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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document Limba în care au fost elaborate instrucţiunile iniţiale de exploatare 
este engleza. Variantele în toate celelalte limbi reprezintă traduceri 
ale versiunii originale a acestor instrucţiuni de exploatare.

Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare sunt parte integrantă a 
produsului. Ele trebuie să fie întotdeauna disponibile la amplasamen-
tul produsului. Respectarea cu stricteţe a acestor instrucţiuni repre-
zintă o condiţie de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi 
exploatarea corectă a produsului.

Instrucţiunile de montaj şi exploatare corespund variantei relevante a 
produsului şi regulilor de siguranţă corespunzătoare, precum şi stan-
dardelor valabile în momentul trimiterii la tipar.

Declaraţie de conformitate CE:

Copia declaraţiei de conformitate CE face parte din aceste instrucţiuni 
de exploatare.

În cazul unei modificări tehnice neautorizate a variantei menţionate în 
cuprinsul declaraţiei sau în cazul nerespectării indicaţiilor din instruc-
ţiunile de montaj şi exploatare privind siguranţa produsului/persona-
lului, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de siguranţă Aceste instrucţiuni de exploatare conţin informaţii de bază, care tre-
buie respectate în timpul instalării, exploatării şi întreţinerii echipa-
mentului. Din acest motiv, aceste instrucţiuni de exploatare trebuie 
citite obligatoriu de tehnicianul de service şi de specialistul/operatorul 
responsabil cu echipamentul, înainte de instalarea şi punerea în func-
ţiune a acestuia.

Se vor respecta atât instrucţiunile generale de siguranţă din secţiunea 
principală „Reguli de siguranţă“, cât şi instrucţiunile specifice de sigu-
ranţă din secţiunile principale următoare, marcate cu simbolurile pen-
tru pericol.

2.1 Marcarea instrucţiunilor în cuprinsul 
instrucţiunilor de exploatare

Simboluri Simbol general pentru pericole

Pericol din cauza tensiunii electrice

NOTĂ 

Cuvinte de atenţionare
PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau leziuni foarte grave.

AVERTIZARE!
Utilizatorul poate suferi leziuni (grave). „Avertisment“ înseamnă că 
persoanele pot suferi leziuni (grave), dacă nu este respectată 
această indicaţie.

ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului/modulului. „Atenţie” 
înseamnă că este posibilă deteriorarea produsului, dacă nu este 
respectată această indicaţie.
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NOTĂ: Informaţii utile privind manipularea produsului. Atrag atenţia 
utilizatorului asupra unor posibile probleme.

Indicaţiile aplicate direct pe produs trebuie respectate cu stricteţe şi 
trebuie păstrate în stare lizibilă. Acestea includ:

• Săgeata care indică sensul de rotaţie
• elementele de identificare ale conexiunilor
• plăcuţa de identificare
• autocolantul de avertizare

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

2.3 Pericole posibile în cazul 
nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate duce la daune cor-
porale, respectiv deteriorări ale produsului/modulului, precum şi la 
poluarea mediului înconjurător. Nerespectarea instrucţiunilor de 
siguranţă duce la pierderea dreptului de solicitare a oricăror despăgu-
biri.

Mai exact, nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce, de exemplu, 
la următoarele riscuri:

• Punerea în pericol a persoanelor ca urmare a influenţelor de natură 
electrică, mecanică şi bacteriologică

• Poluarea mediului înconjurător prin scurgerea substanţelor pericu-
loase

• Daune materiale
• Defectarea unor funcţii importante ale produsului/modulului
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare.

2.4 Respectarea regulilor de siguranţă în 
timpul activităţii

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

2.5 Instrucţiuni de siguranţă pentru 
utilizator

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

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a exclude riscul ca aceştia să se 
joace cu echipamentul.

• În cazul în care componentele reci sau fierbinţi ale produsului/modu-
lului prezintă riscuri, trebuie luate măsuri locale pentru a preveni atin-
gerea acestora.

• Elementele de protecţie care previn atingerea componentelor mobile 
(de exemplu cuplajul) nu trebuie îndepărtate atunci când produsul 
este în funcţiune. 

• Scurgerile (de ex. de la etanşarea arborelui) de fluide periculoase (de 
ex. explozive, toxice sau fierbinţi) trebuie captate astfel încât să nu 
pună în pericol persoanele sau mediul înconjurător. Trebuie respec-
tate prevederile legale aplicabile la nivel naţional.

• Materialele deosebit de inflamabile trebuie păstrate întotdeauna la o 
distanţă sigură de produs.

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea oricăror riscuri legate de curentul 
electric. De asemenea, trebuie respectate directivele locale sau gene-
rale [de ex. IEC, VDE etc.], precum şi prevederile furnizorilor locali de 
energie.
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2.6 Instrucţiuni de siguranţă pentru 
instalare şi întreţinere

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de instalare şi de 
întreţinere sunt efectuate de personal autorizat şi calificat, care s-a 
informat suficient prin studierea în detaliu a instrucţiunilor de exploa-
tare.

Lucrările la produs/modul trebuie efectuate numai atunci când echipa-
mentul este oprit. Este obligatorie respectarea procedurilor descrise în 
instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru scoaterea din funcţiune a 
produsului/modulului.

Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă şi 
de protecţie trebuie montate la loc şi/sau repuse în funcţiune.

2.7 Modificarea neautorizată şi folosirea 
unor piese de schimb neagreate 

Modificarea neautorizată şi folosirea unor piese de schimb neagreate 
pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anulează declaraţi-
ile producătorului referitoare la siguranţă.

Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. 
Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor autorizate de 
producător garantează siguranţa. Utilizarea altor piese ne exonerează 
de răspundere în cazul evenimentelor care decurg din acest fapt.

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

3 Transport şi depozitarea 
temporară

La recepţia produsului verificaţi ca acesta să nu prezinte deteriorări 
survenite în timpul transportului. Dacă se constată defecte, informaţi 
compania de transport (expeditorul).

Echipamentul trebuie transportat cu ajutorul dispozitivelor autorizate 
pentru transportul sarcinilor.

La sosire, verificaţi imediat dacă produsul nu prezintă deteriorări. Dacă 
sunt identificate deteriorări, trebuie derulată procedura necesară 
împreună cu transportatorul, în termenul specificat.

Înaintea instalării, produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, ferit de 
îngheţ şi protejat împotriva deteriorărilor mecanice.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Transportul şi depozitarea temporară incorecte pot cauza deterio-
rarea
produsului.

• Produsul nu trebuie expus la temperaturi care nu se încadrează 
între -10 °C şi +40 °C.

3.1 Transportul în vederea instalării/
demontării

AVERTIZARE! Pericol de daune corporale!
Transportul necorespunzător poate cauza daune corporale. 

• Trebuie asigurată stabilitatea sarcinii.
• Manipularea trebuie efectuată cu personal calificat şi echipament 

autorizat.

4 Utilizarea corespunzătoare

Scopul utilizării Funcţia de bază a modulului SiClean este protejarea instalaţiilor de 
încălzire împotriva formării de nămol prin îndepărtarea continuă a 
materiilor în suspensie.

Domenii de utilizare Modulul poate fi utilizat pentru:
• instalaţii de încălzire cu apă caldă
• instalaţii de încălzire/aer condiţionat
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Restricţii Locaţiile tipice de instalare sunt încăperile tehnice din interiorul clădi-
rilor în care se află şi alte instalaţii casnice. Modulul nu este destinat 
montării direct în incinte utilizate în scopuri rezidenţiale sau ca locuri 
de muncă.

Pentru această serie nu este permisă instalarea exterioară.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Eventualele substanţe interzise prezente în fluidul pompat pot dis-
truge pompa. Elementele abrazive (de ex. nisip) cresc uzura pom-
pei. Pompele fără certificat ATEX nu sunt adecvate pentru 
utilizarea în zone cu pericol de explozie.

• Utilizarea corectă a pompei/modulului presupune şi respectarea 
acestor instrucţiuni.

• Orice altă utilizare reprezintă o utilizare incorectă.

5 Informaţii despre produs

5.1 Codul tipului Codul tipului este alcătuit din următoarele elemente:

5.2 Date tehnice 

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

5.3 Conţinutul livrării • SiClean (de asamblat)
• Casetă de comandă
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru SiClean
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare pentru pompă de circulaţie

6 Descriere şi funcţionare

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

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

SiClean este un modul complet livrat ca set uşor de asamblat. Este 
alcătuit dintr-o pompă de circulaţie (poz. 2), un separator (poz. 3), o 
vană de purjare (poz. 6) şi un robinet de echilibrare dinamică (poz. 9).

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

Exemplu: SiClean 2

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

2 Mărimea setului

Caracteristică Valoare Observaţii

Presiunea de lucru maximă admisibilă 10 bar -
Temperatura maximă admisibilă a fluidului 
pompat

0 °C până la +95 °C -

Temperatura ambiantă min./max. 0 °C până la +40 °C -
Fluide aprobate Agent termic conform VDI 2035 Alte fluide, la cerere
Racordarea electrică 1~230 V ± 10 %, 50 Hz -
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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. Pen-
tru mai multe informaţii despre pompa de circulaţie, consultaţi 
instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente acesteia.

Separatorul (poz. 3)

Separatorul este o piesă imobilă cu elemente magnetice în jurul unui 
cilindru de separare a particulelor.

Caseta de comandă (poz. 1)

Pentru controlarea pompei de circulaţie. Instrucţiunile de montaj şi 
exploatare ataşate conţin mai multe informaţii despre caseta de 
comandă.

Dimensiunile racordurilor de admisie şi de evacuare ale modulului 
SiClean

În continuare, sunt furnizate dimensiunile racordurilor în funcţie de 
modelul SiClean.

6.3 Funcţionarea modulului SiClean Modulul SiClean îndepărtează eficient nămolul din instalaţiile de 
încălzire prin intermediul unor fenomene fizice naturale.

Apa din instalaţie intră în separator prin conducta inferioară. Fluxul 
constant al pompei de circulaţie deplasează apa lent mai întâi în jos, 
apoi în sus în separator. Particulele în suspensie cad datorită propriei 
greutăţi la fundul camerei de decantare. Sub acţiunea unui câmp 
magnetic polarizat, particulele feromagnetice se acumulează pe 
peretele interior al separatorului.

Separatorul are un efect de „depresurizare” în fluxul de lichid şi favo-
rizează ventilarea  prin aerisirea automată.

Oprirea pompei de circulaţie, deschiderea şi închiderea vanelor şi 
demontarea barelor magnetice (pentru eliminarea câmpului magne-
tic). Când modulul este gol, carcasa internă a separatorului este cură-
ţată automat de un flux din direcţie contrară.

7 Instalarea şi racordarea electrică

Reguli de siguranţă PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Instalarea şi racordarea electrică incorecte se pot solda cu leziuni 
fatale.

• Racordarea electrică trebuie executată numai de electricieni auto-
rizaţi, în conformitate cu reglementările în materie.

• Respectaţi prevederile referitoare la prevenirea accidentelor!

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• Produsul trebuie instalat numai de personal calificat.

SiClean... Admisie Evacuare Îndepărtare 
nămol

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

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

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

SiClean 3 1" 1" 11/2"

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

SiClean 5 11/4" 11/4" 11/2"



Română

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean 9

NOTĂ
Pentru a nu perturba funcţionarea reţelei de încălzire sau de aer con-
diţionat, este esenţială menţinerea unei presiuni constante în reţea. 
Trebuie prevăzută o sursă de apă automată din cauza pierderii de apă 
cauzate de îndepărtarea nămolului.

Pentru menţinerea presiunii şi asigurarea alimentării cu apă puteţi 
monta un modul de menţinere a presiunii Wilo-WEH/WEV.

7.1 Instalarea • Instalaţi modulul SiClean într-o cameră uşor accesibilă, bine aerisită, 
protejată contra îngheţului şi a ploii.

• Asiguraţi-vă că dimensiunile uşii camerei tehnice sunt adecvate pen-
tru instalarea modulului.

• Trebuie prevăzut spaţiu adecvat pentru lucrările de întreţinere. 
Modulul trebuie să fie uşor accesibil cel puţin de pe două părţi.

• Suprafaţa de instalare trebuie să fie plană şi orizontală.

7.2 Asamblarea Toate componentele modulului sunt racordate cu racorduri filetate. 
Utilizaţi pasta de etanşare furnizată pentru etanşarea racordurilor 
(respectaţi instrucţiunile de utilizare aferente).

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• A nu se omite garniturile pentru pompa de circulaţie şi furtunuri.
• Verificaţi direcţia de curgere a robinetului de echilibrare (poz. 9) şi a 

pompei de circulaţie (poz. 2).

NOTĂ
Vanele de admisie/evacuare (modelele 0,5/1/2) sau vanele de evacu-
are (modelele 3/4/5) trec prin separator şi racordurile se pot efectua 
fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă. Utilizaţi dopurile furnizate 
pentru acoperirea orificiilor neutilizate.

7.3 Racordarea hidraulică Indiferent de configuraţia instalaţiei (nouă sau veche), modulul tre-
buie conectat ca derivaţie la returul reţelei (fig. 2). Diametrele con-
ductelor la care se racordează modulul SiClean trebuie să fie cel puţin 
la fel de mari ca cele ale modulului. Duza de aspiraţie trebuie să fie pe 
partea inferioară a conductei principale, iar duza de evacuare trebuie 
să fie pe partea superioară (fig. 2). Distanţa dintre cele două duze tre-
buie să fie cel puţin egală cu înălţimea separatorului pentru a se evita 
turbulenţele în conducte.

• Conectaţi conductele de aspiraţie, evacuare şi îndepărtare a nămolu-
lui utilizând diametrele indicate în tabelul de mai sus. Aceste conducte 
trebuie instalate fără a fi supuse solicitărilor.

• Pentru a izola modulul şi a permite reglaje şi intervenţii, interpuneţi 
vane pe conductele de aspiraţie şi de evacuare.

• Conducta de evacuare a nămolului trebuie să fie prevăzută cu o decu-
plare de la gura de vărsare cu presiune atmosferică. Diametrul acestei 
conducte trebuie să fie cel puţin la fel de mare ca cel al vanei de pur-
jare (poz. 6).

7.4 Racordarea electrică

Reguli de siguranţă PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Racordurile electrice necorespunzătoare pot duce la electrocutări 
fatale.

• Dispuneţi executarea racordului electric doar de un electrician 
autorizat de furnizorul local de electricitate, în conformitate cu 
reglementările locale în vigoare.

• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru accesorii!

Pentru realizarea racordului electric trebuie respectate instrucţiunile 
corespunzătoare de montaj şi exploatare şi schemele ataşate ale cir-
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cuitelor electrice. Aspectele generale care trebuie luate în considera-
ţie sunt prezentate mai jos:

• Tipul de curent şi tensiunea alimentării electrice trebuie să respecte 
detaliile specificate pe plăcuţa de identificare şi diagrama circuitelor 
casetei de comandă.

• Cablul electric de racordare trebuie dimensionat corespunzător în 
funcţie de puterea totală a modulului (vezi plăcuţa de identificare).

• Conectaţi caseta de comandă şi pompa de circulaţie cu cablul furnizat 
(poz. 16) şi consultaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare aferente 
pompei de circulaţie.

• Ca măsură de protecţie, modulul trebuie împământat conform regle-
mentărilor (respectiv conform reglementărilor şi condiţiilor locale).

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

8.1 Pregătiri generale şi verificare Robinetul de echilibrare (poz. 9) controlează diferenţa de presiune şi 
reglează deschiderea secţiunii transversale pentru menţinerea debi-
tului la valoarea prestabilită. Valorile indicate în tabelul de mai jos sunt 
setate din fabrică.

• Înainte de prima pornire a modulului, verificaţi dacă a fost executată 
corect cablarea la instalaţia clientului, în special împământarea.

• Verificaţi ca racordurile conductelor să nu fie solicitate.

8.2 Umplerea, aerisirea ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Funcţionarea fără apă va distruge pompa de circulaţie.

• Asiguraţi-vă că pompa nu funcţionează fără apă.
• Închideţi vana de purjare cu un sfert de tură (poz. 6) şi vana de aerisire 

(poz. 11).
• Deschideţi vana de închidere pentru aerisire (poz. 8).
• Deschideţi vanele de pe admisia modulului (poz. 15 şi 18) pentru 

umplerea cu apă.
• După ce s-a umplut complet, deschideţi vana de evacuare a sistemu-

lui (poz. 17).
• Umpleţi modulul.
• Verificaţi etanşeitatea racordurilor filetate.

8.3 Pornirea instalaţiei • După efectuarea tuturor pregătirilor şi verificărilor indicate în secţiu-
nea 8.1 „Pregătiri generale şi verificare“ de la pagina 10, aduceţi 
comutatorul principal în poziţia pornit.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Pericol de deteriorare în cazul manevrării incorecte. 

• Nu lăsaţi pompa să funcţioneze cu supapa de presiune de pe partea 
de refulare închisă mai mult de un minut.

SiClean... Culoare cartuş Setare cartuş

SiClean 0,5 Gri 5

SiClean 1 Roşu 5

SiClean 2 Negru 8

SiClean 3 Alb 3

SiClean 4 Alb 4

SiClean 5 Roşu 7
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Debitul de funcţionare este reglat automat de robinetul de echilibrare 
dinamică (poz. 9).

• Plasaţi elementele magnetice polare (poz. 4) de-a lungul suporturilor 
de ghidare de pe carcasa separatorului.

9 Întreţinere Separatorul modulului SiClean este imobil. Nu conţine piese în miş-
care, prin urmare, nu necesită întreţinere specială.

Se recomandă respectarea strictă a instrucţiunilor de montaj şi 
exploatare aferente pompei şi casetei de comandă.

9.1 Golirea În plus, se recomandă golirea modulului zilnic în primele 15 zile după 
prima punere în funcţiune şi săptămânal sau bisăptămânal ulterior.

PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în con-
tact cu pompa!
În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului 
(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge 
foarte tare.

• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 
• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale 

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

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul 
lucrului.

Pentru golirea modulului, procedaţi după cum urmează:
• Opriţi pompa de circulaţie.
• Închideţi vanele de închidere (poz. 15 şi 17) din amonte şi din aval de 

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

ratorului (poz. 3).
• Deschideţi vanele de închidere (poz. 6).
• Deschideţi vana de aerisire (poz. 11) (permite golirea rapidă a dispozi-

tivului).
• După evacuarea completă a conţinutului, închideţi vana de aerisire 

(poz. 11).
• Deschideţi vana (poz. 17) timp de câteva secunde (pentru curăţarea 

sub presiune a modulului).
• Închideţi vana de golire (poz. 6).
• Montaţi la loc elementele magnetice polare (poz. 4) pe carcasa sepa-

ratorului (poz. 3).
• Asiguraţi-vă că vana de închidere pentru aerisire (poz. 8) este des-

chisă.
• Deschideţi vana (poz. 15) din amonte de dispozitiv.
• Când dispozitivul este umplut complet, deschideţi vana (poz. 17) din 

aval de dispozitiv.
• Umpleţi modulul.
• Porniţi pompa de circulaţie.

10 Defecţiuni, cauze şi remedii

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

Este recomandat ca operaţiunile de service şi de control să fie efectu-
ate de serviciul de asistenţă tehnică Wilo.

PERICOL! Risc de leziuni fatale!
Există pericol de leziuni fatale din cauza electrocutării în timpul 
lucrărilor la echipamentul electric.
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• Lucrările la echipamentul electric pot fi efectuate numai de electri-
cieni autorizaţi de furnizorul local de electricitate.

• Înainte de a lucra la echipamentul electric, acesta trebuie deconec-
tat şi asigurat împotriva reconectării.

• Respectaţi instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru pompă, 
pentru comanda de nivel şi pentru celelalte accesorii.

PERICOL! Pericol de arsuri atunci când părţile corpului intră în con-
tact cu pompa!
În funcţie de pompă sau de condiţiile de funcţionare ale modulului 
(temperatura fluidului pompat), întregul modul se poate încinge 
foarte tare.

• Păstraţi o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării! 
• În cazul temperaturilor ridicate ale apei şi presiunilor ridicate ale 

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

• Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie în timpul 
lucrului.

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, contactaţi reprezentanţa sau 
cea mai apropiată unitate sau agent Wilo de service postvânzare.

11 Piese de schimb Piesele de schimb trebuie comandate prin intermediul distribuitorului 
local şi/sau serviciului de asistenţă tehnică Wilo.

Pentru evitarea neînţelegerilor şi a comenzilor incorecte, comunicaţi 
pentru fiecare comandă toate datele de pe plăcuţa de identificare.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Funcţionarea corectă a pompei poate fi garantată numai dacă sunt 
utilizate piese de schimb originale.

• Utilizaţi numai piese de schimb originale Wilo.
• Fiecare componentă este identificată în tabelul de mai jos. Infor-

maţii care trebuie comunicate la comandarea pieselor de schimb:
• Numărul piesei de schimb 
• Denumirea/descrierea piesei de schimb
• Toate datele de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului

Defecţiune Cauză Remediere

Pompa de circulaţie este zgomo-
toasă

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

Presiune de aspiraţie prea redusă Creşteţi presiunea în instalaţie

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

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

Consultaţi manualul pompei de cir-
culaţie

Pompa de circulaţie nu este alimen-
tată electric

Condensator defect

Corpuri străine în rotor



Română

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-SiClean 13

12 Eliminarea Eliminarea corectă şi reciclarea acestui produs previn poluarea mediu-
lui înconjurător şi riscurile de afectare a sănătăţii persoanelor.

Eliminarea corectă presupune golirea, curăţarea şi demontarea unită-
ţii de pompare.

Lubrifianţii trebuie colectaţi. Componentele pompei trebuie sortate în 
funcţie de material (metal, plastic, electronice).

1. Utilizaţi societăţi publice sau private de salubrizare pentru elimi-
narea întregului produs sau a unor părţi ale acestuia.

2. Pentru mai multe informaţii referitoare la eliminarea corespunză-
toare vă rugăm să contactaţi consiliul local sau biroul de eliminare 
a deşeurilor sau furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul.

NOTĂ
A nu se arunca produsul sau piesele acestuia cu gunoiul menajer.
Informaţii suplimentare despre reciclare sunt disponibile la adresa 
www.wilo-recycling.com

Se poate modifica fără preaviz!
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Hiermit erklären wir, dass die Partikelseparatoren der Baureihe: SiClean 
Herewith, we declare that the particle separators of the series: SiClean 
Par le présent, nous déclarons que les séparateur de particules des série: SiClean 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben.  /   
The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2  
and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. /   
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points 
b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines. 
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: 
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes: 
 
 
Maschinenrichtlinie  2006/42/EG  
Machinery directive  2006/42/EC 
Directives relatives aux machines 2006/42/CE 
und gemäß Anhang I, § 1.5.1 die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten werden.  /  
and accordingto the  annex I, §. 1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2006/95/EC.  /   
et, suivant l’annexe I, § 1.5.1, respectent  les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2006/95/CE. 

 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 2004/108/EC 
Directive compatibilité électromagnétique  2004/108/CE 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonized European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes:

EN ISO 12100                 EN 60204-1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Division Pumps and Systems
Person authorized to compile the technical file is: Quality Manager - PBU Systems
Personne autorisée à constituer le dossier technique: WILO SALMSON FRANCE SAS

80 Bd de l'Industrie - BP 0527
F-53005 Laval Cedex

 
Dortmund, 19.02.2015 
 
 
 

 
 

 
 

Holger Herchenhein 
Senior Vice President - Group Quality 
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar 
följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno	ci�, 
e dostarczony 
wyrób jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� �������, ��� ����� !#�!� � �!� 
�$%��� '������ ������������� �����*��� ��#������� 
���������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 

2004/108/WE
�
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno	ci: ;�'��<������ ��!�������� ����#�� � ��#��, � �������� :

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. '#�������* ��#��=�

EL TR RO
#$%&'( ')**+,3&'(5 7(5 99 CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara;ie de conformitate
>?@FJKRUX YZ[ ZK \]K^YJ _RZY `� _RZ{ Z?J |_Z}`Z_`? \_]}~K`?� 

� Y@ � ~ }�
Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun 

ld � t id d i
Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, 

d �t l d i li bil[|_JK\K[X� Z[� _|Y@KR�X� ~[_Z}�X[� : oldu�unu teyid ederiz: corespunde cu urm�toarele prevederi aplicabile:
<=(>?@5 EJ >QX  *(YX[$*X7X 2006/42/EJ AB-Makina Standartlar\ 2006/42/EG Directiva CE pentru ma]ini 2006/42/EG
^%@_7,`*X>[(7Q_$ ')*xX7+7(7X EJ-2004/108/EJ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic{ � directiva 2004/108/EG
�J_]UKJ[`U�J_ �]?`[UK\K[K�UXJ_ \]YZR\_, [~[_�ZX]_: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�@�\X \]K?�K�UXJ? `X@�~_ bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst|bas deklar}cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma�|nu direkt|va 2006/42/EK Ma�in~ direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk}s savietojam|bas direkt|va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� �� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im 
zadevnim dolo+ilom:

����#�#��, �� '#�����%� ��!��#� � �������� ���������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� ����	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � ����	���� 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: �#������#�� ����#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. '#���� ��#��=

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo
izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji 
odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu
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©¡ª�©¨° ª¦£ �

Italy 
»¼½¾�¼�¡ª ¡�©£�£ª£ 
Ã¸¸Õ¹�Û�©¬ ��¡� 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
° ª¦£ �¡ª ¡¨° ª¦£ �

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
 �¥¦¨° ª¦£È¶

Korea 
»¼½¾�Û±«À©�½�®£� 
Õ·¹ÄÃÃ¸�³¡��©�¦Ê�Ý±©¡� 
T +82 51 950 8000 
° ª¦¨° ª¦£¬¦£È�

Latvia 
»¼½¾�Ý¡ª� ¬�¢¼� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
 �¥¦¨° ª¦£ªÇ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
à®� ®��·Ã¸Ã�Ã¸º¸� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
 �¥¦¨° ª¦£¬¦«£ª´

Lithuania 
»¼½¾�½ ��±Ç¡�Ð�Ý 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
«¡ ª¨° ª¦£ª��

Morocco 
»¼½¾�×¡�¦¬�¢�â½ 
Ã¸ÃÅ¸�¿¡©¡´ª¡�¬¡ 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
¬¦��¡¬�¨° ª¦£«¡

The Netherlands 
»¼½¾�è�®��ª¡�®�Ý£ê£ 
·ÅÅ·�è��»�©�¶¡¡� 
T +31 88 9456 000 
 �¥¦¨° ª¦£�ª

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
° ª¦¨° ª¦£�¦

Poland 
»¼½¾�Û¦ª©È¡�¢À£�¶£¦£¦£ 
¸ÅÄÅ¸Õ�½�©¶�¦°¦ª¡ 
T +48 22 7026161 
° ª¦¨° ª¦£Àª

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Ä�¢ ©��«¡©�µ ®�¡±ª ¬¦©�½®¡£ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
´¦«´¡©¨° ª¦£À�

Romania 
»¼½¾�â¦«¡� ¡�©£�£ª£ 
¸ëë¸Ô¸�¿¦«£�¿ ¡Æ�¡�
à±®£�¼ª¥¦Ç 
T +40 21 3170164 
° ª¦¨° ª¦£�¦

Russia 
WILO Rus ooo 
·ÃºÅÖÃ�×¦©¬¦° 
T +7 495 7810690 
° ª¦¨° ª¦£�±

Saudi Arabia 
»¼½¾�×É�Ä�â ¯¡® 
â ¯¡®�··ÔÕÅ 
T +966 1 4624430 
°©¦±ª¡¨°¡�¡� ¡ �®£¬¦«

Serbia and Montenegro 
»¼½¾�Ý�¦��¡®�®£¦£¦£ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
¦¥¥ ¬�¨° ª¦£�©

Slovakia 
»¼½¾�¿¢�©£�£¦£Ê�¦��£�ìª¦ïÈ¡ 
¹º·¸Õ�Ý�¡� ©ª¡Ç¡ 
T +421 2 33014511 
 �¥¦¨° ª¦£©È

Slovenia 
»¼½¾��®� ¡� ¬�®£¦£¦£ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
° ª¦£¡®� ¡� ¬¨° ª¦£© 

South Africa 
¢¡ª«©¦��¢¦±���¥� ¬¡ 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
À¡�� ¬È£±ªª�¯¨ 
©¡ª«©¦�£¬¦£¶¡

Spain 
»¼½¾�¼´ð� ¬¡�¢£�£ 
Ã¹¹¸Õ��ª¬¡ªØ�®��µ��¡��©�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
° ª¦£ ´�� ¬¡¨° ª¦£�©
Sweden 
WILO NORDIC AB 
ºÅ¸ºº�êñÎÆÚ 
T +46 470 727600 
° ª¦¨° ª¦£©�
Switzerland 
É×Ý�Û±«À����³ 
Ôº·¸�â� �¥�ª®�� 
T +41 61 83680-20 
 �¥¦¨�«´ÄÀ±«À��£¬
Taiwan 
»¼½¾�Ù¡ °¡��¿¾£Ê�½�®£ 
ÃÔ·ÅÖ�è�°�Ù¡ À� �¿ �¯ 
T +886 2 2999 8676  
��ª©¦�£°±¨° ª¦£¬¦«£�°
Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¢¡�£�Ç��Ù ¬£��£¢ò£ 
ºÔÖÅÕ�ô©�¡�´±ª 
T +90 216 2509400 
° ª¦¨° ª¦£¬¦«£��
Ukraina 
»¼½¾�ÐÈ�¡ �¡��£¦£°£ 
¸¹·º¸�Ñ �° 
T +38 044 3937384 
° ª¦¨° ª¦£±¡
United Arab Emirates 
»¼½¾�× ®®ª��É¡©��ÍìÉ 
à�´�ª��ª �Í����ì¦��÷¢¦±� 
Û¾�Ý¦Î�ÃÕÃëÃ¸�ù±´¡ � 
T +971 4 880 91 77 
 �¥¦¨° ª¦£¡�
USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
 �¥¦¨° ª¦Ä±©¡£¬¦«
Vietnam 
»¼½¾�ê ���¡«�¿¦�½�®£ 
µ¦�¿ �× ��¿ � Ê̄�ê ���¡« 
T +84 8 38109975 
�È« �¨° ª¦£Ç�
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263	Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


