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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document Limba în care au fost elaborate instrucţiunile iniţiale de exploatare 

este engleza. Variantele în toate celelalte limbi reprezintă traduceri 

ale versiunii originale a acestor instrucţiuni de exploatare.

Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare sunt parte integrantă a 

produsului. Ele trebuie să fie întotdeauna disponibile la amplasamen-

tul produsului. Respectarea cu stricteţe a acestor instrucţiuni repre-

zintă o condiţie de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi 

exploatarea corectă a produsului.

Instrucţiunile de montaj şi exploatare corespund variantei relevante a 

produsului şi regulilor de siguranţă corespunzătoare, precum şi stan-

dardelor valabile în momentul trimiterii la tipar.

Declaraţie de conformitate CE:

Copia declaraţiei de conformitate CE face parte din aceste instrucţiuni 

de exploatare.

În cazul unei modificări tehnice neautorizate a variantei menţionate în 

cuprinsul declaraţiei sau în cazul nerespectării indicaţiilor din instruc-

ţiunile de montaj şi exploatare privind siguranţa produsului/persona-

lului, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de siguranţă Aceste instrucţiuni de exploatare conţin informaţii de bază, care tre-

buie respectate în timpul instalării, exploatării şi întreţinerii echipa-

mentului. Din acest motiv, aceste instrucţiuni de exploatare trebuie 

citite obligatoriu de tehnicianul de service şi de specialistul/operatorul 

responsabil cu echipamentul, înainte de instalarea şi punerea în func-

ţiune a acestuia.

Se vor respecta atât instrucţiunile generale de siguranţă din secţiunea 

principală „Reguli de siguranţă“, cât şi instrucţiunile specifice de sigu-

ranţă din secţiunile principale următoare, marcate cu simbolurile pen-

tru pericol.

2.1 Marcarea instrucţiunilor în cuprinsul 

instrucţiunilor de exploatare

Simboluri Simbol general pentru pericole

Pericol din cauza tensiunii electrice

NOTĂ 

Cuvinte de atenţionare

PERICOL!

Situaţie care reprezintă un pericol iminent.

Nerespectarea duce la deces sau leziuni foarte grave.

AVERTIZARE!

Utilizatorul poate suferi leziuni (grave). „Avertisment“ înseamnă că 

persoanele pot suferi leziuni (grave), dacă nu este respectată 

această indicaţie.

ATENŢIE!

Există pericolul deteriorării produsului/modulului. „Atenţie” 

înseamnă că este posibilă deteriorarea produsului, dacă nu este 

respectată această indicaţie.
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NOTĂ: Informaţii utile privind manipularea produsului. Atrag atenţia 

utilizatorului asupra unor posibile probleme.

Indicaţiile aplicate direct pe produs trebuie respectate cu stricteţe şi 

trebuie păstrate în stare lizibilă. Acestea includ:

• Săgeata care indică sensul de rotaţie

• elementele de identificare ale conexiunilor

• plăcuţa de identificare

• autocolantul de avertizare

2.2 Calificarea personalului Personalul însărcinat cu montarea, exploatarea şi întreţinerea trebuie 

să deţină calificările adecvate pentru aceste lucrări. Domeniul de răs-

pundere, sarcinile şi condiţiile de supraveghere a personalului trebuie 

definite de utilizator. Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele 

necesare, trebuie instruit şi şcolarizat. Dacă este necesar, aceste acti-

vităţi pot fi realizate de producător, la solicitarea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile în cazul 

nerespectării instrucţiunilor de 

siguranţă

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate duce la daune cor-

porale, respectiv deteriorări ale produsului/modulului, precum şi la 

poluarea mediului înconjurător. Nerespectarea instrucţiunilor de 

siguranţă duce la pierderea dreptului de solicitare a oricăror despăgu-

biri.

Mai exact, nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce, de exemplu, 

la următoarele riscuri:

• Punerea în pericol a persoanelor ca urmare a influenţelor de natură 

electrică, mecanică şi bacteriologică

• Poluarea mediului înconjurător prin scurgerea substanţelor pericu-

loase

• Daune materiale

• Defectarea unor funcţii importante ale produsului/modulului

• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare.

2.4 Respectarea regulilor de siguranţă în 

timpul activităţii

Trebuie respectate instrucţiunile de siguranţă cuprinse în aceste 

instrucţiuni de montaj şi exploatare, prevederile naţionale aplicabile 

referitoare la prevenirea accidentelor, precum şi eventualele regula-

mente interne de lucru, exploatare şi siguranţă stabilite de utilizator.

2.5 Instrucţiuni de siguranţă pentru 

utilizator

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane 

(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau 

de persoane lipsite de experienţă şi neinformate, cu excepţia situaţi-

ilor când sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu siguranţa 

lor sau au primit de la aceasta indicaţii referitoare la utilizarea echipa-

mentului. 

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a exclude riscul ca aceştia să se 

joace cu echipamentul.

• În cazul în care componentele reci sau fierbinţi ale produsului/modu-

lului prezintă riscuri, trebuie luate măsuri locale pentru a preveni atin-

gerea acestora.

• Elementele de protecţie care previn atingerea componentelor mobile 

(de exemplu cuplajul) nu trebuie îndepărtate atunci când produsul 

este în funcţiune. 

• Scurgerile (de ex. de la etanşarea arborelui) de fluide periculoase (de 

ex. explozive, toxice sau fierbinţi) trebuie captate astfel încât să nu 

pună în pericol persoanele sau mediul înconjurător. Trebuie respec-

tate prevederile legale aplicabile la nivel naţional.

• Materialele deosebit de inflamabile trebuie păstrate întotdeauna la o 

distanţă sigură de produs.

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea oricăror riscuri legate de curentul 

electric. De asemenea, trebuie respectate directivele locale sau gene-

rale [de ex. IEC, VDE etc.], precum şi prevederile furnizorilor locali de 

energie.
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2.6 Instrucţiuni de siguranţă pentru 

instalare şi întreţinere

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de instalare şi de 

întreţinere sunt efectuate de personal autorizat şi calificat, care s-a 

informat suficient prin studierea în detaliu a instrucţiunilor de exploa-

tare.

Lucrările la produs/modul trebuie efectuate numai atunci când echipa-

mentul este oprit. Este obligatorie respectarea procedurilor descrise în 

instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru scoaterea din funcţiune a 

produsului/modulului.

Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă şi 

de protecţie trebuie montate la loc şi/sau repuse în funcţiune.

2.7 Modificarea neautorizată şi folosirea 

unor piese de schimb neagreate 

Modificarea neautorizată şi folosirea unor piese de schimb neagreate 

pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anulează declaraţi-

ile producătorului referitoare la siguranţă.

Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. 

Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor autorizate de 

producător garantează siguranţa. Utilizarea altor piese ne exonerează 

de răspundere în cazul evenimentelor care decurg din acest fapt.

2.8 Utilizarea necorespunzătoare Siguranţa în exploatarea produsului livrat este garantată doar în cazul 

utilizării convenţionale în conformitate cu secţiunea 4 a instrucţiuni-

lor de exploatare. Nu este permisă în nici un caz exploatarea în afara 

valorilor limită specificate în catalog/fișa tehnică.

3 Transport şi depozitarea 
temporară

La recepţia produsului verificaţi ca acesta să nu prezinte deteriorări 

survenite în timpul transportului. Dacă se constată defecte, informaţi 

compania de transport (expeditorul).

Echipamentul trebuie transportat cu ajutorul dispozitivelor autorizate 

pentru transportul sarcinilor.

La sosire, verificaţi imediat dacă produsul nu prezintă deteriorări. Dacă 

sunt identificate deteriorări, trebuie derulată procedura necesară 

împreună cu transportatorul, în termenul specificat.

Înaintea instalării, produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, ferit de 

îngheţ şi protejat împotriva deteriorărilor mecanice.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Transportul şi depozitarea temporară incorecte pot cauza deterio-

rarea

produsului.

• Produsul nu trebuie expus la temperaturi care nu se încadrează 

între -10 °C şi +40 °C.

3.1 Transportul în vederea instalării/

demontării

AVERTIZARE! Pericol de daune corporale!

Transportul necorespunzător poate cauza daune corporale. 

• Trebuie asigurată stabilitatea sarcinii.

• Manipularea trebuie efectuată cu personal calificat şi echipament 

autorizat.

4 Utilizarea corespunzătoare

Scopul utilizării Funcţia de bază a modulului SiClean este protejarea instalaţiilor de 

încălzire împotriva formării de nămol prin îndepărtarea continuă a 

materiilor în suspensie.

Domenii de utilizare Modulul poate fi utilizat pentru:

• instalaţii de încălzire cu apă caldă

• instalaţii de încălzire/aer condiţionat
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Restricţii Locaţiile tipice de instalare sunt încăperile tehnice din interiorul clădi-

rilor în care se află şi alte instalaţii casnice. Modulul nu este destinat 

montării direct în incinte utilizate în scopuri rezidenţiale sau ca locuri 

de muncă.

Pentru această serie nu este permisă instalarea exterioară.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Eventualele substanţe interzise prezente în fluidul pompat pot dis-

truge pompa. Elementele abrazive (de ex. nisip) cresc uzura pom-

pei. Pompele fără certificat ATEX nu sunt adecvate pentru 

utilizarea în zone cu pericol de explozie.

• Utilizarea corectă a pompei/modulului presupune şi respectarea 

acestor instrucţiuni.

• Orice altă utilizare reprezintă o utilizare incorectă.

5 Informaţii despre produs

5.1 Codul tipului Codul tipului este alcătuit din următoarele elemente:

5.2 Date tehnice 

Pentru comandarea pieselor de schimb, comunicaţi toate informaţiile 

de pe plăcuţa de identificare a pompei şi cea a motorului.

5.3 Conţinutul livrării • SiClean (de asamblat)

• Casetă de comandă

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru SiClean

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru pompă de circulaţie

6 Descriere şi funcţionare

6.1 Descriere generală Wilo-SiClean este un ansamblu compact furnizat gata de montaj. 

Destinat fixării pe perete sau pe podea, în funcţie de model. Trebuie 

efectuate racordurile de aspiraţie şi refulare şi conectarea electrică.

6.2 Descrierea produsului Componentele mecanice şi hidraulice ale modulului (fig. 1)

SiClean este un modul complet livrat ca set uşor de asamblat. Este 

alcătuit dintr-o pompă de circulaţie (poz. 2), un separator (poz. 3), o 

vană de purjare (poz. 6) şi un robinet de echilibrare dinamică (poz. 9).

Modulul este dotat cu aerisire automată (poz. 7) în partea superioară 

spre evacuarea separatorului.

Exemplu: SiClean 2

SiClean Versiune standard, acţionată manual, cu pompă de 
circulaţie în linie cu tehnologie cu rotorul electric 
imersat

2 Mărimea setului

Caracteristică Valoare Observaţii

Presiunea de lucru maximă admisibilă 10 bar -

Temperatura maximă admisibilă a fluidului 
pompat

0 °C până la +95 °C -

Temperatura ambiantă min./max. 0 °C până la +40 °C -

Fluide aprobate Agent termic conform VDI 2035 Alte fluide, la cerere

Racordarea electrică 1~230 V ± 10 %, 50 Hz -



Română

8 WILO SE 03/2018

Aceste instrucţiuni de montaj și exploatare descriu întreaga procedură 

de montaj a modulului SiClean.

Pompa de circulaţie (poz. 2)

Pompa de circulaţie este specifică pentru fiecare model SiClean. Pen-

tru mai multe informaţii despre pompa de circulaţie, consultaţi 

instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente acesteia.

Separatorul (poz. 3)

Separatorul este o piesă imobilă cu elemente magnetice în jurul unui 

cilindru de separare a particulelor.

Caseta de comandă (poz. 1)

Pentru controlarea pompei de circulaţie. Instrucţiunile de montaj şi 

exploatare ataşate conţin mai multe informaţii despre caseta de 

comandă.

Dimensiunile racordurilor de admisie şi de evacuare ale modulului 

SiClean

În continuare, sunt furnizate dimensiunile racordurilor în funcţie de 

modelul SiClean.

6.3 Funcţionarea modulului SiClean Modulul SiClean îndepărtează eficient nămolul din instalaţiile de 

încălzire prin intermediul unor fenomene fizice naturale.

Apa din instalaţie intră în separator prin conducta inferioară. Fluxul 

constant al pompei de circulaţie deplasează apa lent mai întâi în jos, 

apoi în sus în separator. Particulele în suspensie cad datorită propriei 

greutăţi la fundul camerei de decantare. Sub acţiunea unui câmp 

magnetic polarizat, particulele feromagnetice se acumulează pe 

peretele interior al separatorului.

Separatorul are un efect de „depresurizare” în fluxul de lichid şi favo-

rizează ventilarea  prin aerisirea automată.

Oprirea pompei de circulaţie, deschiderea şi închiderea vanelor şi 

demontarea barelor magnetice (pentru eliminarea câmpului magne-

tic). Când modulul este gol, carcasa internă a separatorului este cură-

ţată automat de un flux din direcţie contrară.

7 Instalarea şi racordarea electrică

Reguli de siguranţă PERICOL! Risc de leziuni fatale!

Instalarea şi racordarea electrică incorecte se pot solda cu leziuni 

fatale.

• Racordarea electrică trebuie executată numai de electricieni auto-

rizaţi, în conformitate cu reglementările în materie.

• Respectaţi prevederile referitoare la prevenirea accidentelor!

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• Produsul trebuie instalat numai de personal calificat.

SiClean... Admisie Evacuare Îndepărtare 

nămol

SiClean 0,5 1/2" 1/2" 3/4"

SiClean 1 3/4" 3/4" 3/4"5

SiClean 2 3/4" 3/4" 3/4"

SiClean 3 1" 1" 11/2"

SiClean 4 11/4" 11/4" 11/2"

SiClean 5 11/4" 11/4" 11/2"
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NOTĂ

Pentru a nu perturba funcţionarea reţelei de încălzire sau de aer con-

diţionat, este esenţială menţinerea unei presiuni constante în reţea. 

Trebuie prevăzută o sursă de apă automată din cauza pierderii de apă 

cauzate de îndepărtarea nămolului.

Pentru menţinerea presiunii şi asigurarea alimentării cu apă puteţi 

monta un modul de menţinere a presiunii Wilo-WEH/WEV.

7.1 Instalarea • Instalaţi modulul SiClean într-o cameră uşor accesibilă, bine aerisită, 

protejată contra îngheţului şi a ploii.

• Asiguraţi-vă că dimensiunile uşii camerei tehnice sunt adecvate pen-

tru instalarea modulului.

• Trebuie prevăzut spaţiu adecvat pentru lucrările de întreţinere. 

Modulul trebuie să fie uşor accesibil cel puţin de pe două părţi.

• Suprafaţa de instalare trebuie să fie plană şi orizontală.

7.2 Asamblarea Toate componentele modulului sunt racordate cu racorduri filetate. 

Utilizaţi pasta de etanşare furnizată pentru etanşarea racordurilor 

(respectaţi instrucţiunile de utilizare aferente).

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!

Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• A nu se omite garniturile pentru pompa de circulaţie şi furtunuri.

• Verificaţi direcţia de curgere a robinetului de echilibrare (poz. 9) şi a 

pompei de circulaţie (poz. 2).

NOTĂ

Vanele de admisie/evacuare (modelele 0,5/1/2) sau vanele de evacu-

are (modelele 3/4/5) trec prin separator şi racordurile se pot efectua 

fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă. Utilizaţi dopurile furnizate 

pentru acoperirea orificiilor neutilizate.

7.3 Racordarea hidraulică Indiferent de configuraţia instalaţiei (nouă sau veche), modulul tre-

buie conectat ca derivaţie la returul reţelei (fig. 2). Diametrele con-

ductelor la care se racordează modulul SiClean trebuie să fie cel puţin 

la fel de mari ca cele ale modulului. Duza de aspiraţie trebuie să fie pe 

partea inferioară a conductei principale, iar duza de evacuare trebuie 

să fie pe partea superioară (fig. 2). Distanţa dintre cele două duze tre-

buie să fie cel puţin egală cu înălţimea separatorului pentru a se evita 

turbulenţele în conducte.

• Conectaţi conductele de aspiraţie, evacuare şi îndepărtare a nămolu-

lui utilizând diametrele indicate în tabelul de mai sus. Aceste conducte 

trebuie instalate fără a fi supuse solicitărilor.

• Pentru a izola modulul şi a permite reglaje şi intervenţii, interpuneţi 

vane pe conductele de aspiraţie şi de evacuare.

• Conducta de evacuare a nămolului trebuie să fie prevăzută cu o decu-

plare de la gura de vărsare cu presiune atmosferică. Diametrul acestei 

conducte trebuie să fie cel puţin la fel de mare ca cel al vanei de pur-

jare (poz. 6).

7.4 Racordarea electrică

Reguli de siguranţă PERICOL! Risc de leziuni fatale!

Racordurile electrice necorespunzătoare pot duce la electrocutări 

fatale.

• Dispuneţi executarea racordului electric doar de un electrician 

autorizat de furnizorul local de electricitate, în conformitate cu 

reglementările locale în vigoare.

• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru accesorii!

Pentru realizarea racordului electric trebuie respectate instrucţiunile 

corespunzătoare de montaj şi exploatare şi schemele ataşate ale cir-
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cuitelor electrice. Aspectele generale care trebuie luate în considera-

ţie sunt prezentate mai jos:

• Tipul de curent şi tensiunea alimentării electrice trebuie să respecte 

detaliile specificate pe plăcuţa de identificare şi diagrama circuitelor 

casetei de comandă.

• Cablul electric de racordare trebuie dimensionat corespunzător în 

funcţie de puterea totală a modulului (vezi plăcuţa de identificare).

• Conectaţi caseta de comandă şi pompa de circulaţie cu cablul furnizat 

(poz. 16) şi consultaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente 

pompei de circulaţie.

• Ca măsură de protecţie, modulul trebuie împământat conform regle-

mentărilor (respectiv conform reglementărilor şi condiţiilor locale).

8 Punerea în funcţiune Se recomandă ca prima punere în funcţiune a modulului SiClean să fie 

efectuată de cel mai apropiat tehnician de service Wilo sau vă puteţi 

adresa departamentului central de asistenţă tehnică.

8.1 Pregătiri generale şi verificare Robinetul de echilibrare (poz. 9) controlează diferenţa de presiune şi 

reglează deschiderea secţiunii transversale pentru menţinerea debi-

tului la valoarea prestabilită. Valorile indicate în tabelul de mai jos sunt 

setate din fabrică.

• Înainte de prima pornire a modulului, verificaţi dacă a fost executată 

corect cablarea la instalaţia clientului, în special împământarea.

• Verificaţi ca racordurile conductelor să nu fie solicitate.

8.2 Umplerea, aerisirea ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!

Funcţionarea fără apă va distruge pompa de circulaţie.

• Asiguraţi-vă că pompa nu funcţionează fără apă.

• Închideţi vana de purjare cu un sfert de tură (poz. 6) şi vana de aerisire 

(poz. 11).

• Deschideţi vana de închidere pentru aerisire (poz. 8).

• Deschideţi vanele de pe admisia modulului (poz. 15 şi 18) pentru 

umplerea cu apă.

• După ce s-a umplut complet, deschideţi vana de evacuare a sistemu-

lui (poz. 17).

• Umpleţi modulul.

• Verificaţi etanşeitatea racordurilor filetate.

8.3 Pornirea instalaţiei • După efectuarea tuturor pregătirilor şi verificărilor indicate în secţiu-

nea 8.1 „Pregătiri generale şi verificare“ de la pagina 10, aduceţi 

comutatorul principal în poziţia pornit.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!

Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• Nu lăsaţi pompa să funcţioneze cu supapa de presiune de pe partea 

de refulare închisă mai mult de un minut.

SiClean... Culoare cartuş Setare cartuş

SiClean 0,5 Gri 5

SiClean 1 Roşu 5

SiClean 2 Negru 8

SiClean 3 Alb 3

SiClean 4 Alb 4

SiClean 5 Roşu 7
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Debitul de funcţionare este reglat automat de robinetul de echilibrare 

dinamică (poz. 9).

• Plasaţi elementele magnetice polare (poz. 4) de-a lungul suporturilor 

de ghidare de pe carcasa separatorului.

9 Întreţinere Separatorul modulului SiClean este imobil. Nu conţine piese în miş-

care, prin urmare, nu necesită întreţinere specială.

Se recomandă respectarea strictă a instrucţiunilor de montaj şi 

exploatare aferente pompei şi casetei de comandă.

9.1 Golirea În plus, se recomandă golirea modulului zilnic în primele 15 zile după 

prima punere în funcţiune şi săptămânal sau bisăptămânal ulterior.

PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în con-

tact cu pompa!

În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului 

(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge 

foarte tare.

• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 

• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale 

modului, lăsaţi pompa/modulul să se răcească înainte de a inter-

veni.

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul 

lucrului.

Pentru golirea modulului, procedaţi după cum urmează:

• Opriţi pompa de circulaţie.

• Închideţi vanele de închidere (poz. 15 şi 17) din amonte şi din aval de 

modul.

• Demontaţi elementele magnetice polare (poz. 4) de pe carcasa sepa-

ratorului (poz. 3).

• Deschideţi vanele de închidere (poz. 6).

• Deschideţi vana de aerisire (poz. 11) (permite golirea rapidă a dispozi-

tivului).

• După evacuarea completă a conţinutului, închideţi vana de aerisire 

(poz. 11).

• Deschideţi vana (poz. 17) timp de câteva secunde (pentru curăţarea 

sub presiune a modulului).

• Închideţi vana de golire (poz. 6).

• Montaţi la loc elementele magnetice polare (poz. 4) pe carcasa sepa-

ratorului (poz. 3).

• Asiguraţi-vă că vana de închidere pentru aerisire (poz. 8) este des-

chisă.

• Deschideţi vana (poz. 15) din amonte de dispozitiv.

• Când dispozitivul este umplut complet, deschideţi vana (poz. 17) din 

aval de dispozitiv.

• Umpleţi modulul.

• Porniţi pompa de circulaţie.

10 Defecţiuni, cauze şi remedii

Reguli de siguranţă Operaţiile de întreţinere şi reparaţii pot fi efectuate numai de per-

sonal calificat!

Este recomandat ca operaţiunile de service şi de control să fie efectu-

ate de serviciul de asistenţă tehnică Wilo.

PERICOL! Risc de leziuni fatale!

Există pericol de leziuni fatale din cauza electrocutării în timpul 

lucrărilor la echipamentul electric.
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• Lucrările la echipamentul electric pot fi efectuate numai de electri-

cieni autorizaţi de furnizorul local de electricitate.

• Înainte de a lucra la echipamentul electric, acesta trebuie deconec-

tat şi asigurat împotriva reconectării.

• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru pompă, 

pentru comanda de nivel şi pentru celelalte accesorii.

PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în con-

tact cu pompa!

În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului 

(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge 

foarte tare.

• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 

• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale 

modului, lăsaţi pompa/modulul să se răcească înainte de a inter-

veni.

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul 

lucrului.

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, contactaţi reprezentanţa sau 

cea mai apropiată unitate sau agent Wilo de service postvânzare.

11 Piese de schimb Piesele de schimb trebuie comandate prin intermediul distribuitorului 

local şi/sau serviciului de asistenţă tehnică Wilo.

Pentru evitarea neînţelegerilor şi a comenzilor incorecte, comunicaţi 

pentru fiecare comandă toate datele de pe plăcuţa de identificare.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Funcţionarea corectă a pompei poate fi garantată numai dacă sunt 

utilizate piese de schimb originale.

• Utilizaţi numai piese de schimb originale Wilo.

• Fiecare componentă este identificată în tabelul de mai jos. Infor-

maţii care trebuie comunicate la comandarea pieselor de schimb:

• Numărul piesei de schimb 

• Denumirea/descrierea piesei de schimb

• Toate datele de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului

Defecţiune Cauză Remediere

Pompa de circulaţie este zgomo-
toasă

Aer în modul Aerisiţi pompa de circulaţie. Consul-
taţi instrucţiunile de montaj şi 
exploatare aferente pompei de cir-
culaţie.

Presiune de aspiraţie prea redusă Creşteţi presiunea în instalaţie

Corpuri străine în rotor Curăţaţi rotorul. Consultaţi manualul 
pompei de circulaţie.

Pompa de circulaţie nu porneşte Axul este blocat din cauza ancrasării 
după inactivitate îndelungată

Consultaţi manualul pompei de cir-
culaţie

Pompa de circulaţie nu este alimen-
tată electric

Condensator defect

Corpuri străine în rotor
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12 Eliminarea Eliminarea corectă şi reciclarea acestui produs previn poluarea mediu-

lui înconjurător şi riscurile de afectare a sănătăţii persoanelor.

Eliminarea corectă presupune golirea, curăţarea şi demontarea unită-

ţii de pompare.

Lubrifianţii trebuie colectaţi. Componentele pompei trebuie sortate în 

funcţie de material (metal, plastic, electronice).

1. Utilizaţi societăţi publice sau private de salubrizare pentru elimi-

narea întregului produs sau a unor părţi ale acestuia.

2. Pentru mai multe informaţii referitoare la eliminarea corespunză-

toare vă rugăm să contactaţi consiliul local sau biroul de eliminare 

a deşeurilor sau furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul.

NOTĂ

A nu se arunca produsul sau piesele acestuia cu gunoiul menajer.

Informaţii suplimentare despre reciclare sunt disponibile la adresa 

www.wilo-recycling.com

Se poate modifica fără preaviz!



Dortmund, 

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2118034.02 (CE-A-S n°4195655)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da� die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

SiClean�

EN 61000-6-3+A1:2011

Group Quality Manager
WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
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von Holger Herchenhein 
Datum: 2018.03.01 
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a rovn�� spl�ují po�adavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p�edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - ��������
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ������ ����������� EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

��� ���!"# $� %� �&'# �(�)$*(�!$+(� �7)9��;�< �)=%7�� �*7 �(�>+)*(%�� 
!%"( �)*"?*@$�(" !�C�J�.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL�SÉGI NYILATKOZAT

i usklaKenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elPzP oldalon szereplP, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi� kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latvie�u valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST!BAS DEKLAR"CIJU DIKJARAZZJONI TA� KONFORMITÀ UE/KE

un saskaRotajiem Eiropas standartiem, kas minTti iepriek�Tj[ lappusT.
kif ukoll man-normi Ewropej armoni\\ati li jsegwu imsemmija fil-pa]na 
pre^edenti.

F_GQ_013-23

WILO SEdeklarT, ka izstr[d[jumi, kas ir nosaukti �aj[ deklar[cij[, atbilst �eit 
uzskait`to Eiropas direkt`vu nosac`jumiem, k[ ar` atsevi�qu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe^ifikati f�din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le]islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Ma�`nas 2006/42/EK ; ElektromagnTtisk[s Sader`bas 2014/30/ES Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE

WILO SE ��}�
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��, ~ �
������� ����~�� � ���������� ��}�
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����������� �� 
����
���� �� �}���� �
������ ��
����� � 
�
�}�� �� �������}�� ���������}����:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU �"��('$�%� 2006/42/�� ; �C��%)*$�?("%��'# !7$��%=%"%�# 2014/30/�E

������ 2006/42/�� ; �}��
��������� ����������� 2014/30/�C

WILO SE prohla�uje, �e výrobky uvedené v tomto prohlá�ení odpovídají 
ustanovením ní�e uvedených evropských sm�rnic a národním právním 
p�edpis�m, které je p�ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE J"C�(�� =%� %� �)*;=(%� �*7 *)��*(%�� !%"( ��)*@!� �7)9��;�< 
J'C9!" ��(�� !@$>9(� $� %�# J��%<&��# %9( ��)��<%9 *J"?��( ��� %�# ��(��+# 
(*$*��!��# !%�# *�*��# +��� $�%�>�)���:

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Ma�inos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetPségre 2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede�im prihva�enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelPségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következP európai irányelvek elPírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE parei�kia, kad �ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka �i� 
Europos direktyv� ir jas perkelian�i� nacionalini� �statym� nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO$CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj�cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român�
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA%IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

�i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent�.

(SK) - Sloven�ina (SL) - Sloven��ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej�nji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla�t�r�lm�� Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - ����	
� ���	
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Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ����}��, ~�� �
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~��}��� � ������ ��}�
����  � 
�����������,  ���~��� �}������ �
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�������}���� �
���������:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno�ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o�wiadcza, \e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s� 
zgodne z postanowieniami nast�puj�cych dyrektyw europejskich i 
transponuj�cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar� c� produsele citate în prezenta declara�ie sunt conforme cu 
dispozi�iile directivelor europene urm�toare �i cu legisla�iile na�ionale care le 
transpun :

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 
2014/30/AB

Ma�ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic� 2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a�a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE �estne prehlasuje, �e výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s po�iadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo�ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2014/30/EU
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WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG�Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU
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