar 
se poate produce deteriorarea orificiilor longitudinale. Prin aceasta, şuruburile îşi pierd 
pretensionarea şi îmbinarea cu flanşă poate deveni neetanşă.

• Utilizaţi şuruburi suficient de lungi. Filetul şurubului trebuie să iasă cu cel puţin un pas 
în afară din piuliţă (fig. 3b, poz. 2). 
Fig.

• Montaţi garnituri plate potrivite între flanşa pompei şi cea a contraflanşei.
• Strângeţi şuruburile flanşei în 2 etape, pe diagonală, cu cuplul de strângere indicat 

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

• Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor cu flanşe.

7.1.3 Izolarea pompei în instalaţii de încălzire, răcire şi climatizare

• Cochiliile termoizolante (accesorii opţionale) sunt permise numai pentru aplicaţii de încăl-
zire cu temperaturi ale fluidului pompat începând cu +20°C, deoarece aceste cochilii ter-
moizolante nu conferă carcasei pompei rezistenţă la difuzie. Cochilia termoizolantă se 
montează înainte de punerea în funcţiune a pompei.

• La utilizarea în instalaţii de răcire şi de climatizare, se vor utiliza materiale izolante din 
comerţ, rezistente la difuzie.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Dacă izolaţia rezistentă la difuzie este montată de către client, carcasa pompei poate 
fi izolată numai până la rostul de separaţie la motor. Deschiderile pentru scurgeri de 
condens trebuie să rămână libere, pentru ca apa de condens produsă în motor să se 
poată scurge nestingherit (fig. 7). Acumularea de condens la motor se poate solda cu 
defecţiuni electrice.

DN 32, 40, 50, 65 Presiunea nominală PN6 Presiunea nominală PN10/16

Diametru şurub M12 M16

Clasă de rezistenţă 4.6 sau mai mare 4.6 sau mai mare

Cuplu de strângere permis 40 Nm 95 Nm

Lungime min. şurub la

• DN 32/DN 40 55mm 60 mm

• DN 50/DN 65 60 mm 65 mm

DN 80, 100 Presiunea nominală PN6 Presiunea nominală PN10/16

Diametru şurub M16 M16

Clasă de rezistenţă 4.6 sau mai mare 4.6 sau mai mare

Cuplu de strângere permis 95 Nm 95 Nm

Lungime min. şurub la

• DN 80 65 mm 65 mm

• DN 100 70 mm 70 mm
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7.2 Racordare electrică

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul producerii unor acci-
dente mortale prin electrocutare.

• Conexiunile electrice şi toate celelalte operaţiuni conexe trebuie efectuate exclusiv de 
către un electrician de la societatea locală de distribuţie a energiei electrice în confor-
mitate cu prevederile în vigoare.

• Înainte de începerea lucrărilor la pompă se întrerupe alimentarea cu tensiune la toţi 
polii. Nu se permite începerea lucrărilor la pompă/modulul de reglaj decât după 
5 minute din cauza tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru per-
soane.

• Verificaţi dacă toate racordurile de la ştecher sunt scoase de sub tensiune (şi contac-
tele fără potenţial).Pentru aceasta trebuie desfăcut ştecherul.

• Pompa nu va fi pusă în funcţiune dacă modulul de reglaj/ştecherul prezintă urme de 
deteriorare.

• În cazul îndepărtării neautorizate a elementelor de reglaj şi de comandă de la modulul 
de reglaj, există pericol de electrocutare la atingerea componentelor electrice din 
interior.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Racordul electric necorespunzător poate duce la deteriorarea produsului.

• În cazul conectării unei tensiuni greşite, motorul se poate deteriora!
• Comanda printr-un releu semiconductor/Triac se va verifica în cazurile individuale, 

deoarece sistemul electronic poate fi deteriorat sau compatibilitatea electromagne-
tică (EMV) poate fi influenţată negativ!

• La conectarea/deconectarea pompei cu ajutorul unor dispozitive externe de comandă, 
trebuie dezactivată cadenţarea tensiunii de reţea (de ex. comandă pachet Puls), pentru 
evitarea pagubelor la sistemul electronic.

• Tipul de curent şi tensiunea de reţea trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa de iden-
tificare.

• Racordul electric se va realiza printr-un cablu de reţea fix (3 x 1,5 mm2 secţiune minimă), 
care este prevăzut cu un conector sau un întrerupător multipolar cu o deschidere a con-
tactului de minim 3 mm.

• Dacă are loc deconectarea printr-un releu de reţea conectat de client se vor îndeplini 
următoarele cerinţe: Curent nominal ≥ 10 A, tensiune nominală 250 VAC

• Siguranţă 10/16 A, inertă sau siguranţă automată cu caracteristică C
• Pompele cu două rotoare: Ambele motoare ale pompei cu două rotoare trebuie prevă-

zute cu un cablu de reţea cu conectare separată şi o siguranţă de reţea separată.
• Un întrerupător de protecţie a motorului instalat de client nu este necesar. Dacă un astfel 

de întrerupător există deja în instalaţie, acesta trebuie şuntat sau trebuie setat la valoarea 
maximă posibilă a intensităţii.

• Se recomandă siguranţarea pompei cu un întrerupător de protecţie FI.
Marcaj: FI -  sau 

La dimensionarea întrerupătorului de protecţie FI respectaţi numărul de pompe racordate 
şi intensitatea nominală a fiecăreia.

• Curent de derivaţie per pompă Ieff ≤ 3,5 mA (conform EN 60335)
• La utilizarea pompei în instalaţii cu o temperatură a apei de peste 90 °C trebuie folosit un 

cablu de racordare termorezistent.
• Toate cablurile de racordare trebuie dispuse în aşa fel încât să nu intre în contact cu con-

ducta şi/sau carcasa pompei sau a motorului.
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• Pentru a asigura protecţia contra stropirii şi protecţia la smulgere a presetupelor pentru 
cablu, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior adecvat (vezi tabelul 7.2) iar presetu-
pele pentru cablu se vor înşuruba strâns. În plus, cablurile din apropierea conectorului file-
tat se vor îndoi sub forma unei bucle de scurgere, pentru eliminarea apei scurse. 

• Pompa/instalaţia trebuie împământată conform normelor tehnice.
• L, N,  : Tensiunea racordului la reţea: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038; alternativ 

este posibilă alimentarea electrică între două faze ale unei reţele de curent continuu cu 
tensiune în triunghi 3~230 VAC, 50/60 Hz.

• SSM: Un mesaj global de defecţiune este disponibil la bornele SSM ca deschizător fără 
potenţial. Sarcina pe contact:
• Minim admisă: 12 V DC, 10 mA
• Maxim admisă: 250 V AC 1 A

• Frecvenţa comutării
• Conectări/deconectări prin tensiunea de reţea  100/24 h
•  20/h la o frecvenţă de comutare de 1 min. între conectări/deconectări de la reţeaua de ten-

siune.

7.2.1 Racord ştecher

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Fixarea incorectă a ştecherului poate provoca probleme de conectare şi daune mate-
riale.

• Ştecherul trebuie înşurubat în poziţia finală cu ajutorul şurubului de fixare, astfel încât 

suprafaţa modulului şi a ştecherului să facă corp comun.
• Pentru evitarea daunelor materiale prin intrarea apei la sistemul electronic, elemen-

tele de etanşare nu trebuie scoase din presetupele pentru cablu dacă acestea nu sunt 

alocate.

Pentru racordarea electrică, ştecherul trebuie scoas de al modulul de reglaj (fig. 4a).

• Se desface şurubul de fixare a ştecherului cu ajutorul unei şurubelniţe Torx sau ascuţite 

(fig. 4a, poz. 1). Ştecherul se mişcă din poziţia sa. 
Se scoate cu atenţie ştecherul.

•  Se deşurubează ambele presetupe pentru cablu (fig. 4b) şi se scoate cu atenţie partea 

superioară a ştecherului. 
• Se scot elementele de etanşare ale presetupelor pentru cablu cu ajutorul unei şurubel-

niţe (fig. 4c, poz.1).

NOTĂ: Dacă un element de etanşare a fost îndepărtat din greşeală, el trebuie introdus din 
nou în presetupa pentru cablu!

• Cablurile trebuie pregătite de către instalator pentru conectarea la reţea şi la racordul 

SSM conform fig. 4c/4d. 
• Se execută racordul la reţea şi SSM ţinând cont de denumirea bornelor şi se introduce 

cablul în elementul inferior al ştecherului Fig. 4e/4f.

• Se agaţă elementul superior al ştecherului cu elementele de articulaţie spre înainte, în 

orificiile de articulaţie ale elementului inferior şi se închide (fig. 4g). Se înşurubează pre-
setupele pentru cablu.

• Se aşază ştecherul în locaşul de al modulul de reglaj şi se înşurubează cu o şurubelniţă 

Torx sau una ascuţită (fig. 4h, poz.1). Ştecherul se fixează prin înşurubare în poziţia sa 
finală.
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NOTĂ: Suprafaţa modulului şi cea a ştecherului trebuie să facă corp comun.

Sarcină maximă a contactului se atinge când ştecherul este în poziţie finală!

7.2.2 Ocuparea presetupelor pentru cablu:

Următorul tabel prezintă combinaţiile posibile de circuite electrice în care pot fi ocupate 
presetupele de cablu individuale. În acest sens se va respecta DIN EN 60204-1 (VDE 

0113, Bl.1):

• Par. 14.1.3 conform: Conductorii de la diverse circuite electrice pot aparţine aceluiaşi 
cablu multiconductor, atunci când izolaţia este suficientă pentru cea mai mare tensiune 

întâlnită în cablu.

• Par. 4.4.2 conform: În cazul unei posibile afectări a funcţionării din cauza compatibilităţii 
electromagnetice, cablurile de semnal cu prag redus trebuie separate de cablurile cu 

curenţi puternici.

Tabelul 7.2.2:

PERICOL! Pericol de moarte prin electrocutare
În cazul în care cablul de reţea şi cablul de semnalizare generală de defecţiune (SSM) se 
află împreună într-un cablu cu 5 conductori (tabelul 7.2.2, modelul 2), cablul de sem-
nalizare generală de defecţiune (SSM) nu trebuie monitorizat cu joasă tensiune de pro-
tecţie, deoarece în caz contrar se pot produce transferuri de tensiune.

NOTĂ: Instalatorul trebuie să pregătească cablul cu 5 conductori pentru racordarea la 
reţea şi SSM conform fig. 4d şi să execute racordurile conform fig. 4f. 

7.2.3 Racordarea pompei pe curent monofazat la o reţea de curent trifazat existentă

Racordare electrică 3~230 V: 

L1, L2, L3 şi PE existente:Conductorul de null N lipseşte.

Tensiunea între două faze oarecare trebuie să fie de 230 V. 

NOTĂ: Asiguraţi-vă că între faze (L1-L2, L1-L3 sau L2-L3) tensiunea este de 230 V!

La bornele L şi N ale ştecherului trebuie asigurate două faze (L1-L2, L1-L3 sau L2-L3). 

Racordare electrică 3~400 V: 
1. L1, L2, L3, PE şi conductor de nul N existenţi (fig. 5).

Tensiunea între conductorul de nul (N) şi o fază oarecare (L1, L2 sau L3) trebuie să 

fie 230 V.
2. L1, L2, L3 şi PE existente. Conductorul de null N lipseşte.Înainte de pompă trebuie 

conectat un transformator de reţea (accesoriu) pentru asigurarea racordului 1~230 V 

(L/N/PE). 

Fiting M20 (racord stânga) M20 (racord dreapta)

Diametrul cablului 8...10 mm 8...10 mm

1. Funcţie

Tip cablu

Cablu de reţea

min. 3x1,5 mm2

max. 3x2,5 mm2

SSM

min. 2x0,5 mm2

max. 2x1,5 mm2

2. Funcţie

Tip cablu

Cablu de reţea şi SSM

max. 5x1,5 mm2
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8 Punerea în funcţiune

Trebuie respectate obligatoriu indicaţiile de pericol şi avertismentele din capitolele 7, 
8.5 şi 9!
Înainte de punerea în funcţiune a pompei verificaţi dacă aceasta este montată corect şi 
racordată.

8.1 Alimentare şi vidare

NOTĂ: O aerisire incompletă conduce la producerea de zgomote în pompă şi în instalaţie.

Instalaţia trebuie umplută şi dezaerată în mod corespunzător. Aerisirea camerei rotorului 
pompei are loc automat după o scurtă funcţionare. Funcţionarea fără apă, pe o perioadă 
scurtă de timp, nu determină deteriorarea pompei.

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Nu este permisă desfacerea capului motorului sau a îmbinării cu flanşă/ a îmbinării file-
tate a conductei în vederea aerisirii!

• Pericol de opărire!
Fluidul scurs poate produce accidentarea persoanelor şi daune materiale.

• Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului 
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 

8.2 Modul de utilizare

AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
În funcţie de starea de funcţionare a instalaţiei, pompa se poate încinge foarte tare. 
Pericol de arsuri la atingerea suprafeţelor metalice (de ex. aripioare de răcire, carcasa 
motorului, carcasa pompei). Setarea la modulul de reglare se poate efectua în timpul 
funcţionării prin acţionarea butonului de reglare. În timpul efectuării acestor operaţi-
uni nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.

Pompa se deserveşte cu ajutorul butonului de operare (fig. 1a, poz. 1.3).

8.2.1 Setarea tipului de reglaj şi a înălţimii de pompare
Prin rotirea butonului de operare, se alege regimul de reglaj şi se setează înălţimea de 
pompare dorită.

Setarea modului de reglare

Presiune diferenţială - variabilă (p-v): Fig. 8
La stânga faţă de poziţia centrală, pompa este setată pentru modul de reglare ∆p-v.

Presiune diferenţială - constantă (p-c): Fig. 9
La dreapta faţă de poziţia centrală, pompa este setată pentru modul de reglare ∆p-c.

Reglarea înălţimii de pompare

Afişajul cu leduri indică valoarea nominală reglată a pompei. 
Dacă, pornind din poziţia centrală, butonul de operrare este rotit către stânga sau către 
dreapta, va creşte valoarea de referinţă setată pentru modul de reglare respectiv. Valoarea 
de referinţă setată se reduce dacă butonul este rotit din nou către poziţia centrală. 
Reglajul are loc cu gradaţii de 0,5 m (până la înălţimea nominală de pompare 10 m) respec-
tiv în intervale de 1 m (> 10 m înălţime nominală de pompare). Sunt posibile etape inter-
mediare, care însă nu sunt afişate.
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Reglare din fabrică

Pompele sunt livrate cu regimul de reglaj Δp-v. Înălţimea nominală de pompare este pre-

setată, în funcţie de tipul pompei, între ½ şi ¾ din înălţimea nominală max. de pompare 
(vezi datele pompei în catalog). În funcţie de instalaţie, trebuie adaptată puterea necesară 

a pompei.

NOTĂ: În cazul întreruperii alimentării de la reţea, valorile setate ale înălţimii de pompare 
se păstrează.

8.2.2 Selectarea modului de reglare 

Tip instalaţie Condiţii ale sistemului Mod de reglare 

recomandat

Instalaţii de încălzire/ventilare/

climatizare cu rezistenţă în par-
tea de transfer (calorifere de 

cameră + robinet cu termostat) 

 25% din rezistenţa totală

1. Sistem cu două conducte cu robinete cu ter-

mostat/vane zonale şi autoritate a vanei 
redusă

• HN > 4 m

• Conducte de distribuţie foarte lungi
• Robinete de blocare a coloanei puternic 

gâtuite

• Regulator al diferenţei de presiune pe 
coloană

• Pierderi mari de presiune în componen-

tele instalaţiei care se scurg din fluxul 
volumetric general (cazan/maşină de 

frig, eventual schimbător de căldură, 

conductă de distribuţie până la prima 
derivaţie)

2. Circuite primare cu pierderi mari de presi-

une

p-v

Instalaţii de încălzire/ventilare/

climatizare cu rezistenţă în par-

tea de transfer (calorifere de 
cameră + robinet cu termostat) 

25% din rezistenţa în partea 

de transfer (calorifer de cameră 
+ robinet cu termostat)

1. Sistem cu două conducte cu robinete cu ter-

mostat/vane zonale şi autoritate a vanei 

înaltă
• HN  2 m

• Instalaţii gravitaţionale transformate

• Adaptare la o extensie mai mare a tem-
peraturii (de ex. sisteme de termoficare)

• Pierderi reduse de presiune în compo-

nentele instalaţiei care se scurg din flu-
xul volumetric general (cazan/maşină de 

frig, eventual schimbător de căldură, 

conductă de distribuţie până la prima 

derivaţie)
2. Circuite primare cu pierderi mici de presi-

une

3. Sisteme de încălzire prin pardoseală cu 
robinete cu termostat sau vane zonale

4. Sisteme monotubulare cu robinete cu ter-

mostat sau armături de izolare

p-c
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8.2.3 Reglarea debitului pompei

În proiect, instalaţia este concepută pentru un anumit punct de lucru (punctul hidraulic de 

sarcină maximă la necesarul maxim de putere de încălzire calculat). La punerea în funcţi-
une, debitul pompei (înălţimea de pompare) trebuie reglat în funcţie de punctul de lucru 

al instalaţiei.

NOTĂ: Reglajul standard nu corespunde debitului necesar al pompei în instalaţia dată. 
Aceasta se determină cu ajutorul unei diagrame în funcţie de caracteristicile tipului de 
pompă ales (din catalog/fişa tehnică). Vezi şi fig. 8 şi 9.

Regimuri de reglaj p-c, p-v: 

8.3 Funcţionare

Defectarea aparatelor electrice din cauza câmpurilor electromagnetice
În timpul funcţionării pompelor cu convertizoare de frecvenţă sunt generate câmpuri 
electromagnetice. Acestea pot duce la defectarea aparatelor electronice. Consecinţa 
poate fi funcţionarea defectuoasă a aparatului, ceea ce poate duce la vătămări corporale 
grave până la moarte, de exemplu în cazul persoanelor purtătoare de aparate medicale 
implantate active sau pasive. De aceea, în timpul funcţionării este interzisă staţionarea 
persoanelor purtătoare de stimulatoare cardiace, de exemplu, în apropierea instalaţiei/
pompei. În cazul suporturilor magnetice sau electronice de date, câmpurile electromagne-
tice generate pot duce la pierderea datelor.

8.4 Scoaterea din funcţiune
Pentru lucrări de întreţinere/reparaţii sau demontare, pompa trebuie scoasă din funcţiune.

PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericol de moarte prin electrocutare.

• Lucrările la componentele electrice ale pompei trebuie efectuate obligatoriu doar de 
către un electrician calificat.

• La toate lucrările de întreţinere şi reparaţie, pompa trebuie deconectată de la reţea şi 
asigurată împotriva repornirii neautorizate. 

• Nu se permite începerea lucrărilor la modulul de reglaj decât după 5 minute din cauza 
tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru persoane (condensatori).

• Verificaţi dacă toate racordurile sunt scoase de sub tensiune (şi contactele fără poten-
ţial).

• Şi atunci când este scoasă de sub tensiune, pompa poate să mai conducă o cantitate 
reziduală de curent electric. Prin rotorul acţionat poate fi indusă o tensiune pericu-
loasă la atingere, prezentă la contactele motorului.
Se închid vanele de izolare în aval şi în amonte.

• Pompa nu va fi pusă în funcţiune dacă modulul de reglaj/ştecherul prezintă urme de 
deteriorare.

p-c (Fig. 9) p-v (Fig. 8)

Punct de lucru 
pe caracteristică 
maximă

Se trasează de la punctul de lucru către stânga. Se citeşte valoarea nominală 
HS şi se reglează pompa la această valoare.

Punct de lucru în 
gama de reglare

Se trasează de la punctul de lucru 
către stânga. Se citeşte valoarea 
nominală HS şi se reglează pompa la 
această valoare.

Se urmăreşte caracteristica de reglare 
până la caracteristica maximă, apoi 
orizontal către stânga, se citeşte 
valoarea nominală HS şi se reglează 
pompa la această valoare.
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AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului 
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 
Lăsaţi instalaţia şi pompa să se răcească la temperatura camerei.

9 Întreţinerea
Pentru operaţiunile de întreţinere/curăţare şi de reparaţii, respectaţi indicaţiile din capito-
lele 8.3 „Funcţionarea“, 8.4 „Scoaterea din funcţiune“ şi 9.1 „Demontarea/Instalarea“.
Trebuie urmate instrucţiunile de siguranţă din capitolul 2.6 şi capitolul 7.
La încheierea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, montaţi şi racordaţi pompa în confor-
mitate cu indicaţiile din capitolul 7 „Instalarea şi racordarea electrică“. Pornirea pompei se 
efectuează conform indicaţiilor din capitolul 8 „Punerea în funcţiune“.

9.1 Demontarea/Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Lucrările de demontare/instalare necorespunzătoare pot produce accidentarea per-
soanelor şi distrugeri ale proprietăţii. 

• Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului 
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 

• În cazul unor temperaturi ridicate ale fluidului pompat şi la presiuni mari pe sistem, 
există pericol de opărire din cauza fluidului fierbinte eliminat. 
Înainte de demontarea motorului, vanele de izolare din ambele părţi ale pompei trebuie 
închise, pompa trebuie lăsată să se răcească la temperatura camerei şi trebuie golită 
secţiunea izolată a instalaţiei. Dacă nu există vane de izolare, goliţi instalaţia.

• Respectaţi datele producătorului şi fişele de date de siguranţă privind posibilii aditivi 
din instalaţie.

• Pericol de accidentare în cazul căderii motorului după desprinderea şuruburilor de 
fixare. 
Respectaţi prevederile naţionale privitoare la protecţia împotriva accidentelor precum 
şi regulamentele interne de lucru, de utilizare şi de siguranţă stabilite de operator. 
La nevoie, purtaţi echipament de protecţie!

AVERTISMENT! Pericol din cauza câmpului magnetic puternic!
În interiorul maşinii există în permanenţă un câmp magnetic puternic care, în cazul 
lucrărilor de demontare neconforme, pot duce la vătămări corporale şi daune materi-
ale. 

• Îndepărtarea rotorului din carcasa motorului poate fi efectuată de regulă numai de 
către personalul de specialitate autorizat!

• Există pericol de strivire! La extragerea rotorului de pe motor acesta poate fi tras violent 
înapoi în poziţia iniţială, din cauza câmpului magnetic puternic. 

• În cazul în care unitatea formată din rotorul hidraulic, scutul de lagăr şi rotor este 
extrasă de pe motor, în special persoanele purtătoare de aparatură medicală de susţi-
nere, ca de ex. stimulatoare cardiace, pompe de insulină, aparate auditive sau altele, 
pot fi puse în pericol. Consecinţele pot duce până la moarte, vătămări corporale grave 
sau daune materiale. Pentru persoanele afectate este necesară în orice caz o evaluare 
specializată de medicină a muncii.

• Aparatele electronice pot fi afectate sau deteriorate din cauza câmpului magnetic 
puternic al rotorului.

• Dacă rotorul se află în afara motorului, obiectele magnetice pot fi atrase violent. 
Acest lucru poate avea ca şi consecinţe vătămări corporale sau daune materiale. 
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În stare asamblată, câmpul magnetic al rotorului este condus în circuitul feromagnetic al 
motorului. Prin aceasta, în afara maşinii nu se detectează niciun câmp magnetic dăunător 
pentru sănătate. 

PERICOL! Pericol de electrocutare!
Şi fără modul (fără conexiune electrică) la contactele motorului poate fi prezentă 
o tensiune periculoasă la contact. 
Este interzisă demontarea modulului!

Dacă doar modulul de reglare trebuie adus în altă poziţie, motorul nu trebuie scos complet 
din carcasa pompei. În carcasa pompei motorul poate fi rotit în poziţie dorită chiar dacă 
este introdus (respectaţi poziţiile de montaj permise conform fig. 2a şi fig. 2b).

NOTĂ: În general, rotiţi capul pompei înainte de umplerea instalaţiei. 

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Dacă, în timpul lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, se separă capul motorului de 
carcasa pompei, trebuie înlocuit inelul de etanşare care se află între capul motorului şi 
carcasa pompei. La montarea capului motorului asiguraţi-vă că inelul de etanşare se 
află în poziţie corectă.

• Pentru desprinderea motorului, se desfac cele 4 şuruburi cu cap hexagonal (fig. 6, poz. 1). 

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Nu deterioraţi inelul de etanşare care se află între capul motorului şi carcasa pompei. 
Inelul de etanşare trebuie să se afle drept în raport cu marginea scutului de lagăr 
îndreptată spre rotor.

• După montaj, strângeţi la loc pe diagonală cele 4 şuruburi cu locaş hexagonal.
• Punerea în funcţiune a pompei a se vedea Capitolul 8.

10 Defecţiuni, cauze şi depanare
Defecţiuni, cauze şi depanare Tabelele 10, 10.1, 10.2.
Avariile vor fi remediate doar de către personal de specialitate calificat! Respectaţi 

indicaţiile de siguranţă din capitolul 9 ! 

Tabelul 10: Defecţiuni cu surse de perturbare externe

Defecţiuni Cauze Remediere

Pompa nu funcţio-
nează, deşi primeşte 
curent.
Display negru

Siguranţă electrică defectă. Verificaţi siguranţele.

Pompa nu primeşte curent. Luaţi măsuri de remediere a întreruperii 
alimentării cu tensiune.

Pompa produce 
zgomote.

Cavitaţie din cauza presiunii 
preliminare insuficiente.

Creşteţi presiunea preliminară pe sistem 
în limita valorilor admise.

Verificaţi reglajul pentru înălţimea de 
pompare şi la nevoie reglaţi înălţimi mai 
mici.

Clădirea nu se 
încălzeşte.

Puterea suprafeţelor de 
încălzire este prea mică.

Creşteţi valoarea impusă (vezi 8.2.1).

Setaţi modul de reglare la Δp-c.
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10.1 Semnalizări de avarie 
• Semnalizarea de avarie este afişată la afişajul cu leduri (fig. 1a, poz. 1.1). 
• Ledul de semnalizare a avariei rămâne aprins în culoarea roşie (fig. 1a, poz. 1.2). 
• Contactul SSM se deschide.
• Pompa se deconectează (în funcţie de codul de eroare), încearcă să repornească la anu-

mite intervale.

EXCEPŢIE: Cod de eroare E10 (blocare)
După cca 10 minute, pompa se deconectează complet şi indică codul de eroare.
Fig.

1) numai pentru pompe cu P1  200W
2) suplimentar la afişajul cu leduri, ledul de semnalizare a avariilor se aprinde în culoare roşie continuă.
* vezi şi mesajele de avertizare E21 (capitolul 10.2)

Tabelul 10.1: Mesaje de avarie

Nr. cod. Avarie Cauză Remediere

E04 Subtensiune în reţea Tensiune de alimentare de la 
reţea, prea mică

Verificaţi tensiunea de reţea.

E05 Supratensiune în reţea Tensiune de alimentare de la 
reţea, prea mare

Verificaţi tensiunea de reţea.

E09 1) Regim turbină Pompa este acţionată pe retur 
(traversarea pompei dinspre 
partea de presiune spre partea 
de aspirare)

Verificaţi fluxul, eventual 
montaţi clapete de reţinere.

E10 Blocare Rotor blocat Apelaţi la serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E21 2)* Suprasarcină Funcţionare greoaie a moto-
rului

Apelaţi la serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E23 Scurtcircuit Tensiune prea mare la motor Apelaţi la serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E25 Contacte/Bobinaj Bobinaj defect Apelaţi la serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E30 Temperatură excesivă 
la modul

Camera interioară a modulu-
lui, prea fierbinte

Asiguraţi condiţii pentru o 
aerisire mai bună, verificaţi 
condiţiile de utilizare, la 
nevoie, apelaţi la serviciul de 
asistenţă pentru clienţi

E31 Temperatură ridicată 
componentă de putere

Temperatură ambiantă prea 
ridicată 

Asiguraţi condiţii pentru o 
aerisire mai bună, verificaţi 
condiţiile de utilizare, la 
nevoie, apelaţi la serviciul de 
asistenţă pentru clienţi

E36 Eroare sistem electro-
nic

Sistem electronic defect Apelaţi la serviciul de asistenţă 
pentru clienţi
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10.2 Mesaje de avertizare
• Mesajul de avertizare este afişat la afişajul cu leduri (fig. 1a, poz. 1.1). 
• Ledul de semnalizare a defecţiunii şi releul SSM nu se activează.
• Pompa continuă să funcţioneze cu capacitate de pompare redusă.
• Starea de funcţionare semnalizată ca necorespunzătoare nu ar trebui să se înregistreze pe 

o perioadă prea lungă de timp. Cauza trebuie eliminată. 

* vezi şi mesajul de avertizare E21 (capitolul 10.1)

Tabelul 10.2: Mesaje de avertizare

Dacă avaria nu poate fi remediată, adresaţi-vă unei unităţi comerciale specializate sau 
celui mai apropiat centru Wilo de asistenţă tehnică.

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate şi/sau serviciul de 
asistenţă tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi greşite, la fiecare comandă trebuie indi-
cate toate datele de pe plăcuţa de identificare.

12 Eliminarea
Prin eliminarea corectă a acestui produs şi prin reciclarea corectă, se evită poluarea mediu-
lui şi pericolele la adresa sănătăţii persoanei.
La demontarea şi eliminarea motorului trebuie respectate obligatoriu indicaţiile de 
avertizare din Capitolul 9.1!

1) Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, apelaţi la firme de eliminare 
a deşeurilor publice sau private.

2) Informaţii suplimentare privitoare la eliminarea corectă se obţin de la administraţia 
publică, serviciul de eliminare a deşeurilor sau la punctul de achiziţie.

NOTĂ: Este interzisă eliminarea pompei împreună cu deşeurile menajere!
Informaţii suplimentare despre Recycling se găsesc la adresa www.wilo-recycling.com

Nr. cod. Avarie Cauză Remediere

E07 Operare cu generator Sistemul hidralic al pompei 
este traversat de lichid.

Verificaţi sistemul

E11 Funcţionare fără apă Aer în pompă Verificaţi cantitatea de apă/
presiunea apei

E21 * Suprasarcină Funcţionare greoaie a moto-
rului. Pompa funcţionează în 
afara specificaţiilor (de ex. 
temperatură ridicată la 
modul). Turaţia este mai 
redusă decât în regim normal.

Verificaţi condiţiile de mediu
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