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Generalităţi
Despre acest document

Instrucţiuni de montaj şi exploatare
Limba în care au fost elaborate instrucţiunile iniţiale de exploatare
este engleza. Variantele în toate celelalte limbi reprezintă traduceri
ale versiunii originale a acestor instrucţiuni de exploatare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare sunt parte integrantă a
produsului. Ele trebuie să fie întotdeauna disponibile la amplasamentul produsului. Respectarea cu stricteţe a acestor instrucţiuni reprezintă o condiţie de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi
exploatarea corectă a produsului.
Instrucţiunile de montaj şi exploatare corespund variantei relevante a
produsului şi regulilor de siguranţă corespunzătoare, precum şi standardelor valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
Copia declaraţiei de conformitate CE face parte din aceste instrucţiuni
de exploatare.
În cazul unei modificări tehnice neautorizate a variantei menţionate în
cuprinsul declaraţiei sau în cazul nerespectării indicaţiilor din instrucţiunile de montaj şi exploatare privind siguranţa produsului/personalului, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2

Reguli de siguranţă

Aceste instrucţiuni de exploatare conţin informaţii de bază, care trebuie respectate în timpul instalării, exploatării şi întreţinerii echipamentului. Din acest motiv, aceste instrucţiuni de exploatare trebuie
citite obligatoriu de tehnicianul de service şi de specialistul/operatorul
responsabil cu echipamentul, înainte de instalarea şi punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât instrucţiunile generale de siguranţă din secţiunea
principală „Reguli de siguranţă“, cât şi instrucţiunile specifice de siguranţă din secţiunile principale următoare, marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1

Marcarea instrucţiunilor în cuprinsul
instrucţiunilor de exploatare
Simboluri

Simbol general pentru pericole

Pericol din cauza tensiunii electrice

NOTĂ

Cuvinte de atenţionare
PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau leziuni foarte grave.
AVERTIZARE!
Utilizatorul poate suferi leziuni (grave). „Avertisment“ înseamnă că
persoanele pot suferi leziuni (grave), dacă nu este respectată
această indicaţie.
ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului/modulului. „Atenţie”
înseamnă că este posibilă deteriorarea produsului, dacă nu este
respectată această indicaţie.
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NOTĂ: Informaţii utile privind manipularea produsului. Atrag atenţia
utilizatorului asupra unor posibile probleme.

•
•
•
•

Indicaţiile aplicate direct pe produs trebuie respectate cu stricteţe şi
trebuie păstrate în stare lizibilă. Acestea includ:
Săgeata care indică sensul de rotaţie
elementele de identificare ale conexiunilor
plăcuţa de identificare
autocolantul de avertizare

2.2

Calificarea personalului

Personalul însărcinat cu montarea, exploatarea şi întreţinerea trebuie
să deţină calificările adecvate pentru aceste lucrări. Domeniul de răspundere, sarcinile şi condiţiile de supraveghere a personalului trebuie
definite de utilizator. Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele
necesare, trebuie instruit şi şcolarizat. Dacă este necesar, aceste activităţi pot fi realizate de producător, la solicitarea utilizatorului.

2.3

Pericole posibile în cazul
nerespectării instrucţiunilor de
siguranţă

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate duce la daune corporale, respectiv deteriorări ale produsului/modulului, precum şi la
poluarea mediului înconjurător. Nerespectarea instrucţiunilor de
siguranţă duce la pierderea dreptului de solicitare a oricăror despăgubiri.

•
•
•
•
•

Mai exact, nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce, de exemplu,
la următoarele riscuri:
Punerea în pericol a persoanelor ca urmare a influenţelor de natură
electrică, mecanică şi bacteriologică
Poluarea mediului înconjurător prin scurgerea substanţelor periculoase
Daune materiale
Defectarea unor funcţii importante ale produsului/modulului
imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare.

2.4

Respectarea regulilor de siguranţă în
timpul activităţii

Trebuie respectate instrucţiunile de siguranţă cuprinse în aceste
instrucţiuni de montaj şi exploatare, prevederile naţionale aplicabile
referitoare la prevenirea accidentelor, precum şi eventualele regulamente interne de lucru, exploatare şi siguranţă stabilite de utilizator.

2.5

Instrucţiuni de siguranţă pentru
utilizator

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau
de persoane lipsite de experienţă şi neinformate, cu excepţia situaţiilor când sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu siguranţa
lor sau au primit de la aceasta indicaţii referitoare la utilizarea echipamentului.

•

•

•

•
•

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a exclude riscul ca aceştia să se
joace cu echipamentul.
În cazul în care componentele reci sau fierbinţi ale produsului/modulului prezintă riscuri, trebuie luate măsuri locale pentru a preveni atingerea acestora.
Elementele de protecţie care previn atingerea componentelor mobile
(de exemplu cuplajul) nu trebuie îndepărtate atunci când produsul
este în funcţiune.
Scurgerile (de ex. de la etanşarea arborelui) de fluide periculoase (de
ex. explozive, toxice sau fierbinţi) trebuie captate astfel încât să nu
pună în pericol persoanele sau mediul înconjurător. Trebuie respectate prevederile legale aplicabile la nivel naţional.
Materialele deosebit de inflamabile trebuie păstrate întotdeauna la o
distanţă sigură de produs.
Trebuie luate măsuri pentru evitarea oricăror riscuri legate de curentul
electric. De asemenea, trebuie respectate directivele locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.], precum şi prevederile furnizorilor locali de
energie.
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2.6

Instrucţiuni de siguranţă pentru
instalare şi întreţinere

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de instalare şi de
întreţinere sunt efectuate de personal autorizat şi calificat, care s-a
informat suficient prin studierea în detaliu a instrucţiunilor de exploatare.
Lucrările la produs/modul trebuie efectuate numai atunci când echipamentul este oprit. Este obligatorie respectarea procedurilor descrise în
instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru scoaterea din funcţiune a
produsului/modulului.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă şi
de protecţie trebuie montate la loc şi/sau repuse în funcţiune.

2.7

Modificarea neautorizată şi folosirea
unor piese de schimb neagreate

Modificarea neautorizată şi folosirea unor piese de schimb neagreate
pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anulează declaraţiile producătorului referitoare la siguranţă.
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului.
Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor autorizate de
producător garantează siguranţa. Utilizarea altor piese ne exonerează
de răspundere în cazul evenimentelor care decurg din acest fapt.

2.8

Utilizarea necorespunzătoare

Siguranţa în exploatarea produsului livrat este garantată doar în cazul
utilizării convenţionale în conformitate cu secţiunea 4 a instrucţiunilor de exploatare. Nu este permisă în nici un caz exploatarea în afara
valorilor limită specificate în catalog/fișa tehnică.

3

Transport şi depozitarea
temporară

La recepţia produsului verificaţi ca acesta să nu prezinte deteriorări
survenite în timpul transportului. Dacă se constată defecte, informaţi
compania de transport (expeditorul).
Echipamentul trebuie transportat cu ajutorul dispozitivelor autorizate
pentru transportul sarcinilor.
La sosire, verificaţi imediat dacă produsul nu prezintă deteriorări. Dacă
sunt identificate deteriorări, trebuie derulată procedura necesară
împreună cu transportatorul, în termenul specificat.
Înaintea instalării, produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, ferit de
îngheţ şi protejat împotriva deteriorărilor mecanice.
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Transportul şi depozitarea temporară incorecte pot cauza deteriorarea
produsului.
• Produsul nu trebuie expus la temperaturi care nu se încadrează
între -10 °C şi +40 °C.

3.1

Transportul în vederea instalării/
demontării

4

Utilizarea corespunzătoare
Scopul utilizării

Domenii de utilizare

6

AVERTIZARE! Pericol de daune corporale!
Transportul necorespunzător poate cauza daune corporale.
• Trebuie asigurată stabilitatea sarcinii.
• Manipularea trebuie efectuată cu personal calificat şi echipament
autorizat.

Funcţia de bază a modulului SiClean este protejarea instalaţiilor de
încălzire împotriva formării de nămol prin îndepărtarea continuă a
materiilor în suspensie.
Modulul poate fi utilizat pentru:
• instalaţii de încălzire cu apă caldă
• instalaţii de încălzire/aer condiţionat

WILO SE 03/2018
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Restricţii

Locaţiile tipice de instalare sunt încăperile tehnice din interiorul clădirilor în care se află şi alte instalaţii casnice. Modulul nu este destinat
montării direct în incinte utilizate în scopuri rezidenţiale sau ca locuri
de muncă.
Pentru această serie nu este permisă instalarea exterioară.
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Eventualele substanţe interzise prezente în fluidul pompat pot distruge pompa. Elementele abrazive (de ex. nisip) cresc uzura pompei. Pompele fără certificat ATEX nu sunt adecvate pentru
utilizarea în zone cu pericol de explozie.
• Utilizarea corectă a pompei/modulului presupune şi respectarea
acestor instrucţiuni.
• Orice altă utilizare reprezintă o utilizare incorectă.
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Informaţii despre produs

5.1

Codul tipului

Codul tipului este alcătuit din următoarele elemente:
Exemplu:

SiClean 2

SiClean

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

2
5.2

Date tehnice
Caracteristică

Valoare

Observaţii

Presiunea de lucru maximă admisibilă
Temperatura maximă admisibilă a fluidului
pompat
Temperatura ambiantă min./max.
Fluide aprobate
Racordarea electrică

10 bar
0 °C până la +95 °C

-

0 °C până la +40 °C
Agent termic conform VDI 2035
1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Alte fluide, la cerere
-

Pentru comandarea pieselor de schimb, comunicaţi toate informaţiile
de pe plăcuţa de identificare a pompei şi cea a motorului.
5.3

Conţinutul livrării

•
•
•
•

SiClean (de asamblat)
Casetă de comandă
Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru SiClean
Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru pompă de circulaţie
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Descriere şi funcţionare

6.1

Descriere generală

Wilo-SiClean este un ansamblu compact furnizat gata de montaj.
Destinat fixării pe perete sau pe podea, în funcţie de model. Trebuie
efectuate racordurile de aspiraţie şi refulare şi conectarea electrică.

6.2

Descrierea produsului

Componentele mecanice şi hidraulice ale modulului (fig. 1)
SiClean este un modul complet livrat ca set uşor de asamblat. Este
alcătuit dintr-o pompă de circulaţie (poz. 2), un separator (poz. 3), o
vană de purjare (poz. 6) şi un robinet de echilibrare dinamică (poz. 9).
Modulul este dotat cu aerisire automată (poz. 7) în partea superioară
spre evacuarea separatorului.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean
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Aceste instrucţiuni de montaj și exploatare descriu întreaga procedură
de montaj a modulului SiClean.
Pompa de circulaţie (poz. 2)
Pompa de circulaţie este specifică pentru fiecare model SiClean. Pentru mai multe informaţii despre pompa de circulaţie, consultaţi
instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente acesteia.
Separatorul (poz. 3)
Separatorul este o piesă imobilă cu elemente magnetice în jurul unui
cilindru de separare a particulelor.
Caseta de comandă (poz. 1)
Pentru controlarea pompei de circulaţie. Instrucţiunile de montaj şi
exploatare ataşate conţin mai multe informaţii despre caseta de
comandă.
Dimensiunile racordurilor de admisie şi de evacuare ale modulului
SiClean
În continuare, sunt furnizate dimensiunile racordurilor în funcţie de
modelul SiClean.
SiClean...

SiClean 0,5
SiClean 1
SiClean 2

6.3

Funcţionarea modulului SiClean

Admisie

Evacuare

Îndepărtare
nămol

1/ "
2
3/ "
4
3/ "
4

1/ "
2
3/ "
4
3/ "
4

3/ "
4
3/ "5
4
3/ "
4
11/2"
11/2"
11/2"

SiClean 3

1"

SiClean 4

11/

4"

SiClean 5

11/

4"

1"
11/4"
11/4"

Modulul SiClean îndepărtează eficient nămolul din instalaţiile de
încălzire prin intermediul unor fenomene fizice naturale.
Apa din instalaţie intră în separator prin conducta inferioară. Fluxul
constant al pompei de circulaţie deplasează apa lent mai întâi în jos,
apoi în sus în separator. Particulele în suspensie cad datorită propriei
greutăţi la fundul camerei de decantare. Sub acţiunea unui câmp
magnetic polarizat, particulele feromagnetice se acumulează pe
peretele interior al separatorului.
Separatorul are un efect de „depresurizare” în fluxul de lichid şi favorizează ventilarea prin aerisirea automată.
Oprirea pompei de circulaţie, deschiderea şi închiderea vanelor şi
demontarea barelor magnetice (pentru eliminarea câmpului magnetic). Când modulul este gol, carcasa internă a separatorului este curăţată automat de un flux din direcţie contrară.
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Instalarea şi racordarea electrică
Reguli de siguranţă

PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Instalarea şi racordarea electrică incorecte se pot solda cu leziuni
fatale.
• Racordarea electrică trebuie executată numai de electricieni autorizaţi, în conformitate cu reglementările în materie.
• Respectaţi prevederile referitoare la prevenirea accidentelor!
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte.
• Produsul trebuie instalat numai de personal calificat.

8
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NOTĂ
Pentru a nu perturba funcţionarea reţelei de încălzire sau de aer condiţionat, este esenţială menţinerea unei presiuni constante în reţea.
Trebuie prevăzută o sursă de apă automată din cauza pierderii de apă
cauzate de îndepărtarea nămolului.
Pentru menţinerea presiunii şi asigurarea alimentării cu apă puteţi
monta un modul de menţinere a presiunii Wilo-WEH/WEV.
7.1

Instalarea

7.2

Asamblarea

• Instalaţi modulul SiClean într-o cameră uşor accesibilă, bine aerisită,
protejată contra îngheţului şi a ploii.
• Asiguraţi-vă că dimensiunile uşii camerei tehnice sunt adecvate pentru instalarea modulului.
• Trebuie prevăzut spaţiu adecvat pentru lucrările de întreţinere.
Modulul trebuie să fie uşor accesibil cel puţin de pe două părţi.
• Suprafaţa de instalare trebuie să fie plană şi orizontală.
Toate componentele modulului sunt racordate cu racorduri filetate.
Utilizaţi pasta de etanşare furnizată pentru etanşarea racordurilor
(respectaţi instrucţiunile de utilizare aferente).
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte.
• A nu se omite garniturile pentru pompa de circulaţie şi furtunuri.
• Verificaţi direcţia de curgere a robinetului de echilibrare (poz. 9) şi a
pompei de circulaţie (poz. 2).
NOTĂ
Vanele de admisie/evacuare (modelele 0,5/1/2) sau vanele de evacuare (modelele 3/4/5) trec prin separator şi racordurile se pot efectua
fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă. Utilizaţi dopurile furnizate
pentru acoperirea orificiilor neutilizate.

7.3

Racordarea hidraulică

7.4

Racordarea electrică
Reguli de siguranţă

Indiferent de configuraţia instalaţiei (nouă sau veche), modulul trebuie conectat ca derivaţie la returul reţelei (fig. 2). Diametrele conductelor la care se racordează modulul SiClean trebuie să fie cel puţin
la fel de mari ca cele ale modulului. Duza de aspiraţie trebuie să fie pe
partea inferioară a conductei principale, iar duza de evacuare trebuie
să fie pe partea superioară (fig. 2). Distanţa dintre cele două duze trebuie să fie cel puţin egală cu înălţimea separatorului pentru a se evita
turbulenţele în conducte.
• Conectaţi conductele de aspiraţie, evacuare şi îndepărtare a nămolului utilizând diametrele indicate în tabelul de mai sus. Aceste conducte
trebuie instalate fără a fi supuse solicitărilor.
• Pentru a izola modulul şi a permite reglaje şi intervenţii, interpuneţi
vane pe conductele de aspiraţie şi de evacuare.
• Conducta de evacuare a nămolului trebuie să fie prevăzută cu o decuplare de la gura de vărsare cu presiune atmosferică. Diametrul acestei
conducte trebuie să fie cel puţin la fel de mare ca cel al vanei de purjare (poz. 6).

PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Racordurile electrice necorespunzătoare pot duce la electrocutări
fatale.
• Dispuneţi executarea racordului electric doar de un electrician
autorizat de furnizorul local de electricitate, în conformitate cu
reglementările locale în vigoare.
• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru accesorii!
Pentru realizarea racordului electric trebuie respectate instrucţiunile
corespunzătoare de montaj şi exploatare şi schemele ataşate ale cir-

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean
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•

•
•

•

cuitelor electrice. Aspectele generale care trebuie luate în consideraţie sunt prezentate mai jos:
Tipul de curent şi tensiunea alimentării electrice trebuie să respecte
detaliile specificate pe plăcuţa de identificare şi diagrama circuitelor
casetei de comandă.
Cablul electric de racordare trebuie dimensionat corespunzător în
funcţie de puterea totală a modulului (vezi plăcuţa de identificare).
Conectaţi caseta de comandă şi pompa de circulaţie cu cablul furnizat
(poz. 16) şi consultaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente
pompei de circulaţie.
Ca măsură de protecţie, modulul trebuie împământat conform reglementărilor (respectiv conform reglementărilor şi condiţiilor locale).

8

Punerea în funcţiune

Se recomandă ca prima punere în funcţiune a modulului SiClean să fie
efectuată de cel mai apropiat tehnician de service Wilo sau vă puteţi
adresa departamentului central de asistenţă tehnică.

8.1

Pregătiri generale şi verificare

Robinetul de echilibrare (poz. 9) controlează diferenţa de presiune şi
reglează deschiderea secţiunii transversale pentru menţinerea debitului la valoarea prestabilită. Valorile indicate în tabelul de mai jos sunt
setate din fabrică.

SiClean...

Culoare cartuş

Setare cartuş

Gri

5

SiClean 1

Roşu

5

SiClean 2

Negru

8

SiClean 3

Alb

3

SiClean 4

Alb

4

SiClean 5

Roşu

7

SiClean 0,5

• Înainte de prima pornire a modulului, verificaţi dacă a fost executată
corect cablarea la instalaţia clientului, în special împământarea.
• Verificaţi ca racordurile conductelor să nu fie solicitate.
8.2

Umplerea, aerisirea
•
•
•
•
•
•
•

8.3

Pornirea instalaţiei

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Funcţionarea fără apă va distruge pompa de circulaţie.
Asiguraţi-vă că pompa nu funcţionează fără apă.
Închideţi vana de purjare cu un sfert de tură (poz. 6) şi vana de aerisire
(poz. 11).
Deschideţi vana de închidere pentru aerisire (poz. 8).
Deschideţi vanele de pe admisia modulului (poz. 15 şi 18) pentru
umplerea cu apă.
După ce s-a umplut complet, deschideţi vana de evacuare a sistemului (poz. 17).
Umpleţi modulul.
Verificaţi etanşeitatea racordurilor filetate.

• După efectuarea tuturor pregătirilor şi verificărilor indicate în secţiunea 8.1 „Pregătiri generale şi verificare“ de la pagina 10, aduceţi
comutatorul principal în poziţia pornit.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte.
• Nu lăsaţi pompa să funcţioneze cu supapa de presiune de pe partea
de refulare închisă mai mult de un minut.
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Debitul de funcţionare este reglat automat de robinetul de echilibrare
dinamică (poz. 9).
• Plasaţi elementele magnetice polare (poz. 4) de-a lungul suporturilor
de ghidare de pe carcasa separatorului.
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Întreţinere

Separatorul modulului SiClean este imobil. Nu conţine piese în mişcare, prin urmare, nu necesită întreţinere specială.
Se recomandă respectarea strictă a instrucţiunilor de montaj şi
exploatare aferente pompei şi casetei de comandă.

9.1

Golirea

În plus, se recomandă golirea modulului zilnic în primele 15 zile după
prima punere în funcţiune şi săptămânal sau bisăptămânal ulterior.
PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în contact cu pompa!
În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului
(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge
foarte tare.
• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării!
• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale
modului, lăsaţi pompa/modulul să se răcească înainte de a interveni.
• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul
lucrului.
Pentru golirea modulului, procedaţi după cum urmează:
• Opriţi pompa de circulaţie.
• Închideţi vanele de închidere (poz. 15 şi 17) din amonte şi din aval de
modul.
• Demontaţi elementele magnetice polare (poz. 4) de pe carcasa separatorului (poz. 3).
• Deschideţi vanele de închidere (poz. 6).
• Deschideţi vana de aerisire (poz. 11) (permite golirea rapidă a dispozitivului).
• După evacuarea completă a conţinutului, închideţi vana de aerisire
(poz. 11).
• Deschideţi vana (poz. 17) timp de câteva secunde (pentru curăţarea
sub presiune a modulului).
• Închideţi vana de golire (poz. 6).
• Montaţi la loc elementele magnetice polare (poz. 4) pe carcasa separatorului (poz. 3).
• Asiguraţi-vă că vana de închidere pentru aerisire (poz. 8) este deschisă.
• Deschideţi vana (poz. 15) din amonte de dispozitiv.
• Când dispozitivul este umplut complet, deschideţi vana (poz. 17) din
aval de dispozitiv.
• Umpleţi modulul.
• Porniţi pompa de circulaţie.
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Defecţiuni, cauze şi remedii
Reguli de siguranţă

Operaţiile de întreţinere şi reparaţii pot fi efectuate numai de personal calificat!
Este recomandat ca operaţiunile de service şi de control să fie efectuate de serviciul de asistenţă tehnică Wilo.
PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Există pericol de leziuni fatale din cauza electrocutării în timpul
lucrărilor la echipamentul electric.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean
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• Lucrările la echipamentul electric pot fi efectuate numai de electricieni autorizaţi de furnizorul local de electricitate.
• Înainte de a lucra la echipamentul electric, acesta trebuie deconectat şi asigurat împotriva reconectării.
• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru pompă,
pentru comanda de nivel şi pentru celelalte accesorii.
PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în contact cu pompa!
În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului
(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge
foarte tare.
• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării!
• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale
modului, lăsaţi pompa/modulul să se răcească înainte de a interveni.
• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul
lucrului.
Defecţiune

Cauză

Remediere

Pompa de circulaţie este zgomotoasă

Aer în modul

Aerisiţi pompa de circulaţie. Consultaţi instrucţiunile de montaj şi
exploatare aferente pompei de circulaţie.

Presiune de aspiraţie prea redusă

Creşteţi presiunea în instalaţie

Corpuri străine în rotor

Curăţaţi rotorul. Consultaţi manualul
pompei de circulaţie.

Pompa de circulaţie nu porneşte

Axul este blocat din cauza ancrasării
după inactivitate îndelungată
Pompa de circulaţie nu este alimen- Consultaţi manualul pompei de cirtată electric
culaţie
Condensator defect
Corpuri străine în rotor
Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, contactaţi reprezentanţa sau
cea mai apropiată unitate sau agent Wilo de service postvânzare.
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Piese de schimb

Piesele de schimb trebuie comandate prin intermediul distribuitorului
local şi/sau serviciului de asistenţă tehnică Wilo.
Pentru evitarea neînţelegerilor şi a comenzilor incorecte, comunicaţi
pentru fiecare comandă toate datele de pe plăcuţa de identificare.
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Funcţionarea corectă a pompei poate fi garantată numai dacă sunt
utilizate piese de schimb originale.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale Wilo.
• Fiecare componentă este identificată în tabelul de mai jos. Informaţii care trebuie comunicate la comandarea pieselor de schimb:
• Numărul piesei de schimb
• Denumirea/descrierea piesei de schimb
• Toate datele de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului
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Eliminarea

Eliminarea corectă şi reciclarea acestui produs previn poluarea mediului înconjurător şi riscurile de afectare a sănătăţii persoanelor.
Eliminarea corectă presupune golirea, curăţarea şi demontarea unităţii de pompare.
Lubrifianţii trebuie colectaţi. Componentele pompei trebuie sortate în
funcţie de material (metal, plastic, electronice).
1. Utilizaţi societăţi publice sau private de salubrizare pentru eliminarea întregului produs sau a unor părţi ale acestuia.
2. Pentru mai multe informaţii referitoare la eliminarea corespunzătoare vă rugăm să contactaţi consiliul local sau biroul de eliminare
a deşeurilor sau furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul.
NOTĂ
A nu se arunca produsul sau piesele acestuia cu gunoiul menajer.
Informaţii suplimentare despre reciclare sunt disponibile la adresa
www.wilo-recycling.com

Se poate modifica fără preaviz!

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean
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