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Declara]ia de conformitate CE
Declar`m prin prezenta c` acest agregat corespunde urm`toarelor prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru ma[ini, 89/392CEE în aceast` versiune,
91/368/CEE, 93/44/CEE,  
93/68/CEE

Compatibilitatea electromagnetic` 89/336/CEE în aceast` versiune,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Standarde armonizate aplicate în particular: EN 809, EN 50 081-1,
EN 50 082-1, EN 50 081-2,
EN 50 082-2
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1 Generalităţi
Montajul şi punerea în funcţiune 
vor face numai prin personal de 
specialitate!

1.1 Modul de utilizare
Pompele de recirculare din seria Star Z
sunt utilizate pentru vehicularea lichi-
delor în instala]iile de ap` cald` mena-
jer` [i în industria alimentar`.
Principalele domenii de utilizare sunt:
– instala]iile de recirculare pentru apa

cald` menajer`,
– recircularea apei de r`cire [i a apei

reci
– instala]ii industriale, închise, de recir-

culare

1.2 Date privind produsul
1.2.1 Date privind racordul şi 

performanţele
Presiunea maxim` admisibil` de
func]io  nare: 10 bar
Presiune minim` la racordul de aspi-
ra]ie 

la  50 °C: 0,05 bar
la  95 °C: 0,3 bar
la 110 °C: 1,0 bar

Temperatura admisibil` a fluidului vehi-
culat:

Temperatura ambiant` max. admisi-
bil`: 40 °C

Tensiunea de alimentare: conf. etichetei
Puterea absorbit` P1: conf. etichetei
Tura]ia max. a motorului: conf. etichetei
Diametrul nominal al conductelor de
racord (pomp` cu filet):
Z 20/1: R1/2, Ø15 (G: R 1)
Z 25/2: R 1, Ø 28 (G: R 11/2)
Z 25/6: R 1, Ø 28 (G: R 11/2)
Pentru evitarea zgomotelor de cavita]ie,
se va respecta presiunea minim` în
aspira]ia pompei.

2. Siguranţa în exploa- 
tare

Prezentele instruc]iuni de exploatare
con]in indica]ii de principiu care trebuie
s` fie respectate la montaj [i în explo-
atare. De aceea, prezentele instruc -
]iuni vor fi citite în mod obligatoriu,
înainte de montaj [i de punerea în
func]iune, de c`tre montor precum [i
de c`tre utilizatorul competent. Se vor
respecta nu numai indica]iile generale
de securitate a muncii din prezentul
capitol, dar [i indica]iile de detaliu din
punctele care urmeaz`.

2.1 Marcarea indicaţiilor în 
instrucţiunile de exploatare

Indica]iile de securitate a muncii
cuprinse în prezentele instruc]iuni [i a
c`ror nerespectare poate avea ca
urmare pericole pentru persoane, sunt

Z 20/1
Z 25/2

Z 25/2 DM
Z 25/6

pân` la
+ 65 °C

instala]ii de ap`
menajer`

instala]ii de
înc`lzire

– 10 °C...
+ 110 °C



ROMÂNĂ

7

marcate în mod deosebit cu simbolul
general pentru pericole:

iar în cazul avertiz`rii privind tensiunea
electric`, cu simbolul:

În cazul indica]iilor de securitate a
c`ror nerespectare poate avea ca
urmare pericole pentru pomp` sau
pentru instala]ie este inserat cuvântul 

2.2 Calificarea personalului
Personalul pentru montaj trebuie s`
dispun` de calificarea corespun z` -
toare pentru aceste lucr`ri.

2.3 Pericole în cazul nerespectării
indicaţiilor privind securitatea

Nerespectarea indica]iilor de securita-
te poate avea ca urmare un pericol
pentru persoane [i pentru instala]ie.
Nerespectarea indica]iilor de securita-
te poate avea ca urmare pierderea
oricâror drepturi de desp`gubire.
În detaliu, nerespectarea poate avea
ca urmare, de exemplu, urm`toarele
pericole:
– pierderea unor func]iuni importante

ale instala]iei,
– periclitarea unor persoane prin efec-

te electrice [i/sau mecanice.

ATENŢIUNE!

2.4 Indicaţii privind securitatea 
muncii pentru utilizator

Se vor respecta prescrip]iile existente
pentru prevenirea accidentelor.
Se vor elimina pericolele datorate
energiei electrice. Se vor respecta pre-
scrip]iile na]ionale [i cele ale întreprin-
derilor locale de furnizare a energiei
electrice.

2.5 Indicaţii privind securitatea 
muncii pentru lucrările de 
inspecţie şi montaj

Beneficiarul se va îngriji ca toate
lucr`rile de inspec]ie [i montaj s` fie
executate de personal de specialitate
autorizat [i calificat care a fost informat
în m`sur` suficient` prin studierea
aprofundat` a instruc]iunilor de ex -
ploatare.
În principiu, lucr`rile la pomp` sau la
instala]ie se vor executa numai când
aceasta este oprit`.

2.6 Modificarea şi executarea de 
piese de rezervă prin forţe 
proprii

Modific`rile pompei sunt permise
numai cu acordul produc` torului.
Piesele de rezerv` originale [i accesori-
ile autorizate de produc`tor servesc
securitatea. Utilizarea altor piese anu-
leaz` r`spunderea firmei pentru
urm`rile care rezult` din aceasta.

2.7 Moduri de exploatare 
nepermise

Siguran]a în exploatare a pompei livrate
este garantat` numai în cazul utiliz`rii
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conform destina]iei, corespunz`tor cu
capitolul 1 al instruc]iunilor de exploata-
re. Valorile limit` indicate nu vor fi
dep`[ite în nici un caz.

3 Transportul şi depo- 
zitarea intermediară

În timpul transportului
[i depozit`rii pompei,
aceasta va fi protejat`
împotriva umidit`]ii [i
deterior`rilor mecani-
ce.

4. Descrierea produsului
şi a accesoriilor

4.1 Descrierea pompelor pentru 
apă menajeră

Pompele de circula]ie din seria Star-Z
sunt adaptate în mod special la
condi]iile de exploatare din instala]iile
de circula]ie a apei calde menajere.
Prin alegerea materialelor [i prin con-
struc]ie, sunt rezistente la coroziune
fa]` de toate componentele din apa
cald` menajer`.
Comutarea tura]iei: pompele de tipul Z
25/6 sunt prev`zute cu un buton rota-
tiv în cutia de borne, pentru comutarea
manual` în 3 trepte de tura]ie [1(max)
- 2 - 3 (min)]. În treapta minim`, tura]ia
este redus` la cca. 40 ... 50% din
tura]ia maxim`. Ca urmare, curentul

ATENŢIUNE!

absorbit se reduce la cca. 50%.

4.2 Conţinutul livrării
– Pompa de circula]ie complet`
– Instruc]iuni de montaj [i exploatare

4.3 Accesorii
Accesoriile disponibile sau necesare
vor fi comandate separat
– olandezi pentru racordarea la con-

ducte a pompelor filetate 
– Panou de programare SK 601

(numai pentru racordarea direct` a
tipurilor monofazate rezistente la
curentul de blocare; racordarea
tipurilor trifazate se va face numai în
combinaţie cu panourile SK 602 /
622 sau cu contactoare),

– Modul pentru montare ulterioar`
S1R-h, numai pentru tipurile mono-
fazate rezistente la curentul de blo-
care, nu pentru Z 25/6.

5. Montarea şi racorda-
rea electrică

5.1 Montarea
– Montarea pompei se face numai

dup` încheierea tuturor lucr`rilor de
sudur` [i lipire [i dup` o sp`lare a
sistemului de ]evi. Impurit`]ile pot
scoate pompa din func]iune.

– Pompa se monteaz` într-un loc u[or
accesibil, pentru a facilita lucr`rile de
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inspectare [i demontare.
– La montarea pompei intr-o instala]ie

de recirculare a apei calde menaje-
re, se va instala o clapet` de re]inere
pe partea de refulare.

– Se recomand` ca înainte [i dup`
pomp` s` se monteze arm`turi de
izolare. Se evit` astfel o golire [i o
reumplere a întregii instalaţii la o
eventual` înlocuire a pompei.
Montarea trebuie s` se fac` în a[a
fel încât eventualele scurgeri de ap`
s` nu ajung` pe motorul pompei sau
pe cutia de borne.

– Montarea pompei se face astfel
încât s` nu fie supus` unor tensiuni
mecanice, iar motorul pompei s` fie
dispus orizontal. Pozi]iile de monta-
re ale modulului sunt prezentate în
fig. 1. 

– S`geata direc]ional` de pe carcasa
pompei indic` sensul de curgere
(fig. 2, poz. 1).

Star-Z 25/2 DM:
cutia de borne a
motorului nu trebuie
s` fie îndreptat` în
jos, deoarece astfel
poate p`trunde apa.
Dacă este necesar
se poate roti carca-
sa motorului dup`
desfacerea [urubu-
rilor Imbus.

Nu este permis`
deteriorarea garnitu-
rii cu aceast` oca-
zie.

ATENŢIUNE!

ATENŢIUNE!

– La pompele prev`zute cu un modul
trebuie s` se asigure accesul neîn-
gr`dit al aerului la modul.

La instala]iile care
urmeaz` a fi izolate
termic,  se va înglo-
ba în izola]ie numai
carcasa pompei.
Moto rul [i orificiile de
evacuare a conden-
sului trebuie s`
r`mân` libere! (fig. 2,
poz. 2).

5.2 Racordul electric 
– Racordul electric se va exe-

cuta, conform VDE 0730/p.
1, printr-un cablu fix de
leg`tur` prev`zut cu o fi[`
sau cu un întrerup`tor mul-
tipolar, cu o distan]` de
deschidere a contactelor de
cel pu]in 3 mm. 

– Pentru a asigura protec]ia împotriva
pic`turilor de ap` [i desc`rcarea
presetupei de cablu de for]ele de
trac]iune, se vor utiliza cabluri de
leg`tur` cu un diametru exterior
suficient (de ex. H 05 V V-F 3 G 1,5).

– În cazul utiliz`rii pompelor în instala]ii
în care temperatura apei dep`[e[te
90°C, se va utiliza un cablu de ali-
mentare rezistent la c`ldur`.

– Cablul de alimentare trebuie ampla-
sat în a[a fel încât s` nu ating` în nici
un caz ]eava [i/sau carcasa pompei
sau a motorului.

– Se verific` tipul de curent [i tensiu -

ATENŢIUNE!
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nea re]elei. 
– Se vor respecta datele de pe

pl`cu]a pompei.
– Racordarea la re]ea se va face con-

form schemei de conexiuni (fig. 4/5):
– 4: 3~400 V, rezistent la curentul de

blocare
– 5: 1~230 V, rezistent la curentul de 

blocare
– Se va avea în vedere împ`mântarea.

6. Punerea în funcţiune
6.1  Umplerea şi dezaerisirea
Instala]ia va fi umplut` în mod core-
spunz`tor. O dezaerisire a spa]iului
rotoric al pompei are loc în mod auto-
mat, dup` un timp scurt de func]iona-
re. O func]ionare de scurt` durat` f`r`
ap` nu d`uneaz` pompei. Dac` este
totu[i necesar` o dezaerisire direct` a
compartimentului rotorului, se proce-
deaz` astfel:
– Opri]i pompa.
– Închide]i robinetul de izolare situat

pe refulare.
– Deschide]i cu aten]ie [urubul de

dezaerisire cu o [urubelni]` cores -
punz`toare (fig. 3).

–În func]ie de presiunea siste-
mului [i de temperatura flui-
dului vehiculat, la deschide-
rea [urubului de dezaerisire
este posibil ca fluidul fierbin-
te (sub form` de lichid sau
aburi) s` curg` în afar` sau
s` erup` cu for]`.

Pericol de arsuri!
(numai la utilizarea în insta la-
]iile de înc`lzire cu ap` cald`)

– Proteja]i componentele electrice fa]`
de apa care curge în afar`.

– Porni]i pompa.
– Dup` 15 ... 30 s, închide]i la loc

[urubul de dezaerisire.
– Deschide]i din nou robinetul de izo-

lare.
În func]ie de presiunea
de lucru, pompa se
poate bloca dac`
[urubul de dezaerisire
este deschis. 

– În func]ie de starea de
exploatare a pompei sau a
instala]iei (temperatura flui-
dului vehiculat) pompa poate
atinge temperaturi ridicate. 
Pericol de arsuri!
(numai la utilizarea în
instala]iile de înc`lzire cu ap`
cald`)

6.2 Reglarea
– Controlul sensului de rota]ie la

motoarele trifazate:
Înainte de controlul sensului de
rota]ie, se îndep`rteaz` [urubul de
închidere de pe partea frontal` a
motorului. Printr-o conectare scurt`,
se controleaz` dac` sensul de
rota]ie a pompei coincide cu
s`geata de pe etichet`. Dac` sensul
de rota]ie nu este cel corect, se
schimb` 2 faze între ele.

ATENŢIUNE!
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7. Întreţinerea
Pompele nu necesit`
între]inere.

8. Probleme, cauze 
şi remedii

8.1 Pompa nu funcţionează, deşi
este alimentată cu curent:
– verifica]i siguran]ele electrice,
– verifica]i tensiunea la intrarea în

pomp` (aten]ie la datele de pe
pl`cu]a pompei),

– verifica]i valoarea condensatorului
(aten]ie la datele de pe pl`cu]a
pompei),

– motorul este blocat, de ex. datorit`
sedimentelor de pe circuitul de ap`.
Remediere: se desface [urubul cen-
tral de închidere [i se verific` dac`
rotorul se mi[c` rotind arborele
motorului cu o [urubelni]` [i
deblocându-l dac` este necesar

Se vor respecta m`surile de
siguran]` de la pct. 6.1!
La temperaturi ridicate ale
apei [i presiuni ridicate în
instala]ie, se vor închide
arm`turile de izolare înainte
[i dup` pomp`. Se las`
pompa s` se r`ceasc`.

8.2 Pompa este zgomotoasă 
în funcţionare

– cavita]ie datorit` presiunii insufi-
ciente la intrare
Remedierea: se m`re[te presiunea
la intrare în domeniul admisibil.

Dac` problema nu poate fi reme -
diat`, lua]i leg`tura cu un atelier
specializat, cu cel mai apropiat
service sau reprezentant Wilo.

9. Piese de schimb
La comanda pieselor de schimb, se
vor comunica toate datele de pe 
eticheta pompei.

Ne rezerv`m dreptul de a efectua
modific`ri de natur` tehnic`!
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