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NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg 
op 93/68/EEG 
 
Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1) 

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti: 
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 
 
Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
Directiva sobre máquinas 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 
 
Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE 
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE 
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 
 
Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 
 
Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere 
tilføyelser: 93/68/EWG 
 
Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) 

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 
 
Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) 

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering 
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 
 
Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) 

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az 
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  
 
Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) 

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 
 
Použité harmonizační normy, zejména: 1) 

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami:
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 
 
Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1) 

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с 
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 
 
Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1) 

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε.  
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως 
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, 
ιδιαίτερα: 1) 

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 
 

Kısmen kullanılan standartlar: 1) 

1) EN 809, 
EN 60034-1 
 

Erwin Prieß 

Quality Manager 

WILO AG 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 

EN 60204-1
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1. Generalităţi

1.1   Despre acest document
Aceste instrucţiuni de montare și utilizare
reprezintă o parte integrantă a echipamentului.
Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea
echipamentului. Respectarea strictă a acestor
instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru
utilizarea corespunzătoare și exploatarea corectă
a echipamentului.
Instrucţiunile de montare și utilizare sunt
conforme cu varianta constructivă a
echipamentului, respectiv cu standardele de
siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.

2. Siguranţa în exploatare

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

2.1  Marcarea indicaţiilor din acest manual de
utilizare

Simboluri

Simbol general pentru pericole.

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 probabilităţii accidentării (grave a)
persoanelor dacă nu se respectă această
indicaţie.

ATENŢIE! Există pericolul deteriorării
pompei/instalaţiei. 'Atenţie' atrage atenţia
utilizatorului asupra posibilităţii de deteriorare
a produsului în cazul nerespectării acestei
indicaţii.

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

2.2  Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

2.3  Pericole în cazul nerespectării instrucţiunilor
privind siguranţa în exploatare
Nerespectarea instrucţiunilor privind siguranţa în
exploatare poate pune în pericol personalul sau
pompa/instalaţia. Nerespectarea instrucţiunilor
privind siguranţa în exploatare poate duce la
anularea posibilităţii solicitării unor eventuale
despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni
privind siguranţa poate duce, de exemplu, la
următoarele riscuri:

• pierderea unor funcţii importante ale
pompei/instalaţiei.

• punerea în pericol a personalului prin efecte de
natură electrică, mecanică și bacteriologică.

2.4  Instrucţiuni privind siguranţa în exploatare
pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind
prevenirea accidentelor. 
Trebuie luate măsuri pentru evitarea
electrocutării. Se vor respecta indicaţiile
prevederilor locale sau generale [de ex. CEI, VDE
în Germania etc.], respectiv cele ale companiei de
furnizare a energiei electrice.
Componentele supuse variaţiilor de temperatură,
a căror atingere poate fi periculoasă, trebuie
protejate prin dispozitive de protecţie adecvate.
Dispozitivele de protecţie împotriva contactului
accidental cu componente mobile  (de ex.
protecţia cuplării) pot fi demontate numai cu
instalaţia oprită. Nu este permisă niciodată
punerea în funcţiune a pompei fără aceste
dispozitive de protecţie.
Pentru protecţia persoanelor și a mediului trebuie
evitate orice scurgeri ale substanţelor periculoase
(explozive, toxice, fierbinţi), care pot proveni de la
pompă (de ex. etanșarea arborelui), cu respectarea
normelor și prescripţiilor locale.Această pompă nu
are voie să funcţioneze niciodată fără fluid.
Distrugerea etanșării arborelui rezultată astfel
poate provoca scurgeri și poate reprezenta un
pericol pentru persoane și mediu.

2.5  Instrucţiuni privind siguranţa la efectuarea
lucrărilor de inspectare și montaj
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările
de inspectare și montaj sunt efectuate de
personal de specialitate autorizat și calificat, care
a studiat atent acest manual de utilizare.
Lucrările la pompă/instalaţie se vor efectua numai
cu echipamentul oprit.
Pompa sau agregatele electrice de pompare, care
transportă fluide periculoase, trebuie
decontaminate.
Toate dispozitivele de protecţie și siguranţă
trebuie reactivate imediat după finalizarea
lucrărilor.
Pentru punerea în funcţiune după executarea
lucrărilor de întreţinere vezi capitolul "Punerea în
funcţiune". 

2.6  Modificări neautorizate și fabricarea pieselor
de schimb
Modificările pompei/instalaţiei sunt permise
numai cu acordul prealabil al producătorului.



Folosirea pieselor de schimb originale și a
accesoriilor aprobate de producător contribuie la
siguranţa în exploatare. Utilizarea altor
componente anulează răspunderea
producătorului pentru consecinţele rezultate.

2.7 Utilizarea necorespunzătoare
Siguranţa în exploatare a pompei/instalaţiei
livrate este garantată numai dacă se respectă
prescripţiile indicate în instrucţiunile de utilizare.
Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara
valorilor limită specificate în catalog/fișa tehnică.

3. Transportarea și depozitarea
temporară

La recepţia pompei verificaţi-o imediat pentru
deteriorări cauzate de transport. Dacă se constată un
defect, trebuie întreprinși cu transportatorul toţi
pașii necesari, în termenele prevăzute.

ATENŢIE! Dacă pompa se va monta ulterior,
aceasta trebuie depozitată într-o locaţie uscată și
trebuie protejată împotriva loviturilor și a
influenţelor mediului (umiditate, îngheţ ș.a.m.d.).

Manipulaţi pompa cu atenţie și acordaţi atenţie
geometriei și poziţiei grupului hidraulic.

4. Utilizarea corespunzătoare

ATENŢIE! Această pompă poate funcţiona numai
în condiţiile de funcţionare indicate de către
cumpărător și confirmate de către Wilo.
Condiţiile de garanţie sunt definite în condiţiile
generale de livrare și servicii. Condiţiile de

funcţionare a pompei sunt definite în fișa tehnică
din anexă.

4.1 Instrucţiuni de securitatea muncii

ATENŢIE! Nu atingeţi pompa fierbinte.
Pompa poate fi utilizată numai pentru condiţiile
de exploatare stabilite. 
Trebuie excluse toate pericolele pentru persoane
și mediu.

ATENŢIE! Nu supuneţi pompa șocurilor termice.
Nu stropiţi niciodată pompa cu un lichid rece.
Respectaţi densitatea prevăzută a fluidului. În caz
contrar există riscul suprasolicitării motorului.
Pompa nu trebuie exploatată în afara domeniului
de lucru prevăzut. În caz contrar, există riscul
cavitaţiei și deteriorării pompei și a motorului.

4.2 Construcţia și modul de funcţionare
Pompele din seria constructivă NL sunt pompe
centrifuge orizontale monoetajate, ale căror
putere și dimensiuni corespund normei EN
733/DIN 24255 (44111). Construcţia lor
facilitează demontarea unităţii complete a
lagărului dinspre motor, fără a trebui demontate
conductele de aspiraţie și refulare.
Acestea sunt prevăzute pentru pomparea
fluidelor curate sau puţin murdărite, fără
substanţe solide.
Substanţele solide cu o dimensiune de până la 3
mm pot fi vehiculate, însă aceasta reduce durata
de viaţă a pompei.

4.3  Descriere
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Tip Construcţie
Carcasă pompă

Materiale
Rotor hidraulic Tip etanșare

Standard

EN GJL 250

EN GJL 250

Etanșare mecanică
MG12-G6-AQ1EGG

EPDM

Opţiune

Garnitură de etanșare
presetupă

Grafit + PTFE

G-Cu Sn 10
Etanșare mecanică

MG12-G6-AQ1EGG
EPDM

EN GJL 250
Etanșare mecanică

MG12-G6-Q1Q1VGG
VITON
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4.4  Codificarea
NL 32-200-B  0.75-4-05-XX B

Cod pompă

Ș ștuţ de presiune

Ș max. a rotorului hidraulic

Varianta hidraulică

Puterea motorului (kW)

cu 2 sau 4 poli

05 - Etanșare mecanică (fără distanţier)

12 - Etanșare mecanică (cu distanţier)

Codul definiţiei tehnice

Indexul ediţiei tehnice

4.5  Etanșarea arborelui
În funcţie de utilizare, este posibilă montarea a
diverse etanșări de arbore (vezi 4.3).

NOTĂ:  Capitolul 4.3 conţine toate posibilităţile
de etanșare. 
• Presetupă cu piesă intermediară sau etanșare
mecanică, conform DIN 24960, în funcţie de
situaţie:
Dacă pompa funcţionează în regim de aspiraţie,
dacă pompa este alimentată în regim de presiune
cu o presiune mai mică de 0,5 bari,
dacă fluidul transportat este în apropierea sau în
punctul de fierbere.

5. Pregătirea instalării

5.1  Conductele

-  Respectaţi direcţia de curgere a fluidului (săgeţile
de pe flanșele pompei).

-  Conductele trebuie să aibă un diametru cel puţin
egal cu cel al ștuţului pompei. Pentru conducte cu
diametre mai mari trebuie utilizate reducţii
adecvate.

-  Îmbinările cu flanșă nu au voie să intre în interiorul
conductelor.

-  Asiguraţi-vă că au fost curăţate conductele înainte
de instalarea pompei.

-  Sprijiniţi conductele astfel încât să nu fie
exercitate niciun fel de tensiuni asupra flanșelor
pompei. Tensiunile provenite în urma dilataţiei
pot fi compensate prin mufe de compensare.

-  Evitaţi îngustarea abruptă a diametrului
conductei, precum și coturile cu rază mică.

-  În cazul unei modificări a diametrului, utilizaţi
piese de trecere asimetrice, pentru a evita
formarea  de admisii de aer. (fig. 2).

-  Pe ștuţul de aspiraţie se va monta un manșon de
aspiraţie cu același diametru cu cel al pompei și o
lungime de 15 ori cât diametrul nominal al
pompei, pentru a evita turbulenţele (fig. 2).

-  Viteza de curgere a fluidelor în conducte trebuie să
fie între 2 și 3 m/s.

5.1.1  Conductele de aspiraţie
În scheme se găsește o dispunere optimă a
conductelor.

Pentru a evita formarea de admisii de aer, montaţi
o piesă de trecere asimetrică (fig. 2) .

•  Se recomandă montarea unui filtru de aspiraţie, a
cărui secţiune să fie de trei ori mai mare decât cea a
conductei (cu aproximativ 100 orificii/cm2).

•  Intrarea conductei de aspiraţie trebuie să fie

semnificativ sub nivelul lichidului, se poate utiliza
un filtru. Filtrul trebuie să fie aliniat, pentru a evita o
cădere prea mare de presiune, care poate influenţa
puterea pompei și poate provoca cavitaţie.
Pe conducta de refulare trebuie montată o vană
glisantă de închidere. Aceasta trebuie să fie
închisă pentru lucrări de întreţinere.
Vana glisantă de închidere trebuie montată astfel
încât să se împiedice formarea unei admisii de aer.

5.1.2  Conductele de refulare
Conducta de refulare trebuie montată vertical și
trebuie să aibă un diametru constant.
Reglarea debitului de pompare se efectuează prin
vana glisantă de închidere, care se montează la
ștuţul de presiune al pompei. Trebuie să se
utilizeze un dispozitiv de reţinere, pentru a se
evita loviturile de berbec.

Fig. 1

Pompa în regim de 
presiune Pompa în regim de

aspiraţie

Fig. 2

Fig. 3

1  Piesă asimetric convergentă
(funcţionare în regim de aspiraţie)
sau piesă concentrică (regim de
presiune)

2  Vană glisantă de închidere
3  Conducte de aspiraţie
4  Cot de ţeavă 
5  Sorb cu filtru
6  Vană glisantă de închidere
7  Supapă de reglaj



5.1.3  Racordurile pentru control sau alimentare
Diversele racorduri ale pompei sunt prezentate
detaliat în capitolul 12, punctul 12.1, din anexă.

5.1.4  Controlul presiunii
Controlul presiunii se efectuează cu ajutorul
aparatelor de măsură pentru presiune, ale căror
puncte de măsurare trebuie să fie plasate în
imediata apropiere a ștuţurilor de aspiraţie și de
presiune ale pompei.

6. Livrarea, manipularea și depozitarea

6.1   Instrucţiuni de securitatea muncii

ATENŢIE!
Nu staţionaţi niciodată sub o sarcină suspendată.
În timpul transportării sarcinii menţineţi o
distanţă de siguranţă suficientă.
Utilizaţi numai chingi adecvate, în stare perfectă.
Reglaţi lungimea chingii astfel încât pompa sau
agregatul să fie stabile și în poziţie orizontală.
Urechile de suspendare de pe componente sau de
pe motor nu pot fi utilizate pentru a ridica pompa
sau întregul agregat. Acestea sunt numai pentru
transportarea componentelor individuale, pentru
montare și demontare.
Nu îndepărtaţi documentele fixate pe pompă.
Nu îndepărtaţi dispozitivele de închidere montate
pe flanșele pompei, pentru a preveni pătrunderea
impurităţilor în pompă.

6.2   Recepţia
La recepţia materialului și înainte de dezambalare,
verificaţi vizual starea lăzii. În cazul în care
aceasta prezintă deteriorări, trebuie specificat pe
avizul de livrare. Pașii necesari se vor întreprinde
la transportator.

6.3  Depozitarea temporară
Dacă nu se utilizează pompa imediat după livrare,
aceasta trebuie depozitată într-un loc fără
vibraţii și uscat.

6.4  Manipularea
Respectaţi desenele de mai jos pentru prinderea
chingilor și manipularea pompei și a agregatului
de pompare.

6.5  Protecţia anticorozivă
Pe toate pompele este aplicată o peliculă de
protecţie anticorozivă. Aceasta trebuie
îndepărtată înainte de punerea în funcţiune (vezi
capitolul 6.6).

6.6  Îndepărtarea peliculei de protecţie
anticorozivă
La nevoie, protecţia la coroziune poate fi
îndepărtată după cum urmează:

•  Umpleţi pompa de mai multe ori cu un produs
adecvat (de ex., solvent pe bază de petrol sau un
agent de curăţare alcalin) și goliţi-o, dacă este
necesar clătiţi-o cu apă.
Luaţi toate măsurile de prevenire pentru a evita la
acest procedeu riscurile pentru persoane și
mediu.
Pompa trebuie montată imediat după acest
procedeu.

6.7  Înnoirea peliculei de protecţie anticorozivă
Dacă pompa trebuie depozitată pentru mai mult
de 6 luni, trebuie înnoită regulat pelicula de
protecţie anticorozivă. Luaţi legătura cu noi
pentru selectarea unui produs adecvat.

7. Instalarea
ATENŢIE! Lucrările de instalare și lucrările electrice
trebuie executate numai de personal de
specialitate, conform prevederilor locale!

PERICOL! Pericol de rănire
Trebuie respectate normele în vigoare privind
prevenirea accidentelor.

AVERTISMENT! Risc de electrocutare
Trebuie luate măsuri pentru evitarea
electrocutării.
Trebuie respectate normele naţionale din
domeniul electric, precum și normele și
reglementările naţionale.

7.1  Instrucţiuni de securitatea muncii
•  Îndepărtaţi dispozitivele de închidere a flanșelor

pompei imediat înainte de racordarea
conductelor. 

•  Asiguraţi racordarea corectă a flanșelor, pentru a
evita scurgerile la formarea presiunii, care pot
conduce la riscuri pentru persoane.

•  Asiguraţi-vă că sunt bine închise vanele de
închidere ale conductei de aspiraţie, conductei de
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Fig. 4a Numai pompa 

Fig. 4b Agregat pompă cu motor



Română

refulare și eventual a sistemului de presiune.
•  Asiguraţi-vă că nu există tensiuni.
•  Respectaţi normele interne.
•  Atenţie la contactul accidental cu componentele

fierbinţi.

ATENŢIE!
Pentru a evita orice riscuri de murdărire a
lichidului pompat, trebuie îndepărtate complet
mijloacele de conservare utilizate anterior (vezi
capitolul 6.6).

7.2  Generalităţi

7.2.1 Uneltele
Punerea în funcţiune a instalaţiei nu necesită
nicio unealtă specifică.

7.2.2  Condiţii exterioare
Temperatura ambiantă este între  -20°C și +40°C.
Pentru a evita riscurile de corodare, umiditatea
aerului trebuie să fie cât se poate de mică.

7.2.3  Baza, fundaţia
Pompa sau agregatul trebuie instalate pe o
suprafaţă plană, fără a fi supuse vibraţiilor
externe. În caz de incertitudine, utilizaţi piese de
contact care amortizează vibraţiile.
Agregatul trebuie instalat corect pe fundaţie.
Pentru a compensa eventualele torsionări dintre
soclu sau cadru și fundaţie, introduceţi între
cadru și fundaţie pene distanţiere.
Verificaţi înainte de instalare:

-  Să nu existe deteriorări ale pompei sau
agregatului din timpul transportării la locaţia de
montare.

-  Rotirea liberă (rotiţi axul pompei cu mâna).
-  Să corespundă dimensiunile fundaţiei.

Următoarele lucrări de pregătire pot fi executate
înainte de instalare.

-  Curăţarea suprafeţei fundaţiei.
-  La nevoie se vor îndepărta siguranţele găurilor de

ancorare ale cadrului.
-  Dacă este necesar se vor curăţa găurile de

ancorare ale cadrului, iar dacă este cazul se vor
debavura.

-  Verificaţi dispunerea găurilor de ancorare pe baza
schemei.

7.2.4  Instalarea agregatului
Înainte de coborârea agregatului, aliniaţi găurile
din placa de bază cu atenţie cu bolţurile de
ancorare fixate anterior în fundaţie. Apoi coborâţi
cu atenţie agregatul astfel încât să se așeze
complet pe fundaţie.

7.2.5  Necesarul de spaţiu
Spaţiul necesar pentru amplasarea agregatului
este definit prin fișa de dimensiuni (capitol în
anexă).
Trebuie să fie prevăzut accesul liber către vanele
glisante de închidere, robinete și aparatele de
măsură.

7.2.6  Poziţia
Pompele NL trebuie montate orizontal.

7.3  Motorul
Verificaţi sensul de rotaţie al motorului (pompa
trebuie să fie acţionată în sensul indicat de
săgeata de pe carcasa spirală).
Dacă nu este posibilă constatarea sensului de
rotaţie doar pe baza motorului, trebuie executată
o verificare cu pompa umplută cu fluid de
pompat.
În orice caz, trebuie respectate instrucţiunile
furnizorului motorului, în general motorul este
montat de către Wilo în agregat/pompă.

7.4  Alinierea agregatului
Introduceţi pene distanţiere sub cadrul de pe cele
două părţi ale barei de fixare, la 10 mm de la
punctul de fixare al cadrului.
Utilizaţi o nivelă cu apă pentru a alinia agregatul.
Asiguraţi-vă că în timpul instalării cadrului pe
fundaţie nu apar torsionări sau încovoieri ale
cadrului. Șuruburile de tip diblu trebuie turnate cu
ciment care se întărește repede.

7.5  Cuplajul
La montarea cuplajelor evitaţi loviturile puternice.
Pentru a ușura montarea, acestea trebuie
încălzite.
Capetele arborilor trebuie să fie perfect
concentrice. Distanţa dintre cele 2 jumătăţi ale
cuplajelor N-EUPEX B (FLENDER) trebuie  să fie
între 2 și 3 mm.
În cazul utilizării altor cuplaje trebuie respectate
instrucţiunile producătorului. După fixarea
soclului și racordarea conductelor trebuie
efectuată o verificare a alinierii, cu o eventuală
corecţie.
De asemenea, după atingerea temperaturii
normale de funcţionare trebuie efectuată o nouă
verificare.
Protecţia cuplării trebuie să corespundă normelor
europene de securitate DIN 31001, pentru a se
evita orice contact în timpul funcţionării pieselor
rotative.

Fig. 5
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Trebuie respectate următoarele dimensiuni:

a = a1 și b = b1

7.6  Verificarea înainte de instalare
Înainte de montarea agregatului/pompei în
sistemul de conducte trebuie verificate
următoarele puncte:

•  Este deconectat curentul electric?
•  Sunt goale conductele de aspiraţie și de refulare și

sunt închise vanele de închidere?
•  Este posibilă rotirea axului pompei cu mâna

(rotirea ventilatorului motorului)?
•  Au fost respectate toate instrucţiunile?

7.7  Montarea pompei și montarea în sistemul de
conducte
Trebuie respectate următoarele instrucţiuni:

1.  Îndepărtaţi dispozitivele de închidere pentru
protecţia pompei și ţevile auxiliare.

2.  Montaţi cu atenţie îmbinările cu flanșă.
3.  Conectaţi conductele de aspiraţie.
4.  Conectaţi conductele de refulare.

Pompa trebuie să fie aliniată cu conductele, iar
racordarea conductelor la pompă nu trebuie să
provoace tensiuni asupra flanșelor.

7.8  Lucrări finale
Trebuie efectuate următoarele verificări:

1. Strângeţi flanșele.
2. Verificaţi rotirea liberă (rotiţi ventilatorul

motorului sau furtunul cuplajului).
3. Verificaţi alinierea pompei/motorului.
4. Montaţi protecţia cuplării.

7.9  Verificarea hidrostatică
La efectuarea verificării hidrostatice a
conductelor trebuie exclusă pompa.
În caz contrar trebuie prevenită pătrunderea
corpurilor străine în pompă.

NOTĂ: Dacă verificarea implică și pompa,
presiunea de verificare nu trebuie să fie mai mare
de 1-3 ori presiunea nominală a pompei.

•  Presiunea nominală este definită în capitolul
"Date".

•  Pentru verificări se poate utiliza apă.

8. Punerea în funcţiune și scoaterea din
funcţiune

8.1  Condiţii preliminare
Pompa sau agregatul trebuie montate conform
instrucţiunilor din capitolul 5 de mai sus.

8.2  Personalul
Lucrările descrise în acest capitol pot fi executate
numai de către personal calificat și autorizat.

8.3  Instrucţiuni de securitatea muncii

AVERTISMENT!  
Racordarea electrică se va executa conform
nivelului tehnic și cu respectarea normelor și
reglementărilor valabile în locaţia de montare.

•  Aceste lucrări pot fi executate numai de către
personal calificat.

ATENŢIE!
Pompa trebuie să fie alimentată corect, pentru a
evita o deteriorare a etanșării arborelui.

•  Umpleţi corect conductele de alimentare.
•  Controlaţi sensul de rotaţie (alimentarea corectă a

pompei).
•  Umpleţi pompa cu atenţie când produsul este

fierbinte, pentru a evita toate deformările din
cauza tensiunilor.

•  Pentru transportul fluidelor explozive,
dăunătoare, fierbinţi, care cristalizează sau
corozive, trebuie luate toate măsurile pentru a
asigura securitatea persoanelor și a mediului.

•  În cazul funcţionării cu viteză constantă, debitul
se va regla cu ajutorul vanei glisante de închidere,
care este montată pe ștuţul de presiune al
pompei. Vana glisantă de închidere de pe partea
de aspiraţie trebuie să fie întotdeauna deschisă,
pentru a se evita cavitaţia.

•  Nu lăsaţi pompa în funcţiune mai mult de 3
minute cu supapa de reglaj închisă, dacă nu există
o conductă bypass.

•  Trebuie luate măsuri de securitate pentru a evita
depășirea presiunii admise pentru carcasa
pompei.

•  Verificaţi din nou alinierea pompei/motorului după
stabilizarea temperaturii de funcţionare, repetaţi
alinierea, dacă este necesar.

8.4  Umplerea și aerisirea pompei
Înainte de prima punere în funcţiune, trebuie ca
pompa, precum și conducta de aspiraţie, să fie
umplute complet cu fluidul care va fi vehiculat, pentru
a evita o funcţionare fără apă. Pompa și garnitura
inelară glisantă trebuie să fie aerisite complet.

AVERTISMENT!
Dacă pompa este aerisită, la transportul
produsului fierbinte trebuie să se asigure faptul
că fluidul nu poate să se scurgă. Poate să se

Fig. 6

Lineal de verificare
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scurgă și abur, dacă aerisirea este extinsă sau
prelungită inutil, ceea ce poate conduce la riscuri
de arsuri!
Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie și mănuși,
protejaţi-vă și faţa!
Utilizaţi clești!
Nu atingeţi componentele eventual fierbinţi!
După aerisire închideţi bine supapa de aerisire.

ATENŢIE!
O aerisire incompletă poate reduce durata de
viaţă a pompelor.

8.5  Racordarea electrică
Racordarea motorului se face conform planului de
borne, care se află în cutia de borne.

8.6  Verificarea înainte de punerea în funcţiune
Înainte de punerea în funcţiune a pompei
asiguraţi-vă că prin pornire nu poate fi pusă în
pericol nicio persoană.

Verificaţi următoarele puncte:
1. Toate conductele sunt conectate, iar etanșările

sunt închise.
2. Este montată corect etanșarea arborelui?
3. Dacă este necesar, racordurile etanșării arborelui

sunt executate și conforme?
4. Alinierea este corectă (capitolul 7).
5. Pompa și conductele sunt umplute corect.
6. Vana glisantă de închidere pe refulare este

închisă.
7. Vana glisantă de închidere pe partea de aspiraţie

este deschisă complet.
8. Motorul este pregătit pentru funcţionare.
9. Sensul de rotaţie al motorului este corect

(verificaţi printr-un impuls al protecţiei).

10. Dacă este necesar, se poate strânge din nou
ușor bucșa presetupei cu ajutorul piuliţelor
șuruburilor (A fig. 5).

8.7  Punerea în funcţiune
Pentru punerea în funcţiune trebuie să se

procedeze după cum urmează: 
•  Deschideţi complet vana glisantă de închidere de

pe conducta de aspiraţie.
•  Închideţi vana glisantă de închidere de pe refulare.
•  Porniţi motorul.
•  Verificaţi presostatul de pe refulare.
•  Dacă presiunea nu crește treptat cu turaţia, opriţi

motorul și aerisiţi pompa.

•  Când motorul atinge turaţia, reglaţi punctul de
lucru cu ajutorul vanei glisante de închidere de pe
conducta de refulare (punct de lucru: vezi fișa
tehnică).

•  La pornire se strânge puţin bucșa presetupei, în
cazul unei scurgeri considerabile trebuie strânsă
ușor din nou. După treizeci de minute de
funcţionare reglaţi fin, pentru a obţine între 20 și
30 de picături pe minut, pentru condiţii grele și
temperatură înaltă această valoare poate fi foarte
importantă.

O funcţionare cu vana glisantă de închidere de pe
refulare închisă este posibilă numai dacă există o
conductă bypass care facilitează un debit minim
de transport.
Dacă instalaţia este protejată printr-o supapă,
trebuie să se asigure faptul că reglajul acesteia nu
permite o depășire a presiunii nominale a carcasei
pompei.
Trebuie verificată alinierea pompei/motorului,
după ce a fost atinsă temperatura de funcţionare.

8.8  Frecvenţa de pornire
Frecvenţa de pornire este indicată în tabelul
următor, în funcţie de dimensiunea pompei: 

8.9  Indicaţii speciale
În timpul funcţionării trebuie verificate
următoarele puncte: 

-  Turaţia și presiunea la ștuţul de presiune.
-  Să nu existe vibraţii, iar modul de funcţionare să

fie regulat.
-  Nivelul de lichid din vasul preliminar.
-  Temperatura lagărului pompei (max. 100°C).

Etanșarea arborelui
Varianta cu presetupă:
Pentru funcţionarea corectă este necesară o
scurgere de 20 până la 40 de picături pe minut în
condiţii normale de funcţionare.
Dacă această scurgere se reduce foarte mult,
aceasta poate conduce la deteriorarea
etanșeităţii și eventual la deteriorarea arborelui
din dreapta presetupei.

Fig. 7

Dimensiune pompă Număr de porniri admise
pe oră

32-125, 32-160, 32-200, 32-250,
40-125, 40-160, 40-200, 40-250,
50-125, 50-160, 50-200, 65-125,
65-160, 65-200, 65-250, 80-160,
80-200, 80-250,100-160,
100-200, 100-250, 100-315,
125-200, 150-200, 150-250

15

40-315, 50-250, 50-315, 65-315,
80-315, 80-400, 100-400,
125-250, 125-315, 125-400,
150-315, 150-400, 150-500,
200-250, 200-315, 200-400,
200-500, 250-300, 250-315,
250-400, 250-500, 300-400, 
300-500

8
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Variantă cu etanșare mecanică:
La prima punere în funcţiune este posibilă o mică
scurgere. Dacă pompa este echipată cu un sistem
extern de spălare, un sistem de răcire sau un
sistem de încălzire, trebuie ca spălarea, sistemul
de răcire sau de încălzire să fie pregătite pentru
funcţionare înainte de pornirea pompei.

ATENŢIE!
Varianta cu presetupă: Dacă aceste scurgeri sunt
prea mari și nu se mai pot controla prin
strângerea presetupei, aceasta indică că nu mai
pot fi utilizate inelele, ci trebuie înlocuite.
Varianta cu etanșare mecanică: Dacă la prima
punere în funcţiune nu dispar posibilele pierderi
prin scurgeri după câteva minute de funcţionare,
opriţi pompa, demontaţi suprafeţele de fricţiune
și verificaţi starea acestora.

8.10 Scoaterea din funcţiune
Înainte de a scoate pompa din funcţiune închideţi
vana glisantă de închidere de pe refulare.
Imediat după oprirea pompei trebuie închise
toate vanele glisante de închidere. Dacă există
pericol de îngheţ, pompa trebuie golită prin
utilizarea unui dop de golire cu filet tăiat.
Reţelele de răcire și încălzire sau spălarea externă
(cod 052, cod 051) trebuie închise ultimele.
Dacă există pericolul unei scăderi puternice a
temperaturii ambiante și, astfel, de îngheţ,
utilizaţi dopul 90.30  pentru a goli carcasa
pompei.

AVERTISMENT!
La golire, în cazul în care pompa a pompat un
produs exploziv, dăunător sau care cristalizează,
trebuie luate toate măsurile necesare pentru a
evita accidentarea persoanelor sau afectarea
mediului. În cazul unei expediţii noi a pompei,
aceasta nu are voie să conţină urme de produse
periculoase.

În cazul unei opriri mai îndelungate a pompei
trebuie să se prevadă o protecţie interioară
corespunzătoare.

9. Întreţinerea - menţinerea în stare
de funcţionare

9.1  Condiţii preliminare
Pompa sau agregatul electric pentru pompe
trebuie să fie scoase din funcţiune, conform
informaţiilor din capitolul 8.10.

9.2  Personalul

ATENŢIE! Lucrările descrise în acest capitol pot fi
executate numai de către personal calificat și
autorizat.
Toate intervenţiile în reţeaua de alimentare
electrică pot fi executate numai de către personal
autorizat.

9.3  Instrucţiuni de securitatea muncii

AVERTISMENT!
Dacă pompa a transportat produse explozive,
dăunătoare sau care cristalizează, trebuie luate
toate măsurile necesare pentru a evita
accidentarea persoanelor și afectarea mediului.
Locul de muncă pentru demontare sau montare
trebuie să fie curat.
Deoarece pompa poate să conţină încă fluidul
pompat, trebuie ca înainte de fiecare demontare
sau expediere să se efectueze o spălare atentă.

9.4  Întreţinerea și inspecţia
Pompa necesită numai o întreţinere minimă.
Totuși, se recomandă:

-  verificarea regulată a rotirii pompei fără bătaie și
fără vibraţii.

-  verificarea frecventă a alinierii motorului/pompei.
-  asigurarea în fiecare lună a faptului că garnitura

inelară glisantă nu prezintă scurgeri.
-  verificarea săptămânală a etanșării presetupei

pentru scurgeri.
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10. Defecţiuni, cauze și remedii

ATENŢIE! Lucrările de întreţinere și reparaţii pot
fi executate numai de către personal calificat și
autorizat.

Defecţiuni Cauze Remedii
Puterea pompei este prea mică. Contrapresiunea este prea puternică Demontaţi și curăţaţi conductele.

Verificaţi punctul de lucru și reglaţi-l.

Alimentarea pompei este insuficientă Aerisiţi carcasa pompei, precum și
conducta de aspiraţie

Înălţimea de aspiraţie este prea mare sau
înălţimea de refulare este prea mică.

Verificaţi nivelul de lichid, deschideţi vana
de închidere de pe partea de aspiraţie.
Curăţaţi filtrele.

Jocul inelelor de uzură este prea mare Schimbaţi inelele de uzură

Sensul de rotaţie nu este corect Inversaţi 2 faze la motor

Pompa nu aspiră sau 
aspiră insuficient.

Carcasa, etanșarea arborelui, sorbul sau
conducta de aspiraţie nu sunt etanșe.

Înlocuiţi garnitura carcasei. Înlocuiţi
etanșarea arborelui.Verificaţi garniturile
flanșelor.

Înălţimea de aspiraţie este prea mare sau
înălţimea de refulare este prea mică.

Verificaţi nivelul de fluid. Deschideţi
supapa de pe partea de aspiraţie. Curăţaţi
filtrul.

Componente libere sau blocate în
pompă.

Deschideţi și curăţaţi pompa.

Pompa prezintă scurgeri. Scurgeri pe la carcasa pompei. Verificaţi momentele de strângere.

Scurgeri pe la garniturile de etanșare. Verificaţi starea suprafeţelor de fricţiune
ale garniturilor. În cazul deteriorării
garnitura trebuie înlocuită. 

Creștere a temperaturii carcasei pompei. Alimentare insuficientă a pompei sau a
conductelor cu fluid.

Aerisiţi pompa și conducta de aspiraţie.

Înălţimea de aspiraţie este prea mare sau
înălţimea de refulare este prea mică.

Verificaţi nivelul fluidului, deschideţi vana
de închidere de pe partea de aspiraţie.
Curăţaţi filtrul de aspiraţie.

Pompa funcţionează cu vana glisantă de
închidere închisă.

Deschideţi supapa de pe refulare.

Zgomot mare al pompei. Alimentare insuficientă a pompei sau a
conductelor cu fluid.

Aerisiţi pompa și conducta de aspiraţie.

Înălţimea de aspiraţie este prea mare sau
înălţimea de refulare este prea mică

Verificaţi nivelul de fluid din recipient și
deschideţi supapele de pe conducta de
aspiraţie.
Curăţaţi filtrul de aspiraţie

Montarea pompei pe un soclu care nu
este plan sau este tensionat pe flanșe.

Verificaţi instalarea și alinierea pompei.

Corpuri străine în pompă. Demontaţi și curăţaţi pompa.

Contactorul de protecţie al motorului
declanșează.

Montarea pompei pe un soclu care nu
este plan sau este tensionat pe flanșe.

Verificaţi instalarea și alinierea pompei.

Pierdere de curent electric. Verificaţi împământarea agregatului.
Verificaţi eventualele cauze ale pierderii
electrice, de ex. cabluri deteriorate sau
scurgeri de fluide pe componente
electrice.

Punctul de lucru admis nu este respectat. Trebuie respectate condiţiile de
funcţionare definite în fișa tehnică.

Componente libere sau blocate în
pompă.

Deschideţi și curăţaţi pompa.



Română

11. Date tehnice

Toate datele tehnice ale pompei sau ale
agregatului sunt descrise în următorul capitol.
Dacă aveţi nevoie de alte informaţii, adresaţi-vă
serviciului nostru tehnic.

Limitele presiunii de funcţionare

Limitele de exploatare ale etanșării arborelui

NOTĂ: Limitele de exploatare indicate nu sunt
valabile pentru toate fluidele care pot fi pompate.
În caz de incertitudine, trebuie respectate datele
specifice din fișa tehnică.

Poziţia flanșelor
Flanșă de aspirare axială, flanșă de presiune
radială, care duce în sus.

Definiţia flanșelor
Pentru carcasa din fontă DIN 2533 PN16, în afară
de modelele 150-200, 150-250 și 200-250, care
au un ștuţ de aspiraţie în PN 10.

Sensul de rotaţie
În sensul acelor de ceasornic faţă de arborele de
antrenare al pompei.

Materialul de fabricaţie al pompei și
etanșeitatea
Vezi capitolul 4.

Vibraţiile
Pompele NL corespund normelor VDI 2056 și ISO
5199 clasa K pentru pompele cu putere electrică
necesară de până la 15 kW și clasa M pentru o
putere electrică necesară de peste 15 kW.

Nivelul de zgomot
Nivelul de zgomot al pompelor corespunde
directivei 001/30 - 1992 a Comisiei Europene.
Următorul tabel oferă valori aproximative:

Pompă fără motor

Un nivel de zgomot suplimentar poate fi produs
prin:

•  Motor.
•  O aliniere posibil greșită a pompei/motorului.
•  Conducte (observaţie: cu cât este mai mare

diametrul conductelor, cu atât este mai mic
nivelul de zgomot produs).

Material Temperatură Presiune Tipuri

Carcasă din
fontă cu rotor
hidraulic din

fontă sau bronz

-20ºC până la
120ºC

16 bari 
32-125 până la

80-315

10 bari
80-400 până la 

300-500

14 bari 150-500

120ºC până la
170ºC

14 bari 
32-125 până la

80-315

9 bari 
80-400 până la 

300-500

8 bari 150-500

Etanșare arbore Temperatură

Garnitură de etanșare presetupă -40°C până la +110°C

Etanșare mecanică -20°C până la +120°C

Pompă de recirculare cu spirală
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Forţe admise și momente pe flanșe

Valori conform ISO/DIN 5199 – clasa II (1997) – Anexa B, familia nr. 2 pentru
montare pe cadru din fontă fără beton turnat și o temperatură de pompare
de până la 110°C, sau cadru din fontă cu beton turnat și o temperatură de
pompare de până la 120 °C.

Temperaturi maxime admise 

Interval de funcţionare

Aceste intervale de funcţionare sunt valabile pentru fluide asemănătoare apei.
Dacă se transportă fluide cu alte proprietăţi fizice poate fi necesară corectarea
intervalelor indicate.

DN Flanșă Fy (N) Fz (N) Fx (N) ™F (N) My (Nm) Mz (Nm) Mx (Nm)

superioară
flanșă
axa Z

32 400 500 440 780 360 420 520 760

40 400 500 440 780 360 420 520 760

50 540 660 600 1040 400 460 560 820

65 820 1000 900 1580 460 520 640 940

80 820 1000 900 1580 460 520 640 940

100 1080 1340 1200 2100 500 580 700 1040

125 1620 2000 1800 3140 700 820 1000 1460

150 1620 2000 1800 3140 700 820 1000 1460

200 2160 2680 2400 4180 920 1060 1300 1920

250 2700 3340 2980 5220 1260 1460 1780 2620

300 3220 4000 3580 6260 1720 1980 2420 3560

axială
flanșă
axa X

50 600 540 660 1040 400 460 560 820

65 900 820 1000 1580 460 520 640 940

80 900 820 1000 1580 460 520 640 940

100 1200 1080 1340 2100 500 580 700 1040

125 1800 1620 2000 3140 700 820 1000 1460

150 1800 1620 2000 3140 700 820 1000 1460

200 2400 2160 2680 4180 920 1060 1300 1920

250 2980 2700 3340 5220 1260 1460 1780 2620

300 3580 3220 4000 6260 1720 1980 2420 3560

350 4180 3760 4660 7300 2200 2540 3100 4560

Tip
Viteza rotaţiei

maxime 
în rot/min

Tip
Viteza rotaţiei

maxime în
rot/min

Tip
Viteza rotaţiei

max.
în rot/min

32-125  32-160
32-200  40-125
40-160  40-200
50-125  50-160
50-200  65-125
65-160  65-200
80-160  80-200

100-160  100-200 

3600

32-250
40-250
50-250
65-250
80-250

100-250
125-200

3000

40-315  50-315
65-315  80-315

80-400  100-315
100-400  125-250
125-315  125-400
150-200  150-250
150-315  150-400

1800

(Regim de funcţionare îndelungată) Dimensiune pompă

0,3 Qopt < Q < 1,1 Qopt

32-125 până la 80-400
100-315 până la 100-400
125-315 până la 125-400
150-250 până la 150-500 

0,5 Qopt < Q < 1,1 Qopt

100-160 până la 100-250
125-200 până la 125-250

150-200



12. Anexe

12.1 Conexiuni opţionale

um1 :  Măsurarea presiunii numai la cerere
um2 : Măsurarea presiunii numai la cerere
ue :    Golire
ueo :  Schimb de ulei
uio :   Ulei
ufo :   Completare cu ulei
uAL :  Numai recuperarea fluidului pierdut prin

scurgere, la cerere
us :     Senzor
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uk1 :   Intrare răcire
uk2 :  Intrare încălzire
uk3 :  051 Intrare (presetupă)
uk4 :  052 (Garnitură de etanșare cu manșetă

externă) – presetupă
uk5 :  Spălare externă
uk6 :  Ieșire răcire
uk7 :  Ieșire încălzire
uk8 :  051 Ieșire (presetupă)

Lagăr 25, 35, 45

Dimens-
iune Um1 Um2 ue ueo uio ufo UAL us uk1 uk2 uk3 uk4 uk5 uk6 uk7 uk8
32-1251)

G 1/4

G 1/4

G 1/4 15.65 13 M8

G 1/8

32-160
32-200
32-250
40-1251)

40-160
40-200
40-250
40-315
50-1251)

50-160
50-200
50-250
50-315
65-1251)

G 3/8

65-160
65-200
65-250
65-315
80-160
80-200
80-250
80-315
80-400 G 1/4

100-160

G 1/8100-200
100-250
100-315
100-400 G 1/4
125-200 G 1/8125-250
125-315 G 1/4125-400
150-200 G 1/8150-250
150-315 G 1/4150-400

numai rotor hidraulic 
Ø 125
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12.2 Desen de execuţie
Dimensiunea lagărului 25, 35 și 45

1) Calibre de măsură pompe Transnorm, nu sunt conţinute în DIN 24255/EN 733. Flanșe găurite conform ANSI 150,
la cerere.
*Găurire pentru bare de dimensiunea indicată.

DN2 DN1 a f h1 h2 b c m1 m2 n1 n2 s1* s2* w x d1 l t u
32-125 25 32 50 80 360 112 140 50 15 100 70 190 140 M12 M12 260 100 24 50 27 8
32-160 25 32 50 80 360 132 160 50 15 100 70 240 190 M12 M12 260 100 24 50 27 8
32-200 25 32 50 80 360 160 180 50 15 100 70 240 190 M12 M12 260 100 24 50 27 8
32-250 1) 25 32 50 100 360 180 225 65 15 125 95 320 250 M12 M12 260 100 24 50 27 8
40-125 25 40 65 80 360 112 140 50 15 100 70 210 160 M12 M12 260 100 24 50 27 8
40-160 25 40 65 80 360 132 160 50 15 100 70 240 190 M12 M12 260 100 24 50 27 8
40-200 25 40 65 100 360 160 180 50 15 100 70 265 212 M12 M12 260 100 24 50 27 8
40-250 25 40 65 100 360 180 225 65 15 125 95 320 250 M12 M12 260 100 24 50 27 8
40-315 1) 35 40 65 125 470 225 250 65 18 125 95 345 280 M12 M12 340 100 32 80 35 10
50-125 25 50 65 100 360 132 160 50 15 100 70 240 190 M12 M12 260 100 24 50 27 8
50-160 25 50 65 100 360 160 180 50 15 100 70 265 212 M12 M12 260 100 24 50 27 8
50-200 25 50 65 100 360 160 200 50 15 100 70 265 212 M12 M12 260 100 24 50 27 8
50-250 25 50 65 100 360 180 225 65 15 125 95 320 250 M12 M12 260 100 24 50 27 8
50-315 1) 35 50 65 125 470 225 280 65 17 125 95 345 280 M12 M12 340 100 32 80 35 10
65-125 25 65 80 100 360 160 180 65 15 125 95 280 212 M12 M12 260 100 24 50 27 8
65-160 25 65 80 100 360 160 200 65 15 125 95 280 212 M12 M12 260 100 24 50 27 8
65-200 25 65 80 100 360 180 225 65 15 125 95 320 250 M12 M12 260 140 24 50 27 8
65-250 35 65 80 100 470 200 250 80 15 160 120 360 280 M16 M12 340 140 32 80 35 10
65-315 35 65 80 125 470 225 280 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
80-160 25 80 100 125 360 180 225 65 15 125 95 320 250 M12 M12 260 140 24 50 27 8
80-200 35 80 100 125 470 180 250 65 15 125 95 345 280 M12 M12 340 140 32 80 35 10
80-250 35 80 100 125 470 200 280 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
80-315 35 80 100 125 470 250 315 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
80-4001) 45 80 125 125 530 280 355 80 18 160 120 435 355 M16 M12 370 140 42 110 45 12
100-1601) 35 100 125 125 470 200 280 80 18 160 120 360 280 M16 M12 340 140 32 80 35 10
100-200 35 100 125 125 470 200 280 80 18 160 120 360 280 M16 M12 340 140 32 80 35 10
100-250 35 100 125 140 470 225 280 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
100-315 35 100 125 140 470 250 315 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
100-400 45 100 125 140 530 280 355 100 18 200 150 500 400 M20 M12 370 140 42 110 45 12
125-2001) 35 125 150 140 470 250 315 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
125-250 35 125 150 140 470 250 355 80 18 160 120 400 315 M16 M12 340 140 32 80 35 10
125315 45 125 150 140 530 280 355 100 18 200 150 500 400 M20 M12 370 140 42 110 45 12
125400 45 125 150 140 530 315 400 100 18 200 150 500 400 M20 M12 370 140 42 110 45 12
150-2001) 35 150 200 160 470 280 400 100 20 200 150 550 450 M20 M12 340 140 32 80 35 10
150-2501) 35 150 200 160 470 280 400 100 20 200 150 500 400 M20 M12 340 140 32 80 35 10
150-315 45 150 200 160 530 280 400 100 18 200 150 550 450 M20 M12 370 140 42 110 45 12
150-400 45 150 200 160 530 315 450 100 18 200 150 550 450 M20 M12 370 140 42 110 45 12

Calibru
de

măsură
BB Dimensiunile pompelor Dimensiunilor picioarelor/suporturilor Capătul arborelui
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Dimensiunea flanșei

12.3 Piesele de schimb
Pentru toate comenzile de piese de schimb vă
rugăm să ne comunicaţi următoarele informaţii:

•  Denumirea completă a pompei *
•  Numărul de fabricaţie al pompei *
•  Marcarea piesei

(* care se află pe plăcuţa de tip fixată pe pompă)

•  Consumabilă recomandată 

DN2/DN1 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 100 125 150 200
D 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 220 250 285 340
k 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 180 210 240 295
d2 x nbre 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12 26x12 26x1630x16 18x8 18x8 22x8 22x8

Dimensiune flanșă conform DIN 2501 PN 16 DIN 2501 PN 10

Marcare Denumire
10.20 Carcasă spirală
16.10 Capac carcasă
16.50 Capac
18.30 Picior pompă
21.00 * Arbore
23.00 * Rotor hidraulic
32.10 * Rulment
32.11 * Rulment dublu 
33.00 Carcasă lagăr
36.00 Capac lagăr
36.01 Capac lagăr, faţă
40.00 * Garnitură plată carcasă spirală
40.01 * Garnitură plată
40.02 * Garnitură plată capac lagăr
40.03 * Garnitură plată rotor hidraulic
40.05 * Garnitură plată
40.06 * Garnitură plată
41.10 * Garnitură plată
41.11 * Garnitură plată racord de spălare
41.22 * Garnitură inelară
41.23 * Garnitură inelară
42.10 * Garnitură buză
42.11 * Garnitură de etanșare cu manșetă
42.20 * Garnitură V
43.30 * Etanșare mecanică
45.10 Carcasă bucșă presetupă
45.20 Bucșă presetupă
45.70 * Inel de presiune
45.80 * Inel piesă intermediară
46.10 * Inel de etanșare
47.10 Capac pentru garnitura inelară
50.20 * glisantă
50.21 * Inel de uzură, faţă
50.40 * Inel de uzură, spate
50.50 * Inel distanţier
50.70 * Șaibă pentru rulment
52.30 * Inel de stropire
52.40 * Bucșă de protecţie a arborelui
55.40 Bucșă de protecţie a arborelui
56.00 Șaibe de aliniere

56.10 Știft filetat pentru inelul de uzură
Cep 

Marcare Denumire
63.60 Gresor
63.80 Dispozitiv de ungere
63.81 Adaptor dispozitiv de ungere
64.20 Fereastră dispozitiv de ungere
67.20 Dop
68.10 Grilaj de protecţie
70.30 Conductă
73.10 Piuliţă
73.11 Fiting
90.10 Șurub cu cap hexagonal
90.11 Șurub cu cap hexagonal
90.12 Șurub cu cap hexagonal
90.13 Șurub cu cap hexagonal
90.14 Șurub cu cap hexagonal
90.20 Șurub de tip știft
90.21 Șurub de tip știft
90.22 Șurub de tip știft
90.23 Șurub cu cap hexagonal
90.24 Șurub cu cap hexagonal
90.25 Șurub de tip știft 
90.30 Dop filetat
90.31 Dop filetat
90.32 Dop filetat
90.33 Dop filetat
90.34 Dop cu filet pe flanșă
90.41 Știft filetat
90.80 Șurub cu cap hexagonal
91.40 Șurub inbus hexagonal
91.60 Jojă
92.00 Șurub cu cap hexagonal
92.01 Piuliţă hexagonală
92.02 Piuliţă hexagonală
92.06 Piuliţă hexagonală
92.20 * Piuliţa rotor hidraulic
93.00 * Helicoil
93.01 Șaibă
93.21 * Siguranţă inelară
94.00 * Arc pentru cuplaj
94.01 * Arc pentru rotorul hidraulic
94.02 * Arc
99.99 Dop de plastic
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NL 32-125 până la 150-400 

Etanșare mecanică 

NL 32-125 până la 150-400

Presetupă





WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.com

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo 
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia
0177 Tbilisi
T +995 32317813
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

Uzbekistan
700046 Taschkent
sergej.arakelov@wilo.uz
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Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1270ABE Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 43015955
info@salmon.com.ar

Austria
WILO Handelsges. m.b.H.
1230 Wien
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia 
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Canada
WILO Canada Inc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 80493900
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia 
050002 Almaty
T +7 727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405800
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1948 RC Beverwijk
T +31 251 220844
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0901 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@orc.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.de

G1 Nord
WILO AG
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.de

G2 Ost
WILO AG
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.de

G3 Sachsen/Thüringen
WILO AG
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.de

G4 Südost
WILO AG
Vertriebsbüro München
Landshuter Straße 20
85716 Unterschleißheim
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.de

G5 Südwest
WILO AG
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.de

G6 Rhein-Main
WILO AG
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.de

G7 West
WILO AG
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.de

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Handelsgesellschaft mbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Mai 2008

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland




