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1. Introducere

1.1. Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare 
este în limba germană. Variantele în alte limbi 
sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor 
instrucţiuni de utilizare.
Instrucţiunile sunt împărţite în capitole individua-
le, care sunt prezentate în cuprins. Fiecare capitol 
are un titlu concludent, din care vă puteţi da sea-
ma ce aspecte sunt descrise în capitolul respectiv.
O copie a declaraţiei de conformitate CE este 
livrată ca document separat.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor con-
structive, efectuate fără acordul nostru, această 
declaraţie îşi pierde valabilitatea.

1.2. Calificarea personalului
Întregul personal care lucrează la respectiv cu 
pompa, trebuie să fie calificat pentru aceste lu-
crări, de ex. lucrările electrice trebuie efectuate de 
un electrician calificat. Întregul personal trebuie 
să fie major.
Personalul operator şi de întreţinere trebuie să îşi 
însuşească suplimentar şi prevederile naţionale 
pentru prevenirea accidentelor.
Utilizatorul trebuie să se asigure că personalul a 
citit şi a înţeles instrucţiunile din acest manual 
de exploatare şi întreţinere, iar, dacă este cazul, 
aceste instrucţiuni trebuie comandate la produ-
cător în limba necesară.
Această pompă nu este prevăzută a fi utilizată 
de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau psihice limitate sau de persoane 
lipsite de experienţă şi/sau neinformate, cu ex-
cepţia situaţiilor când persoanele respective sunt 
supravegheate de o persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor sau au primit de la aceasta instrucţi-
uni privind utilizarea pompei.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a avea sigu-
ranţa că nu se joacă cu pompa.

1.3. Dreptul de autor
Dreptul de autor asupra acestui manual de 
exploatare şi întreţinere aparţine producăto-
rului. Acest manual de exploatare şi întreţinere 
este destinat personalului de montaj, operare şi 
întreţinere. Manualul conţine prevederi şi schiţe 
de natură tehnică, fiind interzise multiplicarea, 
distribuirea sau valorificarea lor neautorizată în 
scopuri concurenţiale sau comunicarea lor către 
terţi, atât integral, cât şi parţial. Ilustraţiile folosite 
pot diferi de echipamentul original şi servesc doar 
reprezentării exemplificative a pompelor.

1.4. Rezerva asupra modificărilor
Producătorul îşi rezervă orice drept privind efec-
tuarea modificărilor tehnice asupra instalaţiilor şi/
sau componentelor ataşate. Acest manual de ex-
ploatare şi întreţinere se referă la pompa indicată 
pe pagina de titlu.

1.5. Garanţie
În general, în legătură cu garanţia sunt valabile 
datele cuprinse în „Condiţiile generale de afaceri 
(AGB)”. Acestea pot fi găsite aici: 
www.wilo.com/legal
Abaterile de la acestea trebuie consemnate în 
contracte şi trebuie tratate prioritar.

1.5.1. Generalităţi
Producătorul se obligă să remedieze orice defect 
al pompelor comercializate de el, în cazul în care 
se aplică unul sau mai multe din următoarele 
puncte:

• defecte de calitate ale materialului, execuţiei şi/
sau construcţiei

• defectele au fost notificate în scris producătorului 
în cadrul perioadei de garanţie stabilite

• pompa a fost utilizată doar în condiţii corespun-
zătoare de exploatare

• Toate dispozitivele de supraveghere sunt conec-
tate şi au fost verificate înainte de punerea în 
funcţiune.

1.5.2. Perioada de garanţie
Durata perioadei de garanţie este reglementată în 
„Condiţiile generale de afaceri (AGB)”.
Abaterile de la acestea trebuie consemnate în 
contracte!

1.5.3. Piese de schimb, ataşarea şi modificarea com-
ponentelor
Pentru operaţiile de reparaţii, înlocuire, precum 
şi ataşarea şi modificarea componentelor pot fi 
folosite doar piesele originale de schimb ale pro-
ducătorului. Ataşarea şi modificarea neautorizată 
a componentelor sau utilizarea altor piese decât 
cele originale pot cauza daune grave ale pompei 
şi/sau accidentări grave ale persoanelor.

1.5.4. Întreţinerea
Lucrările de întreţinere şi inspecţie prevăzu-
te se vor efectua periodic. Aceste lucrări pot fi 
efectuate doar de persoane instruite, calificate şi 
autorizate.

1.5.5. Daunele produsului
Daunele, precum şi defecţiunile care pun în 
pericol siguranţa trebuie remediate imediat şi 
corespunzător de personal calificat în acest sens. 
Exploatarea pompei este permisă doar dacă 
aceasta se află în stare tehnică impecabilă.
Reparaţiile trebuie efectuate în general doar de 
departamentul de service Wilo!

1.5.6. Excluderea responsabilităţii
Sunt excluse garanţia respectiv răspunderea pen-
tru daunele pompei, atunci când sunt îndeplinite 
unul respectiv mai multe din punctele următoare:

• Dimensionarea insuficientă efectuată de produ-
cător ca urmare a informaţiilor deficitare şi/sau 
greşite puse la dispoziţie de utilizator respectiv 
beneficiar
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• Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi a in-
strucţiunilor de lucru cuprinse în acest manual de 
utilizare şi întreţinere

• Utilizarea neconformă cu destinaţia
• Depozitarea şi transportul în condiţii necorespun-

zătoare
• Montarea/demontarea necorespunzătoare
• Întreţinerea deficitară
• Repararea necorespunzătoare
• Amplasament, respectiv lucrări de construcţie 

deficitare
• Influenţe chimice, electrochimice şi electrice
• Uzură

Răspunderea producătorului exclude astfel şi orice 
răspundere pentru daune corporale, materiale şi/
sau patrimoniale.

2. Reguli de siguranţă
În acest capitol sunt specificate toate indicaţi-
ile de siguranţă şi instrucţiunile tehnice general 
valabile. De asemenea, toate celelalte capitole 
conţin indicaţii de siguranţă şi instrucţiuni tehnice 
specifice. În timpul diferitelor faze de viaţă (am-
plasare, exploatare, întreţinere, transport etc.) ale 
pompei trebuie urmate şi respectate toate indica-
ţiile şi instrucţiunile! Utilizatorul este responsabil 
cu respectarea acestor indicaţii şi instrucţiuni de 
întregul personal.

2.1. Instrucţiuni şi indicaţii de siguranţă
În acest manual sunt utilizate instrucţiuni şi 
indicaţii de siguranţă pentru evitarea daunelor 
materiale şi corporale. Pentru marcarea lor clară 
pentru personal, se face următoarea distincţie 
între instrucţiuni şi indicaţii de siguranţă:

• Instrucţiunile sunt reprezentate „cu caractere 
aldine” şi se referă direct la textul sau capitolul 
precedent.

• Indicaţiile de siguranţă sunt reprezentate uşor 
„indentate şi cu caractere aldine” şi încep întot-
deauna cu un cuvânt de atenţionare.
• Pericol 

Se pot produce leziuni foarte grave sau se poa-
te produce decesul persoanelor!

• Avertisment 
Se pot produce leziuni foarte grave ale persoa-
nelor!

• Atenţie 
Se pot produce leziuni ale persoanelor!

• Atenţie(indicaţie fără simbol) 
Se pot produce daune materiale semnificative, 
nu sunt excluse daune totale!

• Indicaţiile de siguranţă care atrag atenţia asupra 
daunelor corporale sunt reprezentate cu caractere 
negre şi sunt însoţite întotdeauna de un simbol de 
siguranţă. Simbolurile de siguranţă folosite sunt 
simboluri de pericol, de interdicţie sau simboluri 
imperative.
Exemplu:

Simbol de pericol: Pericol general

Simbol de pericol, de ex. curent electric

Simbol de interdicţie, de ex. Accesul interzis!

Simbol imperativ, de ex. Purtaţi echipament 
individual de protecţie!

Simbolurile de siguranţă folosite corespund 
directivelor şi prevederilor general valabile, de ex. 
DIN, ANSI.

• Indicaţiile de siguranţă care atrag atenţia doar 
asupra daunelor materiale sunt reprezentate cu 
caractere gri şi fără simboluri de siguranţă.

2.2. Reguli generale de siguranţă
• Este interzisă efectuarea de o singură persoană 

a lucrărilor de montare, respectiv demontare a 
pompei în cămine. Întotdeauna trebuie să fie 
prezentă o a doua persoană.

• Toate lucrările (montare, demontare, întreţinere, 
instalare) pot fi efectuate doar dacă pompa este 
deconectată. Pompa trebuie deconectată de la 
reţeaua electrică şi asigurată împotriva reconec-
tării. Toate componentele rotative trebuie să se 
fi oprit.

• Operatorul trebuie să informeze imediat persoana 
responsabilă despre orice defecţiune sau funcţio-
nare anormală.

• Operatorul trebuie să oprească imediat pompa 
atunci când apar defecţiuni care pun în pericol 
siguranţa. Printre acestea se numără:
• defectarea dispozitivelor de siguranţă şi/sau de 

monitorizare
• deteriorarea pieselor importante
• deteriorarea instalaţiilor electrice, cablurilor şi 

izolaţiilor.
• Sculele şi celelalte obiecte trebuie păstrate în 

locurile prevăzute în acest scop, pentru a asigura 
exploatarea în siguranţă.

• În timpul lucrărilor efectuate în încăperi închise se 
va asigura aerisirea suficientă.

• În timpul lucrărilor de sudură şi/sau lucrărilor cu 
echipamente electrice trebuie exclus orice pericol 
de explozie.

• În principiu pot fi utilizate doar dispozitive de 
fixare care sunt prevăzute de normativele tehnice 
şi sunt autorizate în acest sens.

• Dispozitivele de fixare trebuie adaptate în func-
ţie de condiţiile corespunzătoare (intemperii, 
dispozitiv de suspendare, sarcină etc.) şi trebuie 
păstrate cu grijă.

• Mijloacele mobile de lucru pentru ridicarea sarci-
nilor trebuie utilizate astfel încât să fie asigurată 
stabilitatea mijlocului de lucru în timpul utilizării.
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• În timpul utilizării mijloacelor mobile de lucru 
pentru ridicarea sarcinilor neghidate se vor lua 
măsuri adecvate pentru prevenirea răsturnării, 
deplasării, alunecării etc.

• Trebuie luate măsurile necesare pentru a preveni 
staţionarea persoanelor sub sarcinile suspendate. 
De asemenea, este interzisă deplasarea sarcinilor 
suspendate deasupra locurilor de muncă la care se 
află persoane.

• La utilizarea mijloacelor mobile de lucru pentru 
ridicarea sarcinilor, dacă este necesar (de ex. 
vizibilitate obstrucţionată), trebuie repartizată o 
a doua persoană pentru coordonare.

• Sarcina care trebuie ridicată trebuie transportată 
astfel încât nimeni să nu fie accidentat în cazul 
întreruperii alimentării cu energie. De asemenea, 
astfel de lucrări desfăşurate în aer liber trebuie 
întrerupte atunci când se înrăutăţesc condiţiile 
meteorologice.
Aceste indicaţii trebuie respectate cu stricteţe. 
În cazul nerespectării se pot produce daune 
corporale şi/sau materiale grave.

2.3. Lucrări electrice

PERICOL de electrocutare! 
Pericol de moarte din cauza manevrării neco-
respunzătoare a curentului! Aceste lucrări pot 
fi efectuate doar de un electrician calificat.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în cabluri duce la de-
teriorarea cablurilor şi a pompei. Nu imersaţi 
niciodată terminaţia de cablu în lichid şi pro-
tejaţi-o împotriva infiltrării umidităţii. Firele 
care nu sunt folosite trebuie izolate!

Pompele noastre funcţionează cu curent alterna-
tiv şi curent trifazat. Trebuie respectate directive-
le, normele şi prevederile naţionale aplicabile (de 
ex. VDE 0100), precum şi dispoziţiile companiei 
locale de furnizare a energiei electrice.
Operatorul trebuie să fie instruit cu privire la ali-
mentarea cu energie electrică a pompei, precum şi 
cu privire la posibilităţile de decuplare a alimen-
tării. Pentru motoarele cu curent trifazat trebuie 
instalat un releu de protecţie a motorului pus 
la dispoziţie de client. Se recomandă montarea 
unui releu de protecţie la curent rezidual (RCD). 
Dacă există posibilitatea ca persoanele să intre în 
contact cu pompa şi cu fluidul pompat (de ex. pe 
şantiere) racordul trebuie asigurat suplimentar cu 
un releu de protecţie la curent rezidual (RCD).

Pentru racordare trebuie respectat capitolul 
„Racordarea electrică”. Trebuie respectate cu 
stricteţe informaţiile tehnice! În principiu pompe-
le noastre trebuie împământate.
Dacă pompa a fost deconectată de un echipa-
ment de protecţie, reconectarea pompei este 
permisă doar după remedierea erorii.

La racordarea pompei la instalaţia de cuplare elec-
trică, în special la utilizarea aparatelor electrice, 
precum unitatea de comandă pentru pornirea 
lentă sau convertizoarele de frecvenţă, pentru 
respectarea cerinţelor de compatibilitate electro-
magnetică (EMC) trebuie respectate prevederile 
producătorului panourilor electrice. Eventual, 
pentru cablurile de alimentare cu energie electrică 
şi cablurile de comandă sunt necesare măsuri de 
ecranare speciale (de ex. cabluri ecranate, filtre 
etc.).

Racordarea este permisă doar dacă panoul elec-
tric corespunde normelor armonizate ale Uniunii 
Europene. Echipamentele de radiotransmisie 
pot cauza defecţiuni ale instalaţiei.

AVERTIZARE asupra radiaţiei electro-
magnetice! 
Radiaţia electromagnetică prezintă pericol 
de moarte pentru persoanele cu stimulator 
cardiac. Inscripţionaţi instalaţia corespunzător 
şi atrageţi atenţia persoanelor vizate asupra 
acestui pericol!

2.4. Dispozitive de siguranţă şi de monitorizare
Pompele sunt echipate cu următoarele dispozitive 
de monitorizare:

• Monitorizare termică a bobinajului
• Monitorizarea camerei motorului (numai la mo-

delul „P”)
Dacă motorul devine prea fierbinte în timpul 
funcţionării sau dacă pătrunde lichid în motor, 
pompa este oprită.
Aceste dispozitive trebuie racordat de un elec-
trician şi trebuie verificate înainte de punerea 
în funcţiune în ceea ce priveşte funcţionarea 
corectă.
Personalul trebuie să fie instruit asupra dispoziti-
velor încorporate şi funcţionării acestora.

ATENŢIE! 
Este interzisă exploatarea pompei dacă dispo-
zitivele de monitorizare au fost îndepărtate, 
sunt deteriorate şi/sau nu funcţionează!

2.5. Comportamentul în timpul funcţionării
În timpul funcţionării pompei trebuie respecta-
te legile şi prevederile de asigurare a locului de 
muncă, de prevenire a accidentelor şi de ma-
nipulare a echipamentelor electrice, aplicabile 
la locul de utilizare. În interesul desfăşurării în 
siguranţă a procesului de lucru, utilizatorul trebuie 
să stabilească sarcinile de lucru ale personalului. 
Întregul personal este responsabil cu respectarea 
prevederilor.
Pompele centrifuge cuprind din construcţie o 
serie de piese rotative care sunt accesibile cu 
uşurinţă. În condiţii de exploatare, pe aceste piese 
se pot forma muchii ascuţite.



Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Rexa CUT 335

DESCRIEREA PRODUSULUI Română

ATENŢIE la tocător! 
Pompa este echipată cu un tocător. La 
atingerea lamelor, pot fi strivite şi/sau tăiate 
membrele! Nu introduceţi niciodată mâna în 
tocător.

• Înaintea efectuării lucrărilor de întreţinere 
sau reparaţii opriţi pompa, deconectaţi-o de 
la reţeaua electrică şi asiguraţi-o împotriva 
repornirii accidentale.

• Aşteptaţi până când tocătorul se opreşte 
complet!

• În timpul lucrărilor de întreţinere şi de repara-
ţie, purtaţi mănuşi de protecţie!

2.6. Fluide pompate
Fiecare fluid pompat se diferenţiază în funcţie de 
compoziţie, agresivitate, abrazivitate, conţinut de 
substanţă uscată şi multe alte aspecte. În general, 
pompele noastre pot fi utilizate în multe dome-
nii. Aici trebuie ţinut cont de faptul că printr-o 
modificare a cerinţelor (densitate, viscozitate, 
compoziţie în general) se pot modifica numeroşi 
parametri de funcţionare ai pompei.
La utilizarea şi/sau schimbarea pompei într-un alt 
fluid pompat se vor respecta următoarele puncte:

• În cazul unei etanşări mecanice defecte, uleiul 
poate pătrunde din camera de etanşare în fluidul 
pompat.
Nu este permisă utilizarea pentru pomparea 
apei calde menajere!

• Pompele care au funcţionat în ape murdare tre-
buie curăţate temeinic înainte de utilizarea în alte 
fluide pompate.

• Pompele care au funcţionat în medii cu conţinut 
de excremente şi/sau medii periculoase pentru 
sănătate trebuie curăţate temeinic înainte de 
utilizarea în alte fluide pompate.
Trebuie clarificat dacă această pompă poate fi 
pusă în funcţiune şi în alt fluid pompat.

2.7. Presiune acustică
Pompa are o presiune acustică de max. 80 dB (A).
Recomandăm efectuarea de utilizator a unei 
măsurători suplimentare la locul de muncă, atunci 
când pompa funcţionează la punctul de lucru în 
condiţiile concrete de exploatare.

ATENŢIE: Purtaţi mijloace de protecţie a 
auzului! 
Conform legilor şi prevederilor aplicabile este 
obligatorie purtarea mijloacelor de protecţie a 
auzului începând de la o presiune acustică de 
85 dB (A)! Utilizatorul trebuie să se asigure că 
este respectată această prevedere!

2.8. Norme şi directive aplicabile
Pompa se supune diverselor directive europene 
şi norme armonizate. Datele exacte în acest sens 
sunt cuprinse în Declaraţia de conformitate CE.
De asemenea, pentru utilizarea, montarea şi 
demontarea pompei sunt aplicabile suplimentar 
diferite prevederi naţionale.

2.9. Marcaj CE
Marcajul CE este aplicat pe plăcuţa de identificare.

3. Descrierea produsului
Pompa este fabricată cu cea mai mare atenţie şi 
este supusă unui control permanent al calităţii. În 
cazul instalării şi întreţinerii corecte este garanta-
tă funcţionarea fără defecţiuni.

3.1. Utilizarea conform destinaţiei şi domeniile de 
utilizare

PERICOL din cauza curentului electric 
La utilizarea pompei în bazine de înot sau în 
alte bazine accesibile există pericol de moarte 
prin electrocutare. Se vor respecta următoa-
rele puncte:

• Este strict interzisă utilizarea pompei atunci 
când în bazin se află persoane!

• Dacă în bazin nu se află persoane, trebuie luate 
măsurile de protecţie conform DIN VDE 0100-
702.46 (sau conform prevederilor naţionale 
specifice corespunzătoare). 

PERICOL din cauza fluidelor explozive! 
Este strict interzisă pomparea fluidelor explo-
zive (de ex. benzină, kerosen etc.). Pompele 
nu sunt concepute pentru aceste fluide!

Motopompele submersibile Wilo-Rexa CUT… sunt 
adecvate pentru pomparea în regim intermi-
tent de durată a apelor uzate precum şi a apelor 
reziduale cu conţinut de fecaloide, din cămine şi 
tancuri, în sisteme de drenaj.

NOTĂ 
Lavetele şi bucăţile de stofă utilizate la şters pot 
duce la înfundare şi blocaj. Evitaţi aceste fluide 
pompate prin curăţarea mecanică preliminară a 
fluidului pompat.

Este interzisă folosirea pompelor submersibile 
pentru pomparea:

• Apă caldă menajeră
• apei de ploaie, drenare sau de suprafaţă
• fluidelor pompate cu componente solide, ca de 

ex. pietre, lemn, metale, nisip etc.
• fluidelor uşor inflamabile şi a mediilor explozive în 

formă pură
.
Utilizarea conform destinaţiei include şi respec-
tarea acestor instrucţiuni. Orice altă utilizare este 
considerată necorespunzătoare.

3.1.1. Notă privind îndeplinirea DIN EN 12050-1 şi 
EN 12050-1
În baza DIN EN 12050-1 (conform preambulului în 
limba germană), pentru pompele pentru apă uzată 
cu fecaloide este necesară o autorizaţie pentru 
utilizare în spaţii cu risc de explozie.
În baza EN 12050-1, autorizarea de funcţionare 
în zone cu pericol de explozie solicitată în mod 
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explicit. Trebuie verificate prevederile locale în 
materie.

3.2. Structura
Pompele Wilo-Rexa CUT sunt pompe submersibi-
le pentru ape uzate, cu tocător în amonte. Pom-
pele pot fi utilizate cu montare imersată verticală 
în variantă staţionară şi transportabilă.

Fig. 1.: Descriere 

1 Cablu 5 Carcasă sistem hidraulic
2 Mâner de transport 6 Tocător

3 Carcasa motorului 7 Conductă de presiune

4 Carcasă garnitură

3.2.1. Sistem hidraulic
Sistem hidraulic centrifugal, cu tocător interi-
or (CUT GI...) sau exterior (CUT GE...) montat în 
amonte. Tocătorul fărâmiţează amestecurile uşor 
de tăiat pentru transportul într-o conductă de 
refulare 1¼” sau mai mare. Racordul pe refulare 
este executat ca îmbinare orizontală cu flanşă.
Sistemul hidraulic nu este autoamorsant, adică 
fluidul pompat trebuie alimentat independent, 
respectiv cu presiune pe intrare.

ATENŢIE la componentele dure din fluidul 
pompat! 
Amestecurile solide precum nisip, piatră, me-
tal, lemn etc. nu pot fi fărâmiţate de tocător. 
Aceste amestecuri pot distruge tocătorul 
şi sistemul hidraulic şi determină avarierea 
pompei! Filtraţi aceste amestecuri înainte de 
alimentarea la pompă din fluidul pompat.

3.2.2. Motor
Ca motoare se utilizează motoare cu rotor uscat în 
varianta cu curent monofazat sau trifazat. Răcirea 
este efectuată prin intermediul fluidului pompat 
din jur. Căldura reziduală este transportată prin 
intermediul carcasei motorului direct fluidul pom-
pat. Motorul nu are voie să iasă din fluid în timpul 
funcţionării.

NOTĂ 
În cazul emersării motorului, se va ţine cont şi se 
vor respecta indicaţiile referitoare la „modul de 
funcţionare în stare emersată”!

La motoarele monofazate, tip „S”, condensatorul 
este integrat în motor şi starterul este montat 
 într-o carcasă separată. La motoarele mono-
fazate, tip „P”, condensatorul şi starterul sunt 
montate într-o carcasă separată.
Cablul de conectare are o lungime de 10 m şi este 
disponibil în următoarele variante:

• Model monofazat: Cablu cu ştecher şuco
• Model trifazat: terminaţie de cablu liberă

La modelul de motor „P”, cablul de conectare este 
turnat longitudinal etanş!

3.2.3. Echipamente de monitorizare
• Monitorizarea camerei motorului (numai la 

modelul „P”): 
Sistemul de supraveghere a compartimentului 
motorului notifică pătrunderea apei în comparti-
mentul motorului.

• Supravegherea termică a motorului: 
Supravegherea termică a motorului protejează 
bobinajul motorului împotriva supraîncălzirii. La 
motoarele monofazate, acesta este integrat şi cu 
comutare automată. Aceasta înseamnă că moto-
rul este oprit la supraîncălzire şi după răcire este 
repornit automat. În mod standard în acest caz se 
utilizează senzori bimetal.

• În plus, motorul poate fi dotat cu electrod extern 
pentru supravegherea camerei de etanşare. Aces-
ta anunţă pătrunderea apei în camera de etanşare 
prin etanşarea mecanică de pe partea fluidului.

3.2.4. Etanşare
Etanşarea la fluidul pompat şi la compartimentul 
motor se realizează prin două etanşări mecanice. 
Camera de etanşare între etanşările mecanice 
este umplută cu ulei alb medicinal, care nu pre-
zintă risc de poluare.

3.2.5. Materiale
• Carcasă motor:

• Variantă „S”: 1.4301
• Variantă „P”: EN-GJL-250

• Carcasă sistem hidraulic: EN-GJL 250
• Rotor hidraulic: EN-GJL 250
• Tocător:

• CUT GI: 1.4528
• CUT GE: Abrazit/1.4034

• Terminaţia arborelui: 1.4021
• Garnituri statice: NBR
• Etanşare 

• Pe partea pompei: SiC/SiC
• Pe partea motorului: C/MgSiO4

3.2.6. Ştecher încorporat
La motoarele monofazate, este montat un ştecher 
şuco, la motoarele trifazate, un ştecher CEE. 
Aceste ştechere sunt concepute pentru utiliza-
rea în prizele obişnuite şi nu sunt rezistente la 
inundare.

ATENŢIE la umiditate! 
Prin pătrunderea umidităţii în ştecher, acesta 
va fi deteriorat. Nu imersaţi niciodată şteche-
rul în lichid şi protejaţi-l împotriva pătrunderii 
umidităţii.

3.3. Funcţionarea în atmosferă explozivă
Pompele marcate Ex sunt adecvate pentru func-
ţionarea în atmosferă explozivă. Pentru această 
utilizare, pompele trebuie să îndeplinească preve-
derile anumitor directive. De asemenea, utilizato-
rul trebuie să respecte anumite directive şi reguli 
de comportament.
Pompele aprobate pentru utilizarea în atmosfere 
explozive trebuie marcate după cum urmează pe 
plăcuţa de identificare:
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• Simbol „Ex”
• Date pentru clasificarea Ex

La utilizarea în atmosferă explozivă respectaţi şi 
următoarele date din aceste instrucţiuni

PERICOL din cauza utilizării greşite! 
Pentru utilizarea în atmosferă explozivă, 
pompa trebuie să deţină o aprobare cores-
punzătoare. De asemenea trebuie aprobate şi 
accesoriile pentru această utilizare! Înainte de 
utilizare verificaţi pompa şi toate accesoriile 
în ceea ce priveşte aprobarea în conformitate 
cu directivele.

3.4. Regimuri de funcţionare

3.4.1. Mod de funcţionare S1 (funcţionare continuă)
Pompa poate funcţiona continuu la sarcina nomi-
nală, fără ca temperatura aprobată să fie depăşită.

3.4.2. Mod de funcţionare S2 (regim de scurtă durată)
Durata maximă de funcţionare este indicată în 
minute, de ex. S2-15. Pauza se menţine până 
când temperatura maşinii nu diferă cu mai mult de 
2 K faţă de temperatura agentului de răcire.

3.4.3. Mod de funcţionare S3 (funcţionare inter-
mitentă)
Acest mod de funcţionare descrie raportul maxim 
între timpul de funcţionare şi timpul de staţi-
onare. La modul de funcţionare S3, calculul la 
indicarea unei valori se raportează întotdeauna la 
un interval de 10 min. De exemplu: S3 20 %
Timp de funcţionare 20 % din 10 min = 2 min / 
Timp de staţionare 80 % din 10 min = 8 min

3.5. Date tehnice

Date generale

Alimentare electrică [U/f]: Vezi plăcuţa de identificare

Putere absorbită [P1]: Vezi plăcuţa de identificare

Putere nominală [P2]: Vezi plăcuţa de identificare
Înălţime max. de pompare 
[H] Vezi plăcuţa de identificare

Debit max. [Q]: Vezi plăcuţa de identificare

Tip de conexiune [AT]: Vezi plăcuţa de identificare
Temperatura fluidului pom-
pat [t]: 3...40 °C

Grad de protecţie: IP 68

Clasa de izolaţie [Cl.]: F

Turaţie [n]: Vezi plăcuţa de identificare

Conductă de presiune: DN 32/DN 40/Rp 1¼

Adâncime de imersie max.: 20 m

Protecţie la explozie

Variantă "S": -

Variantă "P": ATEX

Regimuri de funcţionare

Imersat [OTS]: S1

Emersat [OTE]

Variantă "S": S2 15min, S3 10%*

Variantă "P": S2 30min, S3 25%*

Frecvenţa comutării

Recomandată: 20/h

Maximă: 50/h

* Regimul S3 25% (variantă motor „S”) respectiv 
S3 50% (variantă motor „P”) este admisibil atunci 
când, înainte de o nouă conectare, este asigurată 
răcirea necesară a motorului, prin inundare com-
pletă timp de min. 1 minut!

3.6. Codul tipului

Exemplu: Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P

Rexa Pompă centrifugă pentru apă murdară

CUT Seria constructivă

GE
Pompă cu tocător, cu
GI = tocător intern
GE = tocător extern

03 Mărime conductă de presiune: DN 32

25 Înălţime de pompare max. în m

P Model motor

T
Variantă alimentare electrică:
M = 1~
T = 3~

15 /10 = puterea nominală a motorului P2 în kW

2 Nr. poli

5
Frecvenţă
5 = 50 Hz
6 = 60 Hz

40 Cod pentru tensiune nominală superioară

X

Aprobare pentru utilizare în zone cu risc de 
explozie:
Fără supliment = Fără autorizaţie de funcţionare 
în medii cu risc de explozie
X = Autorizaţie de funcţionare în medii cu risc 
de explozie

P

Dotare electrică suplimentară
Fără supliment = cu cablu de conectare cu capăt 
liber
P = cu ştecher

3.7. Conţinutul livrării
• Pompă cu cablu de 10 m lungime

• Model monofazat cu ştecher Schuko
• Model trifazat cu capăt liber al cablului

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

3.8. Accesorii
• Cablu cu lungime de până la 30 m (model pentru 

curent monofazat) resp. 50 m (model pentru 
curent trifazat) cu cote fixe de 10 m

• Dispozitiv de suspendare
• Picior pompă
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• Electrod extern pentru controlul camerei de 
etanşare

• Comenzi de nivel
• Accesorii de fixare şi lanţuri
• Panouri de alarmare, relee şi ştechere

4. Transport şi depozitare

4.1. Livrare
După recepţia livrării aceasta trebuie verificată 
imediat pentru a constata eventualele deficien-
ţe de calitate şi cantitate. În cazul eventualelor 
deficienţe transportatorul respectiv producătorul 
trebuie înştiinţat încă în ziua recepţiei, deoarece, 
în caz contrar, nu mai pot fi revendicate niciun fel 
de pretenţii. Eventualele daune constatate trebu-
ie consemnate pe documentele de transport!

4.2. Transport
Pentru transport se vor folosi doar mijloacele 
autorizate de fixare, transport şi ridicare pre-
văzute în acest scop. Acestea trebuie să aibă o 
capacitate şi o forţă portantă suficientă pentru a 
putea transporta pompa fără riscuri. La utilizarea 
lanţurilor, acestea trebuie asigurate împotriva 
alunecării.
Personalul trebuie să fie calificat pentru aceste 
lucrări şi să respecte în timpul lucrărilor toate pre-
vederile de siguranţă aplicabile la nivel naţional.
Pompele sunt livrate de producător, respectiv de 
furnizor într-un ambalaj adecvat. În mod normal, 
acesta exclude deteriorarea în timpul transpor-
tului şi depozitării. În cazul schimbării frecvente 
a locaţiei, trebuie să păstraţi ambalajul pentru 
refolosire.

4.3. Depozitare
Pompele livrate în stare nouă sunt pregătite astfel 
încât să poată fi depozitate cel puţin 1 an. În cazul 
depozitării intermediare, pompa trebuie curăţată 
temeinic înainte de depozitare!
Pentru depozitare se vor respecta următoarele:

• Aşezaţi pompa pe o suprafaţă stabilă şi asigu-
raţi-o împotriva alunecării. Pompele submersibile 
pentru ape uzate trebuie aşezate vertical.

PERICOL de prăbuşire! 
Nu depozitaţi niciodată pompa fără a o asigu-
ra. În caz de cădere a pompei există pericolul 
de accidentare!

INDICAŢIE 
La pompele cu tocător intern, pentru depozitare 
trebuie înşurubate bolţurile de transport!

INDICAŢIE 
Trebuie avut grijă ca niciun obiect să nu se 
lovească de tocător. În caz contrar, se poate 
deteriora tocătorul!

• Pompele noastre pot fi golite complet până la 
max. -15 °C. Încăperea de depozitare trebuie să 

fie uscată. Recomandăm depozitarea ferită de 
îngheţ într-o încăpere cu o temperatură cuprinsă 
între 5 °C şi 25 °C.

• Este interzisă depozitarea pompei în spaţii în care 
sunt efectuate lucrări de sudură, deoarece gazele 
degajate, respectiv radiaţiile, pot ataca straturile 
de acoperire şi componentele din elastomeri.

• Conductele de aspiraţie şi presiune se vor etanşa 
pentru a preveni pătrunderea impurităţilor.

• Toate cablurile electrice de alimentare se vor pro-
teja împotriva îndoirii, deteriorărilor şi pătrunderii 
umidităţii.

PERICOL de electrocutare! 
Conductele electrice deteriorate prezintă 
pericol de moarte! Componentele defecte 
trebuie înlocuite imediat de un electrician 
calificat.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în cabluri duce la de-
teriorarea cablurilor şi a pompei. Nu imersaţi 
niciodată terminaţia de cablu în lichid şi pro-
tejaţi-o împotriva infiltrării umidităţii.

• Pompa trebuie protejată împotriva radiaţiilor 
solare, a căldurii, prafului şi îngheţului. Căldura 
excesivă şi îngheţul pot provoca daune majore la 
rotoarele hidraulice şi straturile de acoperire!

• După o depozitare mai îndelungată, înainte de 
punerea în funcţiune pompa trebuie curăţată de 
impurităţi ca de ex. praf şi depuneri de ulei. Stratul 
de acoperire al carcasei trebuie verificat să nu 
prezinte urme de deteriorare.
Înainte de punerea în funcţiune, se va verifica 
nivelul de umplere din camera de etanşare şi 
eventual se va completa! 
Straturile de acoperire deteriorate trebuie 
reparate imediat. Doar stratul de acoperire 
intact îşi îndeplineşte scopul pentru care a fost 
prevăzută!

Ţineţi însă cont de faptul că elementele din elas-
tomeri şi straturile de acoperire sunt supuse unei 
uzuri naturale. În cazul depozitării pe o perioadă 
mai lungă de 6 luni, vă recomandăm verificarea şi 
eventual înlocuirea acestor componente. Pentru 
aceasta vă rugăm să consultaţi producătorul.

4.4. Returnarea
Pompele care sunt returnate în fabrică trebuie 
ambalate corespunzător. Ambalarea corespunză-
toare presupune ca pompa să fi fost în prealabil 
curăţată şi decontaminată după utilizarea în fluide 
pompate dăunătoare pentru sănătate.
Pentru expediere, componentele trebuie ambala-
te în saci din plastic rezistenţi la rupere, suficient 
de mari, închişi ermetic, pentru a preveni eventu-
alele scurgeri. De asemenea, ambalajul are rolul de 
a proteja pompa împotriva deteriorărilor în timpul 
transportului. În cazul în care aveţi întrebări, vă 
rugăm să vă adresaţi producătorului!
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5. Amplasare
Pentru a evita deteriorările produsului sau leziuni-
le periculoase în timpul amplasării, se vor respecta 
următoarele puncte:

• Lucrările de amplasare – montarea şi instalarea 
pompei – pot fi efectuate doar de persoane califi-
cate, cu respectarea indicaţiilor de siguranţă.

• Înainte de începerea lucrărilor de amplasare, pom-
pa trebuie inspectată pentru a constata eventua-
lele daune survenite în timpul transportului.

5.1. Generalităţi
La proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de ca-
nalizare trebuie respectate prevederile şi direc-
tivele locale aplicabile cu privire la tehnologia de 
canalizare (de ex. ATV (Asociaţia Germană pentru 
Tehnologia de Canalizare).
În special la montarea staţionară, în cazul unei 
pompări cu conducte mai lungi (în special la urca-
rea continuă sau un profil pronunţat al terenului) 
se atrage atenţia asupra posibilelor şocuri de 
presiune.
Şocurile de presiune pot duce la distrugerea pom-
pei/instalaţiei şi poate cauza poluare fonică prin 
lovirea repetată a clapetei. Acestea pot fi preve-
nite prin utilizarea unor măsuri adecvate (de ex. 
clapete de reţinere cu timp de închidere reglabil, 
pozarea specială a conductei de refulare).
În cazul utilizării comenzilor de nivel se va avea 
în vedere acoperirea minimă cu apă. Pătrunderea 
aerului în carcasa sistemului hidraulic, resp. în 
sistemul de conducte, trebuie evitată obligatoriu 
şi trebuie îndepărtată prin dispozitive adecvate 
de aerisire şi/sau poziţionarea uşor înclinată a 
pompei (la amplasarea transportabilă). Protejaţi 
pompa împotriva îngheţului.

5.2. Tipuri de montare
• Montare verticală staţionară cu dispozitiv de 

suspendare
• Montare verticală transportabilă cu picior al 

pompei

5.3. Instalare

PERICOL de prăbuşire! 
La instalarea pompei şi a accesoriilor acesteia 
se lucrează în anumite condiţii direct pe mar-
ginea căminului. Prin neatenţie şi/sau purtarea 
unor obiecte neadecvate de îmbrăcăminte 
se poate provoca prăbuşirea pompei. Există 
pericol de moarte! Luaţi toate măsurile de 
siguranţă pentru a preveni astfel de situaţii.

La instalarea pompei se vor respecta următoarele:
• Aceste lucrări trebuie efectuate de personal califi-

cat, iar lucrările electrice trebuie efectuate de 
electricieni calificaţi.

• Spaţiul de lucru trebuie să fie curat, fără acumulări 
grosiere de materii solide, uscat, ferit de îngheţ şi 
eventual decontaminat, şi de asemenea dimensi-
onat pentru respectiva pompă.

• În cazul lucrărilor în cămine, pentru siguranţă 
trebuie să fie prezentă o a doua persoană. Dacă 

există pericolul acumulării de gaze toxice sau 
asfixiante, se vor lua măsurile necesare!

• În funcţie de condiţiile ambientale existente la 
locul de exploatare proiectantul instalaţiei trebuie 
să stabilească dimensiunea căminului şi timpul de 
răcire a motorului.

• Trebuie asigurată posibilitatea de montare fără 
probleme a unui mijloc de ridicare, deoarece 
acesta este necesar pentru montarea/demon-
tarea pompei. Locul de amplasare şi depozitare 
a pompei trebuie să fie accesibil în siguranţă cu 
mijlocul de ridicare. Amplasamentul trebuie să 
aibă o suprafaţă stabilă. În vederea transportului 
pompei, mijloacele de ridicare a sarcinii trebu-
ie fixate pe ocheţii de ridicare prevăzuţi sau pe 
mânerul portant. La utilizarea lanţurilor, acestea 
trebuie legate de mâner sau de ochet cu ajutorul 
unei carabine. Pot fi folosite doar dispozitive de 
fixare autorizate din punct de vedere tehnic.

• Cablurile electrice de alimentare trebuie insta-
late astfel încât să fie în orice moment posibile 
exploatarea fără riscuri şi montarea/demontarea 
fără probleme. Este interzisă sub orice formă 
transportarea respectiv tragerea pompei de cablul 
electric de alimentare. Verificaţi secţiunea cablului 
folosit şi tipul selectat de instalare, pentru a vă 
asigura că aveţi la dispoziţie un cablu cu o lungi-
me suficientă.

• La utilizarea panourilor electrice se va respecta 
gradul de protecţie corespunzător. În general, pa-
nourile electrice se vor monta în siguranţă faţă de 
inundare şi în afara zonelor cu pericol de explozie.

• La utilizarea în atmosferă explozivă se va asigura 
ca atât pompa cât şi toate accesoriile să fie apro-
bate pentru acest domeniu de utilizare.

• Elementele construcţiei şi fundaţiile trebuie să 
aibă o rezistenţă suficientă, pentru a permite o 
fixare sigură şi funcţională. Utilizatorul, respectiv 
furnizorul este responsabil de realizarea fun-
daţiilor corespunzătoare din punct de vedere al 
dimensiunilor, al stabilităţii şi al rezistenţei la 
solicitări!

• Dacă în timpul funcţionării carcasa motorului este 
emersată din fluidul pompat, se va ţine cont de 
modul de funcţionare în stare emersată!
Pentru ca la motoarele uscate în modul de func-
ţionare S3 să fie atinsă răcirea necesară, atunci 
când motorul a fost emersat acestea trebuie 
inundate complet înainte de o nouă pornire!

• Funcţionarea în gol a pompei este strict interzi-
să. Apa nu trebuie să scadă niciodată sub nivelul 
minim. De aceea, în cazul unor oscilaţii mai mari 
ale nivelului apei recomandăm montarea unei 
comenzi de nivel sau a unei protecţii la funcţiona-
rea fără apă. 

• Pentru intrarea fluidului pompat folosiţi clapete 
de ghidare şi deflectoare. La contactul jetului de 
apă cu suprafaţa apei, se înglobează aer în fluidul 
pompat, care apoi se poate acumula în sistemul 
de conducte. Acest lucru poate determina condiţii 
de funcţionare nepermise şi dezactivarea întregii 
instalaţii.
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• Verificaţi ca documentaţia existentă de proiectare 
(planurile de montaj, execuţia încăperii de lucru, 
instalaţia de intrare) să fie complete şi corecte.

• De asemenea, respectaţi toate prevederile, re-
gulile şi legile referitoare la lucrul cu sarcini grele 
şi sub sarcini suspendate. Purtaţi echipamentele 
individuale de protecţie adecvate.

• De asemenea, respectaţi prevederile naţionale 
aplicabile ale asociaţiilor profesionale în materie 
de prevenire a accidentelor şi asigurare a siguran-
ţei.

5.3.1. Lucrări de întreţinere
După o depozitare de peste 6 luni, înainte de 
instalare trebuie efectuate următoarele lucrări de 
întreţinere:

Controlul uleiului în camera de etanşare
Camera de etanşare are o deschidere pentru goli-
rea şi umplerea camerei de etanşare.

1. Aşezaţi pompa în poziţie orizontală pe o suprafaţă 
stabilă, astfel încât buşonul de închidere să fie 
orientat în sus.
Aveţi grijă ca pompa să nu cadă şi/sau să nu 
alunece!

2. Rotiţi spre exterior buşonul de închidere (vezi 
fig. 7).

3. Uleiul trebuie să ajungă până la cca 1 cm sub 
muchia orificiului buşonului de închidere.

4. Dacă în camera de etanşare este prea puţin ulei, 
completaţi cu ulei. Urmaţi pentru aceasta in-
strucţiunile din capitolul „Întreţinerea” la punctul 
„Schimbarea uleiului”.

5. Curăţaţi buşonul de închidere, eventual echipaţi-l 
cu un nou inel de etanşare şi introduceţi-l la loc.

5.3.2. Montare staţionară imersată
La montarea imersată trebuie instalat un dispo-
zitiv de suspendare. Acesta trebuie comandat 
separat de producător. La acesta, se racordează 
sistemul de conducte pe refulare.
Sistemul existent de conducte trebuie să fie au-
toportant, nefiind permisă susţinerea acestuia 
de dispozitivul de suspendare.

Camera de exploatare trebuie dimensionată astfel 
încât dispozitivul de suspendare să poată fi insta-
lat şi să poată funcţiona fără probleme.
Dacă motorul emersează în timpul funcţionării, se 
vor respecta cu stricteţe următorii parametri de 
funcţionare:

• Temperatura maximă ambiantă şi a fluidului 
pompat este 40 °C.

• Date privind „modul de funcţionare emersat”

Fig. 2.: Montare imersată 

1 Dispozitiv de suspen-
dare 6a

Nivel minim al apei pen-
tru modul de funcţiona-
re imersat

2 Clapetă de reţinere 6b
Nivel minim al apei pen-
tru modul de funcţiona-
re emersat

3 Vană glisantă de închi-
dere 7 Deflector

4 Cot 8 Intrare

5 Tub de ghidare (pus la dispoziţie de client)

A Distanţe minime la modul de funcţionare în paralel

B Distanţe minime la modul de funcţionare alternativ

Paşi de lucru
1. Instalarea dispozitivului de suspendare: cca. 3-6 h 

(a se vedea în acest sens instrucţiunile de montaj 
şi exploatare ale dispozitivului de suspendare).

2. Pregătirea pompei pentru funcţionarea la un 
dispozitiv de suspendare: cca. 1-3 h 
(a se vedea în acest sens instrucţiunile de montaj 
şi exploatare ale dispozitivului de suspendare).

3. Instalarea pompei: cca 3-5 h
• Verificarea dispozitivului de suspendare în 

ceea ce priveşte poziţia stabilă şi funcţionarea 
corectă.

• Fixaţi mijloacele de ridicare cu ajutorul ocheţilor 
pe pompă, ridicaţi pompa şi coborâţi-o lent pe 
tuburile de ghidare din camera de exploatare.

• La coborâre, ţineţi uşor tensionate cablurile 
electrice de alimentare.

• După ce pompa este cuplată la dispozitivul de 
suspendare, coborâţi cablurile electrice de ali-
mentare şi asiguraţi-le corespunzător împotriva 
deteriorării.

• Solicitaţi unui electrician efectuarea racordării 
electrice.

• Conducta de presiune este etanşată prin greu-
tatea proprie.

4. Instalarea accesoriilor opţionale ca de ex. pro-
tecţia la funcţionarea fără apă sau comenzile de 
nivel.

5. Punerea în funcţiune a pompei: cca. 2-4 h
• Conform capitolului „Punerea în funcţiune”
• În cazul unei instalări noi: inundaţi camera de 

exploatare
• Dezaerisiţi conducta de refulare.

5.3.3. Montare imersată transportabilă
La acest tip de montare pompa trebuie să fie 
echipată cu un picior (disponibil opţional). Acesta 
se poziţionează pe ştuţul de aspiraţie şi garan-
tează garda minimă la sol precum şi poziţia sigură 
pe o suprafaţă stabilă. În această variantă este 
posibilă poziţionarea la alegere în camera de 
exploatare. La utilizarea în camere de exploatare 
cu suprafaţă de bază instabilă trebuie folosit un 
suport rigid, pentru a evita scufundarea. Pe partea 
de refulare se racordează un furtun de presiune.
În cazul funcţionării pe o perioadă mai îndelun-
gată în acest mod de amplasare, pompa trebuie 
fixată pe sol. Prin aceasta se împiedică vibraţiile şi 
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se garantează un mod de funcţionare mai silenţi-
os şi cu uzură redusă.
Dacă motorul emersează în timpul funcţionării, se 
vor respecta cu stricteţe următorii parametri de 
funcţionare:

• Temperatura maximă ambiantă şi a fluidului 
pompat este 40 °C.

• Date privind „modul de funcţionare emersat”

Fig. 3.: Montare transportabilă 

1 Dispozitive de legare a 
sarcinii 5 Cuplaj flexibil de tip 

Storz

2 Picior pompă 6 Furtun de presiune

3
Cot pentru racord de 
furtun sau cuplaj de 
ţeavă, tip Storz

7a
Nivel minim al apei pen-
tru modul de funcţionare 
imersat

4 Cuplaj fix de tip Storz 7b
Nivel minim al apei pen-
tru modul de funcţionare 
emersat

Paşi de lucru
1. Instalarea pompei: cca. 1 h

• Montaţi piciorul pompei la racordul de aspiraţie.
• Montaţi cotul la conducta de presiune.
• Fixaţi furtunul de presiune cu colierul de furtun 

pe cot. 
Alternativ, poate fi montat un cuplaj de ţeavă 
de tip Storz pe cot şi un cuplaj flexibil de tip 
Storz pe furtunul de presiune.

2. Instalarea pompei: cca 1-2 h
• Poziţionaţi pompa pe locul de utilizare. Even-

tual, fixaţi mijloacele de ridicare cu ocheţii pe 
pompă ridicaţi-o şi aşezaţi-o pe poziţia de 
lucru prevăzută (cămin, groapă).

• Verificaţi dacă pompa stă vertical şi pe un su-
port stabil. Se va evita scufundarea pompei!

• Pozaţi cablul electric de alimentare astfel încât 
acesta să nu poată fi deteriorat.

• Solicitaţi unui electrician efectuarea racordării 
electrice.

• Pozaţi furtunul de presiune astfel încât să nu fie 
deteriorat şi fixaţi-l în punctul prevăzut (de ex. 
pe evacuare).

PERICOL de separare a furtunului de presiune! 
Prin separarea necontrolată resp. desprinde-
rea violentă a furtunului de presiune se pot 
produce accidentări. Furtunul de presiune 
poate fi asigurat în mod corespunzător. Se va 
evita flambarea furtunului de presiune.

3. Punerea în funcţiune a pompei: cca. 1-3 h
• Conform capitolului „Punerea în funcţiune”

5.3.4. Comandă de nivel
Printr-o comandă de nivel pot fi determinate 
nivelele de umplere iar pompa poate fi pornită 
şi oprită automat. Înregistrarea nivelurilor de 
umplere poate fi efectuată cu ajutorul plutitoare-
lor cu contacte electrice, a măsurării presiunii şi a 
măsurătorilor cu ultrasunete sau cu electrozi.
Aici se vor respecta următoarele puncte:

• La utilizarea plutitoarelor cu contacte electrice 
se va avea în vedere ca acestea să se poată mişca 
liber în cameră!

• Apa nu trebuie să scadă niciodată sub nivelul 
minim!

• Este interzisă depăşirea frecvenţei maxime de 
comutare!

• În cazul unor oscilaţii puternice ale nivelurilor de 
umplere, comanda de nivel trebuie efectuată în 
general prin două puncte de măsurare. Astfel se 
ating diferenţe de comutare mai mari.

Instalarea
Pentru indicaţii privind instalarea comenzii de 
nivel, consultaţi instrucţiunile de montaj şi ex-
ploatare ataşate comenzii de nivel.
Respectaţi datele privind frecvenţa maximă a 
comutării precum şi nivelul minim de apă!

5.4. Protecţie la funcţionarea fără apă
Pentru a asigura răcirea necesară, pompa trebuie 
imersată în fluidul pompat în funcţie de modul de 
funcţionare. În plus se va avea în vedere în mod 
obligatoriu ca în carcasa sistemului hidraulic să nu 
pătrundă aer.
De aceea, pompa trebuie să fie imersată în fluidul 
de pompare până la muchia superioară a carca-
sei hidraulice sau până la muchia superioară a 
carcasei motorului. Pentru siguranţa optimă în 
exploatare recomandăm de aceea instalarea unei 
protecţii la funcţionarea fără apă.
Aceasta este garantată cu ajutorul plutitoarelor 
cu contacte electrice sau a electrozilor. Plutitorul 
cu contacte electrice sau electrodul sunt fixate 
în puţ şi cuplează pompa atunci când apa scade 
sub nivelul minim de acoperire a pompei. Dacă 
protecţia la funcţionarea fără apă se realizează cu 
un singur plutitor sau electrod în cazul oscilaţiilor 
puternice ale nivelurilor de umplere, există posi-
bilitatea ca pompa să pornească şi să se oprească 
în permanenţă! Ca urmare a acestui fapt este 
posibil ca numărul maxim de conexiuni (cicluri de 
comutare) ale motorului să fie depăşit.

5.4.1. Remedii în vederea evitării numărului mare de 
cicluri de comutare

• Resetare manuală 
Prin această posibilitate, motorul este decuplat 
după ce nivelul apei scade sub nivelul minim de 
acoperire şi trebuie repornit manual după restabi-
lirea nivelului suficient de apă.

• Punct separat de reconectare 
Printr-un punct separat de reconectare (plutitor 
sau electrod auxiliar) se creează o diferenţă sufici-
entă între nivelul de oprire şi nivelul de pornire. 
Prin aceasta se evită cuplarea continuă. Această 
funcţie poate fi realizată cu un releu de comandă 
de nivel.



342 WILO SE 11/2014 V05 DIN A4

Română AMPLASARE

5.5. Racordarea electrică

PERICOL de moarte prin electrocutare! 
În cazul unei racordări electrice necorespun-
zătoare există pericol de moarte din cauza 
electrocutării. Dispuneţi efectuarea racordării 
electrice doar de un electrician autorizat de 
furnizorul local de energie electrică, în con-
formitate cu prevederile locale aplicabile.

PERICOL din cauza racordării greşite! 
La pompele autorizate pentru folosirea în 
zone cu pericol de explozie, racordarea cablu-
lui electric de alimentare trebuie efectuată 
în afara zonei cu pericol de explozie sau în 
interiorul unei carcase executate într-o vari-
antă de protecţie la explozie conform DIN EN 
60079-0! Nerespectarea duce la pericol de 
moarte din cauza exploziei!

• Solicitaţi întotdeauna efectuarea racordării de 
un electrician.

• Respectaţi şi celelalte informaţii din anexă.

• Intensitatea şi tensiunea alimentării electrice 
trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa de 
identificare.

• Cablul electric de alimentare trebuie pozat con-
form normelor / prevederilor în vigoare şi în baza 
schemei de conectare electrică.

• Dispozitivele de supraveghere existente, de 
ex. pentru supravegherea termică a motorului, 
trebuie racordate şi verificate în ceea ce priveşte 
funcţionarea.

• Pentru motoarele cu curent trifazat, trebuie să 
existe un câmp rotativ la dreapta.

• Pompa trebuie împământată conform indicaţiilor. 
Pompele instalate fix trebuie legate la masă în 
conformitate cu normele valabile la nivel naţional. 
Dacă există un racord separat al conductorului de 
împământare, acesta trebuie racordat la alezajul 
marcat, resp. la clema de împământare (;) cu 
ajutorul unui şurub adecvat, al unei piuliţe, al unei 
şaibe dinţate şi al unei şaibe suport. Pentru racor-
dul conductorului de protecţie stabiliţi o secţiune 
a cablului conform prevederilor locale.

• Pentru motoarele cu terminaţie liberă a cablului 
trebuie utilizat un releu de protecţie a motoru-
lui. Se recomandă utilizarea unui releu de protec-
ţie la curent rezidual (RCD).

• Panourile electrice trebuie achiziţionate ca acce-
sorii.

5.5.1. Siguranţa pe partea reţelei de alimentare
Siguranţa de intrare necesară trebuie dimensiona-
tă conform curentului de pornire. Pentru curentul 
de pornire, vă rugăm să consultaţi plăcuţa de 
identificare.
Ca siguranţă de intrare, se vor folosi doar siguran-
ţe lente sau siguranţe automate cu caracteristi-
că K.

5.5.2. Verificarea rezistenţei izolaţiei şi a dispoziti-
velor de supraveghere înainte de punerea în 
funcţiune.
În cazul în care valorile măsurate se abat de la 
norme, acesta este un semn al pătrunderii umidi-
tăţii în motor sau în cablul electric de alimentare, 
sau este posibil ca dispozitivul de supraveghere să 
fie defect. Nu racordaţi pompa şi luaţi legătura cu 
departamentul de service Wilo.

Rezistenţa izolaţiei bobinajului motorului
Înainte de racordarea cablului electric de alimen-
tare, trebuie verificată rezistenţa izolaţiei. Aceasta 
poate fi măsurată cu ajutorul unui dispozitiv de 
verificare a izolaţiei (tensiune continuă de măsu-
rare = 1000 V):
• La prima punere în funcţiune: Rezistenţa izola-

ţiei nu poate scădea sub 20 MΩ.
• La alte măsurători: Valoarea trebuie să fie mai 

mare de 2 MΩ.
La motoarele cu condensator integrat, bobinajul 
trebuie scurtcircuitat înainte de verificare.

Senzorul de temperatură şi electrodul opţional 
pentru controlul camerei de etanşare.
Înainte de racordarea dispozitivelor de suprave-
ghere acestea trebuie verificate cu un ohmmetru. 
Trebuie respectate următoarele valori:
• Senzor bimetal: Valoare egală cu „0”-trecere
• Electrod: Valoarea trebuie să tindă spre „infinit”. 

Valorile mai reduse indică prezenţa apei în ulei. 
Vă rugăm respectaţi şi indicaţiile releului de 
evaluare disponibil opţional.

5.5.3. Motor monofazat

Fig. 4.: Plan de racordare 

L Alimentare electrică
PE Legătură la masă

N Legătură la masă

Varianta pentru curent monofazat este echipată 
cu un ştecher şuco.
Racordarea la reţeaua electrică se realizează prin 
conectarea ştecherului la priză. Dacă pompa tre-
buie racordată direct la panoul electric, ştecherul 
trebuie demontat şi racordarea electrică trebuie 
executată de către un electrician!
Conductorii cablului de conectare sunt ocupaţi 
după cum urmează:

Cablu de conectare cu 3 conductori

Culoarea conductorului Bornă

maro (bn) L

albastru (ab) N

verde/galben (gn-ye) Legare la masă (PE)
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5.5.4. Motor trifazat

Fig. 5.: Schemă de conectare pentru varianta cu motor „S” 

L1

Alimentare electrică

PE Legătură la masă

L2 20
Senzor bimetal

L3 21

Fig. 6.: Schemă de conectare pentru varianta cu motor „P” 

L1

Alimentare electrică
DK Supravegherea etanşeită-

ţii în camera motoruluiL2

L3 20
Senzor bimetal

PE Legătură la masă 21

Motoarele de curent trifazat sunt livrate cu 
terminaţii libere ale cablurilor. Racordul la reţeaua 
electrică se realizează prin conectare cu borne în 
panoul electric.
Racordarea electrică trebuie efectuată de un 
electrician!

Conductorii cablului de conectare sunt ocupaţi 
după cum urmează:

Cablu de conectare cu 6 conductori

Număr conductori Bornă

1 Monitorizarea temperaturii 
bobinajului2

3 U

4 V

5 W

verde/galben (gn-ye) Legare la masă (PE)

Cablu de conectare cu 7 conductori

Număr conductori Bornă

1 Monitorizarea temperaturii 
bobinajului2

3 U

4 V

5 W

6 Supravegherea etanşeităţii în 
camera motorului

verde/galben (gn-ye) Legare la masă (PE)

Dacă pompa este echipată cu un ştecher, ra-
cordarea la reţeaua electrică se realizează prin 
cuplarea ştecherului în priză.

5.5.5. Racordarea dispozitivelor de supraveghere

PERICOL de moarte din cauza exploziei! 
În cazul în care dispozitivele de supraveghere 
nu sunt racordate corect, în cazul utilizării în 
zonele cu pericol de explozie există pericolul 
de moarte din cauza exploziei! Solicitaţi întot-
deauna efectuarea racordării de un electrician. 
La utilizarea pompei în zonele cu pericol de 
explozie sunt valabile următoarele:

• Monitorizarea temperaturii trebuie conectată 
printr-un releu de evaluare! Recomandăm 
pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea de 
prag este deja presetată aici.

• Dezactivarea cu ajutorul limitatorului de 
temperatură trebuie să aibă loc cu blocarea si-
multană împotriva repornirii! Adică repornirea 
poate fi posibilă doar după acţionarea manuală 
a „tastei de deblocare”!

• Electrodul pentru controlul camerei de etan-
şare trebuie racordat printr-un circuit electric 
cu siguranţă intrinsecă, având un releu de 
evaluare! Recomandăm pentru aceasta releul 
„XR-41x”. Valoarea prag este 30 kOhm.

• Respectaţi de asemenea şi celelalte informaţii 
din anexă!

Toate dispozitivele de supraveghere trebuie să fie 
mereu racordate!

Monitorizarea temperaturii la motorul mono-
fazat
La motorul monofazat, monitorizarea tempe-
raturii din motor este integrată şi cu comutare 
automată. Monitorizarea este întotdeauna activă 
şi nu trebuie racordată separat.

Monitorizarea temperaturii la motorul trifazat
Pompa este echipată standard cu un limitator de 
temperatură (monitorizarea temperaturii cu 1 cir-
cuit). Senzorii bimetal trebuie racordaţi direct la 
panoul electric sau prin intermediul unui releu de 
evaluare. La atingerea valorii prag trebuie să aibă 
loc o dezactivare. 
Valori de racordare: max. 250 V(AC), 2,5 A, 
cos φ = 1
Pentru daune ale bobinajului, din cauza unei 
supravegheri inadecvate a motorului, nu poate fi 
acordată nicio garanţie!

Monitorizarea camerei motorului (numai la 
modelul „P”)
Monitorizarea compartimentului trebuie conec-
tată printr-un releu de evaluare. Recomandăm 
pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag 
este 30 kOhm. La atingerea valorii prag trebuie să 
aibă loc o dezactivare.

Racordarea electrodului disponibil opţional 
pentru controlul camerei de etanşare
Electrodul trebuie conectat printr-un releu de 
evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul 
„NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm. La 
atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o averti-
zare sau o dezactivare.
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ATENŢIE! 
Dacă are loc doar o avertizare, prin pătrunde-
rea apei pompa poate suferi o daună totală. 
Recomandăm întotdeauna dezactivarea!

5.6. Protecţia motorului şi tipuri de conexiune

5.6.1. Protecţia motorului
Cerinţa minimă pentru motoare cu terminaţie 
liberă de cablu este un releu termic/releu de pro-
tecţie a motorului cu compensarea temperaturii, 
declanşare diferenţială şi blocare împotriva repor-
nirii conform VDE 0660, resp. în conformitate cu 
prevederile naţionale specifice.
Dacă pompa este racordată la reţelele electrice în 
care intervin frecvent defecţiuni, recomandăm in-
stalarea de client a unor dispozitive suplimentare 
de protecţie, de ex. releu de protecţie la supra-
tensiune, la subtensiune sau releu de protecţie 
la căderea fazei, protecţie la descărcări electrice 
etc.). În continuare, recomandăm montajul unui 
releu de protecţie la curent rezidual (RCD).
La racordarea pompei trebuie respectate preve-
derile locale naţionale şi legale.

5.6.2. Tipuri de pornire

Pornire directă
La încărcarea maximă, protecţia motorului trebuie 
să fie reglată la curentul de măsurare în conformi-
tate cu plăcuţa de identificare. La funcţionarea cu 
încărcare parţială se recomandă setarea protecţiei 
motorului cu 5 % peste curentul măsurat în punc-
tul de lucru.

Conexiune dispozitiv de pornire atenuată
• La încărcarea maximă, protecţia motorului trebuie 

să fie reglată la curentul de măsurare în conformi-
tate cu plăcuţa de identificare. La funcţionarea cu 
încărcare parţială, se recomandă setarea protec-
ţiei motorului cu 5 % peste curentul măsurat în 
punctul de lucru.

• Consumul de curent trebuie să se situeze sub 
intensitatea nominală, pe toată durata de func-
ţionare.

• Din cauza protecţiei motorului conectate în faţa 
pompei, pornirea şi oprirea trebuie să fie încheiate 
în interval de 30 s.

• Pentru evitarea puterii disipate în timpul funcţio-
nării, demarorul electronic (dispozitivul de pornire 
atenuată) trebuie şuntat după ajungerea în regi-
mul de funcţionare normal.

5.6.3. Exploatarea cu convertizoare de frecvenţă
Exploatarea cu un convertizor de frecvenţă este 
posibilă numai la varianta de motor „P”. Respec-
taţi în acest sens informaţiile din anexă.
Motoarele de tipul „S” nu au voie să funcţioneze 
cu convertizor de frecvenţă!

6. Punerea în funcţiune
Capitolul „Punerea în funcţiune” cuprinde toate 
instrucţiunile importante pentru personalul ope-
rator pentru punerea în funcţiune şi exploatarea în 
siguranţă a pompei.
Trebuie obligatoriu respectate şi verificate urmă-
toarele condiţii cadru:

• Tip de montaj
• Mod de funcţionare
• Acoperirea minimă cu apă / adâncimea maximă de 

imersare
După o staţionare îndelungată şi aceste condiţii 
cadru trebuie verificate, iar deficienţele consta-
tate trebuie remediate!

Aceste instrucţiuni trebuie păstrate întotdeauna 
la pompă sau într-un loc special unde să fie întot-
deauna accesibile întregului personal operator.
Pentru a evita daunele materiale şi corporale la 
punerea în funcţiune a pompei, se vor respecta 
obligatoriu următoarele puncte:

• Punerea în funcţiune a pompei poate fi efectuată 
doar de personal calificat şi instruit, cu respecta-
rea indicaţiilor de siguranţă.

• Întregul personal care lucrează la sau cu pompa 
trebuie să fi primit, citit şi înţeles aceste instruc-
ţiuni.

• Toate dispozitivele de siguranţă şi mecanismele 
de oprire de urgenţă sunt conectate şi au fost 
verificate din punctul de vedere al funcţionării 
impecabile.

• Reglajele electrotehnice şi mecanice trebuie efec-
tuate de personalul de specialitate.

• Pompa este adecvată pentru utilizarea în condiţii-
le specifice de exploatare.

• Perimetrul de lucru al pompei nu este o zonă 
de staţionare iar prezenţa persoanelor aici este 
interzisă! La pornirea pompei şi/sau în timpul 
funcţionării acesteia este interzisă staţionarea 
persoanelor în perimetrul de lucru.

• La lucrările în cămine trebuie să fie prezentă o a 
doua persoană. Dacă există riscul acumulărilor de 
gaze toxice, trebuie asigurată o aerisire suficientă.

6.1. Sistemul electric
Racordarea pompei precum şi pozarea cablurilor 
electrice de alimentare s-a efectuat conform ca-
pitolului „Amplasare” precum şi conform directi-
velor VDE şi a prevederilor naţionale specifice.
Pompa este asigurată şi împământată corespun-
zător.
Fiţi atenţi la sensul de rotaţie! În cazul unui sens 
de rotaţie greşit, pompa nu produce puterea indi-
cată şi poate suferi daune.
Toate dispozitivele de supraveghere sunt co-
nectate şi au fost verificate în ceea ce priveşte 
funcţionarea.

PERICOL de electrocutare! 
Pericol de moarte din cauza manevrării ne-
corespunzătoare a curentului electric! Toate 
pompele care sunt livrate cu terminaţii libere 
ale cablurilor (fără ştechere) trebuie racordate 
de un electrician calificat.
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6.2. Controlul sensului de rotaţie
Pompa este verificată din fabrică şi reglată pe 
sensul de rotaţie corect. Racordarea trebuie 
realizată conform datelor referitoare la denumirea 
conductorilor.
Rodajul trebuie efectuat în condiţii generale de 
funcţionare!

6.2.1. Verificarea sensului de rotaţie
Sensul de rotaţie trebuie verificat de un electri-
cian local, cu ajutorul unui aparat de testare a 
câmpului rotativ. Pentru sensul de rotaţie corect 
trebuie să existe un câmp rotativ la dreapta.
Pompa nu este autorizată pentru funcţionarea 
pe un câmp rotativ la stânga!

6.2.2. În cazul unui sens de rotaţie incorect
În cazul unui sens de rotaţie incorect, la motoa-
rele cu pornire directă trebuie inversate 2 faze, iar 
la motoarele cu pornire în stea-triunghi trebuie 
inversate racordurile de la cele două bobine de ex. 
U1 cu V1 şi U2 cu V2.

6.3. Comandă de nivel
Comanda de nivel trebuie verificată în ceea ce pri-
veşte instalarea corectă iar punctele de comutare 
trebuie controlate. Datele necesare sunt dispo-
nibile în instrucţiunile de montaj şi exploatare 
aferente comenzii de nivel precum şi în documen-
taţia de proiectare.

6.4. Funcţionarea în zone cu pericol de explozie
Dacă pompa este marcată corespunzător, aceasta 
poate fi utilizată în zonele cu pericol de explozie.

PERICOL de moarte din cauza exploziei! 
Pompele fără marcaj Ex nu pot fi utilizate în 
zonele cu pericol de explozie! Există pericol de 
moarte din cauza exploziei! Înainte de utiliza-
re, verificaţi dacă pompa dvs. are o autorizaţie 
corespunzătoare:

• Simbol Ex
• Clasificare Ex, de ex. II 2G Ex d IIB T4
• Respectaţi de asemenea şi celelalte informaţii 

din anexă!

6.5. Punerea în funcţiune
Montajul trebuie să se fi efectuat în mod cores-
punzător conform capitolului „Amplasare”. Acesta 
trebuie controlat înainte de pornire.
Eventualele scurgeri minore de ulei în zona etan-
şării mecanice la livrare nu sunt îngrijorătoare, însă 
acestea trebuie îndepărtate înainte de coborârea 
sau imersarea pompei în fluidul pompat.
Perimetrul de lucru al pompei nu este o zonă de 
staţionare! La pornirea pompei şi/sau în timpul 
funcţionării acesteia este interzisă staţionarea 
persoanelor în perimetrul de lucru.

Înainte de reaşezarea în poziţie a pompelor răs-
turnate, acestea trebuie oprite.

AVERTIZARE privind strivirile! 
La amplasarea transportabilă, pompa poate 
cădea la pornire şi/sau în timpul funcţionării. 
Asiguraţi-vă că pompa este aşezată pe un 
suport stabil şi că piciorul pompei este montat 
corect.

La varianta de execuţie cu ştecher se va ţine cont 
de gradul de protecţie IP al ştecherului.

6.5.1. Înainte de pornire
Se vor verifica următoarele puncte:

• Ghidarea cablului – fără bucle, uşor tensionat
• Min./Max. Temperatura fluidului pompat
• Adâncime max. de imersare
• Sistemul de conducte de pe refulare (furtun, 

sistem de conducte) trebuie curăţat – se va spăla 
cu apă limpede pentru a evita depunerile care pot 
duce la blocaje

• Carcasa hidraulică trebuie să fie umplută complet 
cu fluid pompat, în aceasta nu trebuie să se mai 
afle aer. Aerisirea se poate efectua cu dispozitive 
de aerisire adecvate în instalaţie sau, dacă există, 
prin buşoanele de dezaerisire de pe racordul de 
refulare.

• Verificarea punctelor de comutare ale comenzilor 
de nivel existente resp. a protecţiei la funcţiona-
rea fără apă

• Verificarea accesoriilor în ceea ce priveşte poziţia 
stabilă şi corectă

• Fundul căminului trebuie curăţat de impurităţile 
grosiere

• Pe refulare trebuie deschise toate vanele cu sertar

6.5.2. Pornirea/Oprirea
Pompa este pornită şi oprită de la un post de 
comandă separat, pus la dispoziţie de client (în-
trerupător pornit/oprit, panou electric).
În timpul procesului de pornire, intensitatea 
nominală este depăşită pentru scurt timp. După 
terminarea procesului de pornire, intensitatea 
nominală nu mai trebuie depăşită.
Dacă motorul nu porneşte, acesta trebuie oprit 
imediat. Înainte de o nouă pornire, pe de o parte 
trebuie respectate pauzele de comutare, pe de 
altă parte mai întâi trebuie remediată defecţiunea.

6.6. Comportamentul în timpul funcţionării

ATENŢIE la tocător! 
Pompa este echipată cu un tocător. La 
atingerea lamelor, pot fi strivite şi/sau tăiate 
membrele! Nu introduceţi niciodată mâna în 
tocător.

În timpul funcţionării pompei trebuie respecta-
te legile şi prevederile de asigurare a locului de 
muncă, de prevenire a accidentelor şi de ma-
nipulare a echipamentelor electrice, aplicabile 
la locul de utilizare. În interesul desfăşurării în 
siguranţă a procesului de lucru, utilizatorul trebuie 
să stabilească sarcinile de lucru ale personalului. 
Întregul personal este responsabil cu respectarea 
prevederilor.
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Pompele centrifuge cuprind din construcţie o 
serie de piese rotative care sunt accesibile cu 
uşurinţă. În condiţii de exploatare, pe aceste piese 
se pot forma muchii ascuţite.
Următoarele puncte trebuie controlate periodic:
• Tensiunea de regim (abatere admisă +/-5 % a 

tensiunii măsurate)
• Frecvenţa (abatere admisă +/2 % a frecvenţei 

măsurate)
• Curentul absorbit (abatere admisă între faze 

max. 5 %)
• Diferenţa de tensiune între fazele individuale 

(max. 1 %)
• Frecvenţa de comutare şi pauzele (a se vedea 

datele tehnice)
• Pătrunderea de aer la intrare trebuie evitată, 

eventual trebuie montat un deflector
• Acoperirea minimă cu apă
• Punctele de comutare ale comenzii de nivel 

resp. ale protecţiei la funcţionarea fără apă
• Funcţionare silenţioasă
• Toate vanele cu sertar trebuie deschise.

7. Scoaterea din funcţiune/eliminare
• Toate lucrările trebuie efectuate cu cea mai mare 

atenţie.
• Trebuie purtate echipamentele individuale de 

protecţie necesare.
• La lucrările din cămine şi/sau rezervoare se vor 

respecta obligatoriu măsurile de protecţie aplica-
bile pe plan local. Trebuie să fie prezentă o a doua 
persoană pentru siguranţă.

• Pentru ridicarea şi coborârea pompei trebuie 
folosite mijloace de ridicare aflate în stare tehnică 
impecabilă şi dispozitive de legare a sarcinii 
autorizate.

PERICOL de moarte în cazul funcţionării 
greşite! 
Dispozitivele de ridicare a sarcinii şi mijloa-
cele de ridicare trebuie să se afle într-o stare 
tehnică impecabilă. Începerea lucrărilor este 
permisă doar dacă mijlocul de ridicare se află 
într-o stare tehnică corespunzătoare. Fără 
aceste verificări există pericol de moarte!

7.1. Scoaterea temporară din funcţiune
La acest tip de dezactivare pompa rămâne mon-
tată şi nu este separată de la reţeaua electrică. În 
cazul scoaterii temporare din funcţiune, pompa 
trebuie să rămână imersată complet, pentru a fi 
protejată de ger şi îngheţ. Se va asigura ca tempe-
ratura camerei de exploatare şi a fluidului pompat 
să nu scadă sub +3 °C.
Astfel pompa este mereu pregătită pentru funcţi-
onare. În perioadele de staţionare mai îndelungate 
precum şi la intervale periodice (lunar până la 
trimestrial) se va pune pompa în funcţiune pentru 
5 minute.

ATENŢIE! 
Această funcţionare pe o perioadă scurtă se 
poate efectua doar în condiţiile de exploata-
re şi utilizare valabile. Funcţionarea fără apă 
a motorului este interzisă! Nerespectarea 
acestor puncte poate duce la deteriorarea 
completă a pompei!

7.2. Scoaterea din funcţiune definitivă pentru lucrări 
de întreţinere sau depozitare
Instalaţia trebuie oprită iar pompa trebuie se-
parată de la reţeaua electrică de un electrician 
calificat, precum şi asigurată împotriva reconec-
tării neautorizate. Pompele cu ştecher trebuie 
deconectate (nu trageţi de cablu!). Apoi pot fi 
începute lucrările de demontare, întreţinere şi 
depozitare.

PERICOL din cauza substanţelor toxice! 
Pompele care vehiculează fluide periculoase 
pentru sănătate trebuie decontaminate îna-
intea tuturor celorlalte lucrări! În caz contrar 
există pericol de moarte! Purtaţi echipamen-
tele individuale de protecţie necesare!

ATENŢIE la arsuri! 
Carcasa motorului se poate încălzi la tempera-
turi cu mult peste 40 °C. Există pericol de ar-
suri! După deconectare lăsaţi mai întâi pompa 
să se răcească la temperatura ambiantă.

7.3. Demontare

7.3.1. Montare imersată transportabilă
La montarea imersată transportabilă, după sepa-
rarea de la reţeaua electrică şi golirea conductei 
de refulare pompa poate fi ridicată din groapă. 
Eventual mai întâi trebuie demontat furtunul. 
Eventual trebuie folosit un dispozitiv de ridicare.

7.3.2. Montare staţionară imersată
La montarea staţionară imersată cu dispozitiv de 
suspendare, pompa este ridicată din cămin cu 
ajutorul unui mijloc de ridicare corespunzător. În 
timpul operaţiunii de ridicare, menţineţi cablul 
electric de alimentare mereu uşor tensionat, pen-
tru a evita deteriorarea acestuia.
Camera de funcţionare nu trebuie golită special 
în acest scop. Toate vanele cu sertar de pe partea 
de refulare şi de aspiraţie trebuie închise, pentru 
a evita preaplinul camerei de funcţionare resp. o 
golire a conductei de refulare.

7.4. Returnare/Depozitare
Pentru expediere componentele trebuie ambalate 
în saci din plastic rezistenţi la rupere, suficient de 
mari, închişi ermetic, pentru a preveni eventualele 
scurgeri.
Pentru returnare şi depozitare vă rugăm să res-
pectaţi şi capitolul „Transport şi depozitare”!
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7.5. Eliminare

7.5.1. Substanţe necesare funcţionării
Uleiurile şi lubrifianţii se cor capta în rezervoare 
adecvate şi se vor elimina în mod corespunzător 
conform directivei 75/439/CEE şi a hotărârilor 
§§5a, 5b AbfG, resp. în conformitate cu directivele 
locale.

7.5.2. Îmbrăcăminte de protecţie
Îmbrăcămintea de protecţie purtată în timpul 
lucrărilor de curăţare şi întreţinere se va elimi-
na conform codului pentru deşeuri TA 524 02 
şi directivei CE 91/689/CEE, respectiv conform 
directivelor locale.

7.5.3. Produs
Prin eliminarea corectă a acestui produs, se evită 
poluarea mediului şi pericolele la adresa sănătăţii 
persoanei.

• Pentru eliminarea produsului, precum şi a părţilor 
sale se va apela la respectiv se vor contacta socie-
tăţile publice sau private de eliminare a deşeurilor.

• Informaţii suplimentare privitoare la reciclarea 
corectă se obţin de la administraţia publică, oficiul 
de reciclare sau la punctul de achiziţie.

8. Întreţinerea
PERICOL de moarte prin electrocutare! 
La efectuarea de lucrări la aparatele electri-
ce, există pericolul de electrocutare, care se 
poate solda cu moartea persoanei. La toate 
lucrările de întreţinere şi reparaţie, pompa 
trebuie deconectată de la reţea şi asigurată 
împotriva reconectării neautorizate. Cablu-
rile electrice de alimentare deteriorate pot fi 
remediate doar de electricieni calificaţi.

PERICOL de moarte din cauza lucrărilor 
neauto rizate! 
Lucrările de întreţinere şi reparaţii care 
afectează siguranţa sistemului de protecţie la 
explozie trebuie efectuate doar de producător 
sau de atelierele de service autorizate! 
Respectaţi de asemenea şi celelalte informaţii 
din anexă!

• Înainte de efectuarea lucrărilor de reparaţii şi 
întreţinere pompa trebuie oprită şi demontată 
conform capitolului Scoaterea din funcţiune/Eli-
minarea.

• După efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţi-
nere pompa trebuie montată şi racordată conform 
capitolului Amplasarea.

• Pornirea pompei trebuie efectuată conform capi-
tolului Punerea în funcţiune.
Se vor respecta următoarele puncte:

• Toate lucrările de întreţinere şi reparaţii trebuie 
efectuate de departamentul de service Wilo, de 
atelierele de service autorizate sau de personalul 
de specialitate calificat, cu cea mai mare atenţie şi 

într-un loc de muncă sigur. Trebuie purtate echi-
pamentele individuale de protecţie necesare.

• Aceste instrucţiuni trebuie să fie puse la dispoziţia 
personalului de întreţinere şi trebuie respectate. 
Este permisă doar efectuarea lucrărilor de întreţi-
nere şi reparaţii care sunt prezentate aici.
Orice alte lucrări şi/sau modificări constructi-
ve pot fi efectuate doar de departamentul de 
service Wilo!

• La lucrările din bazine şi/sau rezervoare se vor 
respecta obligatoriu măsurile de protecţie aplica-
bile pe plan local. Trebuie să fie prezentă o a doua 
persoană pentru siguranţă.

• Pentru ridicarea şi coborârea pompei trebuie 
folosite mijloace de ridicare aflate în stare tehnică 
impecabilă şi dispozitive de legare a sarcinii auto-
rizate. Se va asigura ca pompa să nu se blocheze 
la ridicare şi coborâre. Dacă totuşi pompa se 
blochează, nu trebuie să rezulte forţe de ridicare 
mai mari decât 1,2 greutatea pompei! Capacitatea 
portantă maximă admisă nu trebuie depăşită!
Convingeţi-vă că dispozitivele de fixare, cablu-
rile şi dispozitivele de siguranţă ale mijloacelor 
de ridicare sunt în stare tehnică ireproşabilă. 
Începerea lucrărilor este permisă doar dacă 
mijlocul de ridicare se află într-o stare tehnică 
corespunzătoare. Fără aceste verificări există 
pericol de moarte!

• Lucrările electrice la pompă şi la instalaţie trebuie 
efectuate de un electrician. Siguranţele defecte 
trebuie înlocuite. Acestea nu pot fi în niciun caz 
reparate! Pot fi utilizate doar siguranţe cu intensi-
tatea indicată şi de tipul prevăzut.

• La utilizarea solvenţilor şi a produselor de curăţare 
cu inflamabilitate ridicată, focul deschis, flăcările 
şi fumatul sunt interzise.

• Pompele care recirculează fluide pompate pericu-
loase pentru sănătate sau care vin în contact cu 
acestea trebuie decontaminate. De asemenea se 
va avea grijă să nu se formeze şi să nu existe gaze 
periculoase pentru sănătate.
În caz de accidentare din cauza fluidelor pompa-
te sau a gazelor periculoase pentru sănătate se 
vor lua măsuri de prim ajutor conform meto-
delor afişate în unităţile de producţie şi se va 
solicita imediat consult medical!

• Aveţi grijă să existe în permanenţă uneltele şi ma-
terialele necesare. Ordinea şi curăţenia garantează 
un mod de lucru sigur şi impecabil la pompă. După 
utilizare, îndepărtaţi toate materialele de curăţare 
şi uneltele din perimetrul pompei. Păstraţi toate 
materialele şi uneltele în locul prevăzut pentru 
acestea.

• Substanţele necesare funcţionării se colectea-
ză în recipiente adecvate şi se elimină conform 
prevederilor. La efectuarea lucrărilor de întreţinere 
şi reparaţii se va purta echipament personal de 
protecţie adecvat. Acesta se elimină de asemenea 
conform prevederilor.
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8.1. Substanţe necesare funcţionării

8.1.1. Privire de ansamblu ulei alb
Camera de etanşare este umplută cu ulei alb care 
este potenţial biodegradabil.
Pentru schimbarea uleiului recomandăm urmă-
toarele tipuri de ulei:

• Aral Autin PL*
• Shell ONDINA 919
• Esso MARCOL 52*, resp. 82*
• BP WHITEMORE WOM 14*
• Texaco Pharmaceutical 30* resp. 40*

Toate tipurile de ulei marcate cu „*” deţin o auto-
rizaţie de utilizare în industria alimentară conform 
„USDA-H1”.

Cantităţi de umplere
• Variantă „S”: 900 ml
• Variantă „P”: 900 ml

8.1.2. Prezentare generală vaselină
Ca vaselină conform DIN 51818/NLGl clasa 3 se 
pot utiliza următoarele sortimente:

• Esso Unirex N3

8.2. Termene de întreţinere
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a pompei, 
este necesară efectuarea diverselor lucrări de 
întreţinere la intervale regulate.
Intervalele de întreţinere trebuie stabilite în 
funcţie de gradul de solicitare! Independent de 
intervalele de întreţinere stabilite, este necesar 
un control al pompei sau al instalaţiei în cazul în 
care acestea prezintă vibraţii puternice în timpul 
funcţionării.
La utilizarea în module de pompare a apelor 
murdare din clădiri sau de pe terenuri, trebuie 
respectate termenele şi lucrările de întreţinere 
conform DIN EN 12056-4!

8.2.1. Intervale pentru condiţii normale de exploatare

2 ani
• Verificare vizuală a cablului electric de alimentare
• Verificare vizuală a accesoriilor
• Verificare vizuală a stratului de acoperire şi a car-

casei în ceea ce priveşte uzura
• Verificare funcţională a dispozitivelor de siguranţă 

şi supraveghere
• Verificare a panourilor electrice/releelor
• Schimb de ulei

INDICAŢIE 
Dacă este montat un electrod pentru suprave-
gherea camerei de etanşare, schimbul de ulei se 
efectuează conform afişajului!

15000 ore de funcţionare sau cel târziu după 
10 ani (numai la varianta de motor „P”)

• Revizie generală

8.2.2. Intervale pentru condiţii dificile de exploatare
În cazul condiţiilor dificile de exploatare, inter-
valele de întreţinere indicate trebuie reduse în 

mod corespunzător. În acest caz, vă rugăm să vă 
adresaţi departamentului de service Wilo. La utili-
zarea pompei în condiţii dificile vă recomandăm şi 
încheierea unui contract de întreţinere.
Condiţiile dificile de exploatare sunt:

• în prezenţa unei cote ridicate de fibre sau nisip în 
fluidul pompat

• în cazul intrării cu turbulenţe (de ex. din cauza 
aerului încorporat, a cavitaţiei)

• medii puternic corozive
• medii puternic gazoase
• puncte de lucru nefavorabile
• stări de funcţionare cu risc de producere a loviturii 

de berbec

8.2.3. Măsuri de întreţinere recomandate pentru asi-
gurarea unei funcţionări ireproşabile
Recomandăm controlul periodic al consumului 
de curent şi al tensiunii de regim pe toate cele 3 
faze. La funcţionarea normală, aceste valori rămân 
constante. Uşoarele abateri depind de calitatea 
fluidului pompat. Pe baza consumului de curent 
pot fi recunoscute din timp şi remediate deteri-
orări şi/sau funcţionări defectuoase ale rotorului 
hidraulic, ale lagărelor şi/sau motorului. Abaterile 
mai mari ale tensiunii încarcă bobinajul motorului 
şi pot duce la defectarea pompei. Printr-un con-
trol periodic pot fi astfel evitate daunele majore 
iar riscul unei defectări totale este minimizat. În 
ceea ce priveşte controlul periodic recomandăm 
utilizarea unui sistem de monitorizare la distan-
ţă. Pentru aceasta vă rugăm să luaţi legătura cu 
departamentul de service Wilo.

8.3. Lucrări de întreţinere
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere se 
aplică următoarele:

• Scoateţi pompa de sub tensiune şi asiguraţi-o 
împotriva repornirii neautorizate.

• Lăsaţi pompa să se răcească şi curăţaţi-o temei-
nic.

• Verificaţi starea corespunzătoare a tuturor piese-
lor relevante pentru funcţionare.

8.3.1. Verificare vizuală a cablului electric de alimen-
tare
Cablurile electrice de alimentare trebuie verificate 
pentru a nu prezenta umflături, fisuri, zgârieturi, 
zone de fricţiune şi/sau zone strivite. În cazul 
constatării unor astfel de daune pompa trebuie 
scoasă imediat din funcţiune iar cablul electric de 
alimentare deteriorat trebuie înlocuit.
Cablurile pot fi înlocuite doar de departamen-
tul de service Wilo sau de un atelier de service 
autorizat şi certificat. Pompa poate fi repusă în 
funcţiune doar după ce daunele au fost remedi-
ate corespunzător!

8.3.2. Verificare vizuală a accesoriilor
Accesoriile trebuie verificate în ceea ce priveş-
te poziţia corectă şi funcţionarea ireproşabilă. 
Accesoriile desprinse sau defecte trebuie reparate 
imediat resp. înlocuite.
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8.3.3. Verificare vizuală a stratului de acoperire şi a 
carcasei în ceea ce priveşte uzura
Acoperirile, precum şi componentele carcaselor 
nu trebuie să prezinte nicio deteriorare. Dacă pe 
acoperiri se observă daune vizibile, este necesară 
repararea corespunzătoare a acoperirii. Dacă pe 
componentele carcaselor se observă daune vizi-
bile, luaţi legătura cu departamentul de service 
Wilo.

8.3.4. Verificare funcţională a dispozitivelor de sigu-
ranţă şi monitorizare
Dispozitivele de monitorizare sunt de ex. senzorii 
de temperatură din motor, electrozii de umidi-
tate, releele de protecţie a motorului, releele de 
supratensiune etc.

• Releele de protecţie a motorului, releele de supra-
tensiune precum şi alte dispozitive de declanşare 
pot fi declanşate de regulă manual, în scop de 
testare.

• Pentru verificarea electrodului sau a senzorilor 
de temperatură, pompa trebuie să se răcească 
la temperatura ambiantă iar cablul electric de 
racordare al dispozitivului de monitorizare trebuie 
să fie cuplat cu o bornă la panoul electric. Dis-
pozitivul de monitorizare este apoi testat cu un 
ohmmetru. Trebuie măsurate următoarele valori:
• Senzor bimetal: Valoare egală cu „0”-trecere
• Electrod: Valoarea trebuie să tindă spre „infinit”. 

Valorile mai reduse indică prezenţa apei în ulei. 
Vă rugăm respectaţi şi indicaţiile releului de 
evaluare disponibil opţional.

În cazul unor abateri mai mari luaţi legătura cu 
producătorul!

8.3.5. Verificare a panourilor electrice/releelor utili-
zate
Paşii individuali de lucru pentru verificarea pano-
urilor electrice/releelor utilizate sunt indicate în 
instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente. 
Aparatele defecte trebuie înlocuite imediat, de-
oarece acestea nu asigură protecţia pompei.

8.3.6. Schimbarea uleiului în camera de etanşare
Camera de etanşare are o deschidere pentru goli-
rea şi umplerea camerei.

AVERTISMENT privind accidentările din cauza 
substanţelor fierbinţi şi/sau aflate sub presi-
une! 
După oprirea pompei, uleiul este încă fierbinte 
şi se află sub presiune. Prin aceasta, buşonul 
de închidere poate fi propulsat violent iar 
uleiul fierbinte poate ieşi cu presiune. Pericol 
de accidentare şi arsuri! Aşteptaţi ca uleiul să 
se răcească la temperatura ambiantă.

Fig. 7.: Buşon de închidere 

1 Buşon de închidere

1. Aşezaţi pompa în poziţie orizontală pe o suprafaţă 
stabilă, astfel încât buşonul de închidere să fie 
orientat în sus.

Aveţi grijă ca pompa să nu cadă şi/sau să nu 
alunece!

2. Desfaceţi încet şi cu atenţie buşonul de închidere.
Atenţie: Substanţa necesară funcţionării poate 
fi sub presiune! Din această cauză buşonul poa-
te fi propulsat violent.

3. Evacuaţi uleiul rotind pompa până când orifi-
ciul de deschidere este orientat în jos. Uleiul se 
colectează într-un rezervor adecvat şi se elimină 
conform cerinţelor din capitolul „Eliminare”.

4. Rotiţi pompa înapoi până când orificiul de deschi-
dere este orientat din nou în sus.

5. Umpleţi cu ulei nou prin orificiul de deschidere a 
buşonului de închidere. Uleiul trebuie să ajungă 
până la cca. 1 cm sub orificiul de deschidere. Res-
pectaţi indicaţiile privind tipurile de ulei recoman-
date şi cantităţile de umplere!

6. Curăţaţi buşonul de închidere, echipaţi-l cu un 
nou inel de etanşare şi introduceţi-l la loc.

8.3.7. Revizia generală (numai la modelul „P”)
În cadrul unei revizii generale, pe lângă lucrările 
normale de întreţinere se controlează şi eventual 
se înlocuiesc în plus lagărele motorului, garniturile 
de etanşare pe arbore, inelele de etanşare şi ca-
blurile electrice de alimentare. Aceste lucrări pot fi 
efectuate doar de producător sau de un atelier de 
service autorizat.

8.4. Lucrări de reparaţie
Pentru efectuarea de lucrări de reparaţie sunt 
valabile următoarele:

• Scoateţi pompa de sub tensiune (prin întreruperea 
alimentării de la reţea!).

• Lăsaţi pompa să se răcească şi curăţaţi-o temei-
nic.

• Aşezaţi pompa pe o suprafaţă stabilă şi asigu-
raţi-o împotriva alunecării.

• Inele de etanşare, garniturile şi elementele de 
siguranţă (inele elastice, şaibe Nord-Lock) trebuie 
înlocuite întotdeauna.

• Cuplurile de strângere indicate în anexă şi pentru 
etapele de lucru respective trebuie respectate.

• Este interzisă utilizarea forţei la aceste lucrări!

8.4.1. Reglarea tocătorului

ATENŢIE la tocător! 
Pompa este echipată cu un tocător. La 
atingerea lamelor, pot fi strivite şi/sau tăiate 
membrele! Nu introduceţi niciodată mâna în 
tocător. În timpul lucrărilor purtaţi mănuşi de 
protecţie!

Tocător interior (CUT GI)
Distanţa standard dintre placa de tăiere şi lama 
rotativă este de 0,1 mm. Dacă distanţa creşte, 
randamentul de tăiere scade şi poate deveni frec-
vent fenomenul de înfundare. În acest caz trebuie 
reglată din nou distanţa.
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Fig. 8.: Privire generală asupra tocătorului 

1...4 Ştift filetat 7 Lamă rotativă

5 Şurub cu cap cilindric 8 Conductă de presiune

6 Placă de tăiere

Sculă utilizată
• Cheie dinamometrică hexagonală nr. 4
• Cheie inelară nr. 5
• Cheie inelară nr. 4

Paşi de lucru
1. Rotiţi ştifturile filetate din placa de tăiere.
2. Apăsaţi placa de tăiere contra lamelor interioare, 

astfel încât să existe contact.
3. Înşurubaţi cele patru şuruburi cu cap cilindric 

uşor, cu mâna, până ce acestea ajung la placa de 
tăiere. 
Atenţie: Nu strângeţi tare!

4. Înşurubaţi la loc ştifturile filetate în placa de tăiere 
şi strângeţi-le pe diagonală cu cuplul de strângere 
corespunzător. 
Aveţi în vedere următoarea schemă:
• Ştift filetat 1: 3 Nm
• Ştift filetat 2: 6 Nm
• Ştift filetat 1: 6 Nm
• Ştift filetat 3: 3 Nm
• Ştift filetat 4: 6 Nm
• Ştift filetat 3: 6 Nm

Tocător exterior (CUT GE)
Distanţa standard dintre placa de tăiere şi lama 
rotativă este de 0,1...0,2 mm. Dacă distanţa creş-
te, randamentul de tăiere scade şi poate deveni 
frecvent fenomenul de înfundare. În acest caz 
trebuie reglată din nou distanţa.
Distanţa este dată de şaibele de distanţare dintre 
lama rotativă şi rotorul hidraulic. Şaibele de dis-
tanţare au o grosime de 0,1 mm şi 0,2 mm.

Fig. 9.: Privire generală asupra tocătorului 

1 Lamă rotativă 4 Şurub de fixare

2 Placă de tăiere 5 Rotor hidraulic

3 Şaibe de distanţare

Sculă utilizată
• Cheie dinamometrică hexagonală nr. 5
• Cheie inelară nr. 5
• Sculă adecvată pentru blocarea lamei rotative

Paşi de lucru
1. Se blochează lama rotativă cu o sculă adecvată şi 

se scoate şurubul de fixare.
Atenţie: Lama are muchii ascuţite! Purtaţi mă-
nuşi de protecţie adecvate!

2. Scoateţi lama rotativă.
3. Definiţi un spaţiu de 0,1...0,2 mm prin scoaterea 

sau înlocuirea şaibelor de distanţare.
Atenţie: Lama nu are voie să atingă placa de 
tăiere.

4. Montaţi la loc lama şi înşurubaţi şurubul de fixare. 
Strângeţi şurubul de fixare cu un cuplu de 37 Nm.

5. Măsuraţi distanţa şi repetaţi, la nevoie, etapele de 
lucru.

9. Căutarea şi remedierea defecţiunilor
Pentru evitarea daunelor materiale şi corporale, la 
remedierea defecţiunilor pompei se vor respecta 
obligatoriu următoarele puncte:

• Remediaţi o defecţiune doar dacă dispuneţi de 
personal calificat, ceea ce înseamnă că lucrările 
individuale trebuie efectuate de personal calificat 
şi instruit, de ex. lucrările electrice trebuie efectu-
ate de electrician.

• Asiguraţi întotdeauna pompa împotriva repornirii 
accidentale, prin decuplarea acesteia de la reţeaua 
electrică de alimentare. Luaţi măsuri adecvate de 
precauţie.

• Asiguraţi întotdeauna prezenţa unui coleg pentru 
dezactivarea de siguranţă a pompei.

• Asiguraţi piesele mobile pentru a exclude pericolul 
de rănire.

• Modificările neautorizate ale pompei se efectuea-
ză pe propria răspundere şi exonerează producă-
torul de orice pretenţii de garanţie!

Defecţiune: Pompa nu porneşte
1. Întreruperea alimentării cu energie, scurtcircuit 

resp. conexiune la masă la cablu şi/sau bobinajul 
motorului
• Solicitaţi verificarea cablului şi a motorului de 

un specialist şi eventual înlocuirea acestora
2. Declanşarea siguranţelor fuzibile, a releului de 

protecţie a motorului şi/sau a dispozitivelor de 
monitorizare
• Solicitaţi specialistului verificarea racordurilor şi 

eventual înlocuirea acestora.
• Solicitaţi montarea şi reglarea releului de 

protecţie a motorului şi a siguranţelor conform 
normelor tehnice, resetaţi dispozitivele de 
monitorizare.

• Curăţaţi tocătorul.
3. Dispozitivul de control al camerei de etanşare 

(opţional) a întrerupt circuitul electric (în funcţie 
de utilizator)
• Vezi defecţiunea: Scurgeri la etanşarea mecani-

că, dispozitivul de control al camerei de etanşa-
re semnalează o defecţiune şi opreşte pompa

Defecţiune: Pompa porneşte, releul de protecţie 
a motorului se declanşează la scurt timp de la 
punerea în funcţiune

1. Declanşatorul termic de la releul de protecţie a 
motorului este setat fals
• Solicitaţi specialistului compararea setării 

declanşatorului cu normele tehnice şi eventual 
corectarea acesteia

2. Consum ridicat de curent prin căderea mare de 
tensiune
• Solicitaţi specialistului verificarea valorilor de 

tensiune ale fazelor individuale şi eventual 
modificarea racordului
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3. Regim în 2 faze
• Solicitaţi specialistului verificarea racordurilor şi 

eventual corectarea acestora
4. Diferenţe prea mari de tensiune pe cele 3 faze

• Solicitaţi verificarea racordului şi a instalaţiei de 
comutare de un specialist şi eventual corecta-
rea acestora

5. Sens de rotaţie greşit
• Inversaţi 2 faze de la cablul de alimentare de la 

reţea
6. Tocător înfundat

• Deconectaţi pompa, asiguraţi-o împotriva 
repornirii accidentale, curăţaţi tocătorul şi, după 
caz, corectaţi distanţa de tăiere

• În cazul înfundării frecvente a tocătorului, 
solicitaţi departamentului de service Wilo 
înlocuirea lui.

7. Densitatea fluidului pompat este prea ridicată
• Luaţi legătura cu producătorul

Defecţiune: Pompa funcţionează, dar nu pom-
pează

1. Nu există fluid pompat
• Deschideţi intrarea pentru rezervor, resp. vana 

cu sertar
2. Intrare blocată

• Curăţaţi conducta de intrare, vana cu sertar, 
ştuţul de aspiraţie, sita de aspiraţie

3. Tocător înfundat
• Deconectaţi pompa, asiguraţi-o împotriva 

repornirii accidentale, curăţaţi tocătorul şi, după 
caz, corectaţi distanţa de tăiere

• În cazul înfundării frecvente a tocătorului, 
solicitaţi departamentului de service Wilo 
înlocuirea lui.

4. Furtun / conductă cu defecţiuni
• Înlocuiţi piesele defecte

5. Funcţionarea intermitentă
• Verificaţi instalaţia de comutare

Defecţiune: Pompa funcţionează, parametrii de 
funcţionare indicaţi nu sunt respectaţi

1. Intrare blocată
• Curăţaţi conducta de intrare, vana cu sertar, 

ştuţul de aspiraţie, sita de aspiraţie
2. Vana cu sertar din conducta de refulare este 

închisă
• Deschideţi complet vana cu sertar

3. Tocător înfundat
• Deconectaţi pompa, asiguraţi-o împotriva 

repornirii accidentale, curăţaţi tocătorul şi, după 
caz, corectaţi distanţa de tăiere

• În cazul înfundării frecvente a tocătorului, 
solicitaţi departamentului de service Wilo 
înlocuirea lui.

4. Sens de rotaţie greşit
• Inversaţi 2 faze de la cablul de alimentare de la 

reţea
5. Aer în instalaţie

• Verificaţi şi eventual dezaerisiţi conductele, 
mantaua sub presiune şi/sau sistemul hidraulic

6. Pompa vehiculează la o presiune prea mare
• Verificaţi vanele cu sertar din conducta de refu-

lare, eventual deschideţi-le complet, folosiţi un 
alt rotor hidraulic, luaţi legătura cu fabrica

7. Semne de uzură
• Înlocuiţi piesele uzate

8. Furtun/conductă cu defecţiuni
• Înlocuiţi piesele defecte

9. Concentraţie nepermisă de gaz în fluidul pompat
• Luaţi legătura cu fabrica

10. Regim în 2 faze
• Solicitaţi specialistului verificarea racordurilor şi 

eventual corectarea acestora
11. Reducere prea mare a nivelului de apă în timpul 

funcţionării
• Verificaţi alimentarea şi capacitatea instalaţiei, 

controlaţi reglările şi funcţionarea comenzii de 
nivel

Defecţiune: Pompa funcţionează neuniform şi 
zgomotos

1. Pompa funcţionează într-un interval de exploata-
re nepermis
• Verificaţi datele de funcţionare ale pompei şi 

eventual corectaţi-le şi/sau adaptaţi condiţiile 
de funcţionare

2. Ştuţul de aspiraţie, sita de aspiraţie şi/sau rotorul 
hidraulic blocat
• Curăţaţi ştuţul de aspiraţie, sita de aspiraţie şi/

sau rotorul hidraulic
3. Tocător înfundat

• Deconectaţi pompa, asiguraţi-o împotriva 
repornirii accidentale, curăţaţi tocătorul şi, după 
caz, corectaţi distanţa de tăiere

• În cazul înfundării frecvente a tocătorului, 
solicitaţi departamentului de service Wilo 
înlocuirea lui.

4. Concentraţie nepermisă de gaz în fluidul pompat
• Luaţi legătura cu fabrica

5. Regim în 2 faze
• Solicitaţi specialistului verificarea racordurilor şi 

eventual corectarea acestora
6. Sens de rotaţie greşit

• Inversaţi 2 faze de la cablul de alimentare de la 
reţea

7. Semne de uzură
• Înlocuiţi piesele uzate

8. Lagăr motor defect
• Luaţi legătura cu fabrica

9. Pompa este montată tensionat
• Verificaţi montajul, eventual folosiţi compensa-

toare cu burduf de cauciuc

Defecţiune: Scurgeri la etanşarea mecanică, 
dispozitivul de control al camerei de etanşare 
semnalează o defecţiune şi opreşte pompa

1. Formare de condensat din cauza depozitării prea 
îndelungate şi/sau a oscilaţiilor prea mari de 
temperatură
• Porniţi scurt pompa (max. 5 min) fără electrod

2. Scurgeri masive la instalarea unor etanşări meca-
nice noi
• Efectuaţi schimbul de ulei
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3. Cablul electrodului este defect
• Înlocuiţi electrodul

4. Etanşare mecanică defectă
• Înlocuiţi etanşarea mecanică, luaţi legătura cu 

fabrica!

Alţi paşi pentru remedierea defecţiunilor
În cazul în care punctele menţionate aici nu ajută 
la remedierea defecţiunii, contactaţi departamen-
tul de service Wilo. Acesta vă poate ajuta după 
cum urmează:

• Asistenţă telefonică şi/sau în scris asigurată de 
departamentul de service Wilo

• Sprijin la faţa locului asigurat de departamentul 
de service Wilo

• Verificarea şi repararea pompei în fabrică
Ţineţi cont de faptul că prestarea anumitor 
servicii de departamentul nostru de service poate 
presupune costuri suplimentare pentru dumnea-
voastră! Mai multe informaţii puteţi primi de la 
departamentul de service Wilo.

10. Anexă

10.1. Cupluri de strângere

Şuruburi inoxidabile (A2/A4)

Filet
Moment de strângere

Nm kp m

M5 5,5 0,56

M6 7,5 0,76

M8 18,5 1,89

M10 37 3,77

M12 57 5,81

M16 135 13,76

M20 230 23,45

M24 285 29,05

M27 415 42,30

M30 565 57,59

Şuruburi cu strat de acoperire Geomet (rezistenţă 10.9) 
cu şaibă Nord-Lock

Filet
Moment de strângere

Nm kp m

M5 9,2 0,94

M6 15 1,53

M8 36,8 3,75

M10 73,6 7,50

M12 126,5 12,90

M16 155 15,84

M20 265 27,08

10.2. Exploatarea cu convertizoare de frecvenţă
Orice motor poate fi utilizat în varianta legată în 
serie, dacă se respectă IEC 60034-17. La ten-

siuni de măsurare de peste 415 V/50 Hz, resp. 
480 V/60 Hz este necesară consultarea fabri-
cii. Puterea măsurată a motorului trebuie să se 
situeze cu cca 10 % peste necesarul de putere, 
datorită încălzirii suplimentare de la undele ar-
monice. La convertizoarele de frecvenţă cu ieşire 
fără unde armonice, rezerva de putere de 10 % 
poate fi eventual redusă. Acest lucru se obţine de 
cele mai multe ori prin utilizarea filtrelor de ieşire. 
De aceea, motoarele nu sunt echipate cu cabluri 
ecranate. În mod corespunzător, convertizoarele 
de frecvenţă şi filtrele trebuie corelate între ele. 
Întrebaţi producătorul.

Dimensionarea convertizorului de frecvenţă se 
realizează în funcţie de intensitatea nominală a 
motorului. Se va avea grijă ca pompa, în spe-
cial în segmentul de turaţie inferior, să lucreze 
fără şocuri şi oscilaţii. În caz contrar etanşările 
mecanice se pot deteriora şi pot pierde etanşe-
itatea. De asemenea se va avea grijă la viteza de 
curgere în conductă. Dacă viteza de curgere este 
prea redusă, pericolul de depunere a substanţelor 
solide în pompă şi pe conducta ataşată creşte. 
În intervalul de valabilitate al DIN EN 12050 
este prevăzută o viteză minimă de curgere de 
0,7 m/s la o presiune manometrică de pompare 
de 0,4 bar. Recomandăm păstrarea acestor valori 
şi în afara domeniului de valabilitate.

Este important ca pompa să lucreze în întreg 
intervalul de reglare fără oscilaţii, rezonanţe, 
momente de pendulare şi zgomote excesive 
(eventual luaţi legătura cu fabrica). Un zgomot 
exagerat al motorului din cauza alimentării cu 
energie electrică afectate de undele armonice 
este normal.
La stabilirea parametrilor convertizorului de 
frecvenţă se va avea în vedere neapărat reglarea 
caracteristicii pătratice (caracteristica U/f) pentru 
pompe şi ventilatoare! Aceasta asigură ca tensiu-
nea de ieşire la frecvenţe care depăşesc frecvenţa 
nominală (50 Hz, resp. 60 Hz) să fie adaptată la 
necesarul de putere al pompei. Convertizoarele de 
frecvenţă mai noi oferă şi o optimizare automa-
tică a energiei - aceasta generează acelaşi efect. 
Pentru reglarea convertizorului de frecvenţă, 
respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare 
ale convertizorului de frecvenţă.

La motoarele care sunt alimentate printr-un 
convertizor de frecvenţă, în funcţie de tipul 
convertizorului de frecvenţă şi a condiţiilor de 
instalare pot interveni defecţiuni ale sistemului 
de monitorizare a motorului. Următoarele măsuri 
generale pot contribui la reducerea defecţiunilor 
resp. la evitarea acestora:

• Respectarea valorilor limită conform IEC 
60034-17 în raport cu supratensiunea şi viteza de 
urcare (eventual sunt necesare filtre de ieşire).

• Variaţia frecvenţei impulsurilor convertizorului de 
frecvenţă.

• În cazul defecţiunilor supravegherii camerei de 
etanşare, utilizaţi electrodul nostru dublu extern.
Următoarele măsuri constructive pot contribui de 
asemenea la reducerea resp. evitarea defecţiuni-
lor:
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• Utilizarea cablurilor electrice de alimentare ecra-
nate.

Rezumat
• Funcţionarea de durată între 1 Hz şi frecvenţa no-

minală (50 Hz, resp. 60 Hz), cu respectarea vitezei 
minime de curgere

• A se respecta măsurile suplimentare privind com-
patibilitatea electromagnetică (alegerea converti-
zorului de frecvenţă, utilizarea filtrelor etc.)

• A nu se depăşi niciodată intensitatea nominală şi 
turaţia nominală a motorului.

• Racordarea dispozitivului propriu al motorului de 
monitorizare a temperaturii (senzor bimetal sau 
PTC) trebuie să fie posibilă.

10.3. Aprobare pentru utilizare în zone cu risc de 
explozie
Acest capitol conţine informaţii speciale pentru 
deţinătorii şi utilizatorii de pompe care sunt con-
struite şi certificate pentru funcţionarea în medii 
cu pericol de explozie.
Acesta extinde şi completează astfel instrucţiuni-
le standard pentru această pompă. De asemenea, 
extinde şi completează şi capitolul „Indicaţii ge-
nerale de siguranţă” şi trebuie să fie citit şi înţeles 
de toţi utilizatorii şi operatorii pompei.
Acest capitol este valabil numai pentru pompele 
care deţin o autorizaţie de utilizare în zone cu 
pericol de explozie şi conţine indicaţii suplimen-
tare în acest sens!

10.3.1. Marcarea pompelor aprobate Ex
Pompele aprobate pentru utilizarea în atmosfere 
explozive sunt marcate după cum urmează pe 
plăcuţa de identificare:

• Simbol „Ex” al autorizaţiei corespunzătoare
• Date pentru clasificarea Ex
• Număr de clasificare

10.3.2. Autorizaţie conform ATEX
Motoarele sunt autorizate pentru funcţionarea 
în atmosfere cu pericol de explozie conform 
directivei CE 94/09/CE, care au nevoie de aparate 
electrice din grupa de aparate II, categoria 2.
Motoarele pot fi utilizate astfel în zonele 1 şi 2.
Aceste motoare nu pot fi utilizate în zona 0!

Aparatele non-electrice, ca de ex. sistemul 
hidraulic corespund, de asemenea, directivei CE 
94/09/CE.

Clasificare ATEX
Clasificarea Ex, de ex. II 2G Ex de IIB T4 Gb, indica-
tă pe plăcuţa de identificare, conţine următoarele 
informaţii:

• II = grupa de aparate
• 2G = categoria de aparate (2 = adecvat pentru 

zona 1, G = gaze, vapori şi ceaţă)
• Ex = aparat cu protecţie antiexplozie, conform 

Euronorm
• d = tip de protecţie la aprindere a carcasei moto-

rului: Capsulare rezistentă la presiune

• e = tip de protecţie la aprindere a bornelor de 
racordare: Siguranţă sporită

• II = adecvat pentru zone explozive, cu excepţia 
minelor

• B = adecvat pentru utilizarea împreună cu gaze 
din categoria B (toate gazele cu excepţia hidroge-
nului, acetilenei, a disulfurii de carbon)

• T4 = temperatura max. la suprafaţa aparatului 
este de 135 °C

• Gb = nivel de protecţie a aparatului „b”

Tip de protecţie „capsulare rezistentă la presi-
une”
Motoarele încadrate în acest tip de protecţie tre-
buie să fie echipate cu un limitator de temperatu-
ră (monitorizarea temperaturii cu 1 circuit).

Funcţionarea emersată
Nu este permisă schimbarea motorului într-o 
atmosferă cu pericol de explozie!

Număr de clasificare
Numărul de certificare a autorizaţiei este indicat 
pe plăcuţa de identificare, pe confirmarea de 
comandă precum şi în foaia de date tehnice.

10.3.3. Racordarea electrică

PERICOL de moarte prin electrocutare! 
În cazul unei racordări electrice necorespun-
zătoare există pericol de moarte din cauza 
electrocutării şi/sau exploziei. Dispuneţi 
efectuarea racordării electrice doar de un 
electrician autorizat de furnizorul local de 
energie electrică, în conformitate cu prevede-
rile locale aplicabile.

Pe lângă informaţiile din capitolul „Racordarea 
electrică”, pentru pompele autorizate pentru 
folosirea în zone cu pericol de explozie se vor 
respecta următoarele puncte:

• Racordarea cablului electric de alimentare trebuie 
efectuată în afara zonei cu pericol de explozie sau 
în interiorul unei carcase executate într-o variantă 
de protecţie la explozie conform DIN EN 60079-0!

• Toleranţa tensiunii: ±10 % 
Agregatele cu o tensiune măsurată de 380...415 V 
au o toleranţă a tensiunii de max. ±5 %.

• Toate dispozitivele de supraveghere în afara 
„zonelor rezistente la explozie” trebuie racordate 
printr-un releu de separare anti-ex.

Racordarea dispozitivelor de monitorizare a 
temperaturii
Motorul este echipat standard cu un limitator 
de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 
1 circuit).
Opţional, motorul poate fi echipat cu un regulator 
şi limitator de temperatură (monitorizarea tempe-
raturii în circuit dublu).
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PERICOL de moarte din cauza racordării de-
fectuoase! 
Pericol de explozie prin supraîncălzirea 
motorului! Limitatorul de temperatură poate 
fi racordat astfel încât, în caz de declanşare, 
reconectarea să fie posibilă doar după acţio-
narea manuală a unei „taste de deblocare”!

La o monitorizare a temperaturii cu circuit dublu, 
prin reglarea temperaturii poate fi efectuată o 
reconectare automată. Pentru aceasta trebuie 
respectată indicaţia cu privire la frecvenţa comu-
tării de 15/h cu o pauză de 3 minute.

• Senzorii bimetal trebuie racordaţi printr-un releu 
de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul 
„CM-MSS”. Valoarea de prag este deja presetată 
aici. 
Valori de racordare: max. 250 V(AC), 2,5 A, 
cos φ = 1

• Senzorii PTC (disponibili opţional/conform 
DIN 44082) trebuie racordaţi printr-un releu de 
evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul 
 „CM-MSS”. Valoarea de prag este deja presetată 
aici.
La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o 
dezactivare.

Monitorizarea compartimentului motorului
• Monitorizarea compartimentului trebuie conec-

tată printr-un releu de evaluare. Recomandăm 
pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag 
este 30 kOhm. La atingerea valorii prag trebuie să 
aibă loc o dezactivare.

Racordarea controlului camerei de etanşare
• Electrodul trebuie conectat printr-un releu de 

evaluare! Recomandăm pentru aceasta releul 
„XR-41x”. Valoarea prag este 30 kOhm.

• Racordarea trebuie realizată printr-un circuit 
electric cu siguranţă intrinsecă!

Funcţionarea cu convertizor de frecvenţă
• Funcţionare de durată până la frecvenţa nomi-

nală (50 Hz, resp. 60 Hz), cu respectarea vitezei 
minime de curgere

• A se respecta măsurile suplimentare privind 
compatibilitatea electromagnetică (alegerea 
convertizorului de frecvenţă, utilizarea filtrelor 
etc.)

• A nu se depăşi niciodată intensitatea nominală 
şi turaţia nominală a motorului.

• Racordarea dispozitivului propriu al motorului 
de monitorizare a temperaturii (senzor bimetal 
sau PTC) trebuie să fie posibilă.

10.3.4. Punerea în funcţiune

PERICOL de moarte din cauza exploziei! 
Pompele fără marcaj Ex nu pot fi utilizate în 
zonele cu pericol de explozie! Există pericol 
de moarte din cauza exploziei! Respectaţi 
următoarele puncte pentru utilizarea în zone 
cu pericol de explozie:

• Pompa trebuie să fie autorizată pentru utiliza-
rea în zonele cu risc de explozie!

• Racordarea cablului electric de alimentare 
trebuie efectuată în afara zonei cu pericol de 
explozie sau în interiorul unei carcase execu-
tate într-o variantă de protecţie la explozie 
conform DIN EN 60079-0!

• Panourile electrice trebuie instalate în afara 
zonei cu pericol de explozie sau în interiorul 
unei carcase executate într-o variantă de 
protecţie la explozie conform DIN EN 60079-0! 
De asemenea acestea trebuie să fie dimensi-
onate pentru exploatarea pompelor autori-
zate pentru utilizarea în zonele cu pericol de 
explozie.

• Accesoriile montate trebuie să fie autorizate 
pentru utilizarea la pompele din zonele cu 
pericol de explozie!

PERICOL de moarte din cauza exploziei! 
Carcasa hidraulică trebuie să fie inundată 
complet în timpul funcţionării (umplută com-
plet cu fluid pompat). La carcasa hidraulică 
emersată şi/sau în cazul prezenţei aerului în 
sistemul hidraulic, formarea de scântei, de 
ex. prin încărcarea electrostatică poate duce 
la explozie! Asiguraţi dezactivarea printr-o 
protecţie la funcţionarea fără apă.

Pe lângă informaţiile din capitolul „Punerea în 
funcţiune”, pentru pompele autorizate pentru 
folosirea în zone cu pericol de explozie se vor 
respecta următoarele puncte:

• Definirea zonei cu pericol de explozie revine utili-
zatorului. În interiorul zonei cu pericol de explozie 
pot fi utilizate doar pompe autorizate pentru 
folosirea în zone cu pericol de explozie.

• Pompele care deţin o autorizaţie pentru folosirea 
în zone cu pericol de explozie trebuie să fie mar-
cate corespunzător.

• Pentru ca la motoarele uscate în modul de func-
ţionare S3 să fie atinsă răcirea necesară, atunci 
când motorul a fost emersat acestea trebuie 
inundate complet înainte de o nouă pornire!

10.3.5. Întreţinerea

PERICOL de moarte prin electrocutare! 
La efectuarea de lucrări la aparatele electri-
ce, există pericolul de electrocutare, care se 
poate solda cu moartea persoanei. La toate 
lucrările de întreţinere şi reparaţie, pompa 
trebuie deconectată de la reţea şi asigurată 
împotriva reconectării neautorizate. Cablu-
rile electrice de alimentare deteriorate pot fi 
remediate doar de electricieni calificaţi.
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Pe lângă informaţiile din capitolul „Întreţinerea”, 
pentru pompele autorizate pentru folosirea în 
zone cu pericol de explozie se vor respecta urmă-
toarele puncte:

• Lucrările de întreţinere şi reparaţii conform pre-
zentului manual de funcţionare şi întreţinere se 
vor efectua în conformitate cu prevederile.

• Lucrările de reparaţii şi/sau modificările construc-
tive, care nu sunt prezentate în acest manual 
de funcţionare şi întreţinere sau care afectează 
siguranţa sistemului de protecţie la explozie, pot 
fi efectuate doar de producător sau de atelierele 
de service certificate de producător.

• Reparaţiile la fantele rezistente la presiunea 
exploziei se efectuează doar după indicaţiile con-
structive ale producătorului. Reparaţiile conform 
valorilor din tabelele 1 şi 2 ale DIN EN 60079-1 nu 
sunt permise.

• Se vor utiliza doar buşoanele de închidere stabilite 
de producător, care prezintă o rezistenţă minimă 
de 600 N/mm².

Înlocuirea cablurilor
Înlocuirea cablurilor este strict interzisă şi poate fi 
efectuată doar de producător sau de atelierele de 
service certificate de producător!

10.4. Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la depar-
tamentul de service Wilo. Pentru a evita întrebări 
suplimentare şi comenzi greşite, trebuie întot-
deauna specificate seria şi codul articolului.

Sub rezerva modificărilor tehnice!
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