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Fig. 2. DrainAlarm GSM

Fig. 1: DrainAlarm
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1. Introducere

1.1. Despre acest document
Varianta	originală	a	instrucţiunilor	de	exploatare	
este	în	limba	germană.	Variantele	în	alte	limbi	
sunt traduceri ale versiunii originale a 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	par-
te	componentă	a	acestor	instrucţiuni	de	montaj	şi	
de	exploatare.
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	dispozitivul	de	
alarmare	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.
Acest	dispozitiv	de	alarmare	nu	poate	fi	utilizat	
de	persoane	(inclusiv	copii)	cu	capacităţi	fizice,	
senzoriale sau psihice limitate sau de persoane 
fără	experienţă	şi/sau	în	necunoştinţă	de	cauză,	
cu	excepţia	situaţiilor	când	siguranţa	lor	este	
supravegheată	de	o	persoană	responsabilă	şi	au	
primit	de	la	aceasta	indicaţii	privitoare	la	folosirea	
dispozitivului de alarmare.
Copiii	trebuie	supravegheaţi	pentru	a	avea	sigu-
ranţa	că	nu	se	joacă	cu	dispozitivului	de	alarmare.

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	dispozitivelor	de	
alarmare.

1.4. Rezerva asupra modificărilor
Producătorul	îşi	rezervă	orice	drept	privind	efec-
tuarea	modificărilor	tehnice	asupra	instalaţiilor	
şi/sau	componentelor	ataşate.	Acest	manual	de	
exploatare	şi	întreţinere	se	referă	la	dispozitivul	
de alarmare indicat pe pagina de titlu.

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

1.6. 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 dispozi-
tivului	de	alarmare	şi/sau	accidentări	grave	ale	
persoanelor.

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	teh-
nice	specifice.	În	timpul	diferitelor	faze	de	viaţă	
(amplasare,	exploatare,	întreţinere,	transport	etc.)	
ale	dispozitivului	de	alarmare,	trebuie	urmate	şi	
respectate	toate	indicaţiile	şi	instrucţiunile!	Uti-
lizatorul 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	(notă	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.
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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
• Toate	lucrările	(montare,	demontare,	întreţinere,	
instalare)	pot	fi	efectuate	doar	cu	instalaţia	deco-
nectată.	Dispozitivul	de	alarmare	trebuie	deco-
nectat	de	la	orice	sursă	de	curent	(reţea	electrică,	
acumulator)!

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

• Operatorul	trebuie	să	oprească	imediat	instalaţia	
dacă	apar	deteriorări	la	componentele	electrice,	
carcasă	şi/sau	cablu.

• Exploatarea	dispozitivului	de	alarmare	este	inter-
zisă	în	zone	potenţial	explozive.	Există	pericol	de	
explozie.
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! 
În cazul efectuării necorespunzătoare a 
lucrărilor electrice există pericol de moarte 
din cauza electrocutării! Aceste lucrări pot fi 
efectuate doar de un electrician calificat.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în dispozitivul de 
alarmare provoacă deteriorarea acestuia. 
În momentul montării şi exploatării luaţi în 
considerare nivelul de umiditate permis şi 
asiguraţi o instalaţie rezistentă la inundare.

Dispozitivul	de	alarmare	se	conectează	la	sur-
sele uzuale de curent. Pentru conectare trebuie 
respectate	directivele,	normele	şi	prevederile	
naţionale	aplicabile	(de	ex.	VDE	0100),	precum	şi	

dispoziţiile	companiei	locale	de	furnizare	a	ener-
giei electrice.
Operatorul	trebuie	să	fie	instruit	cu	privire	la	ali-
mentarea	cu	energie	electrică	a	dispozitivului	de	
alarmare,	precum	şi	cu	privire	la	posibilităţile	de	
decuplare a acestuia. La locul de utilizare trebuie 
instalat	un	releu	de	protecţie	la	curent	rezidual	
(RCD).
Pentru racordare trebuie respectat capitolul 
„Racordarea	electrică“.	Trebuie	respectate	cu	
stricteţe	informaţiile	tehnice!
Dispozitivul	de	alarmare	trebuie	împământat.	
În	acest	scop,	releul	de	protecţie	se	racordează	
la	clemele	de	împământare	marcate	(;). Pentru 
releul	de	protecţie	stabiliţi	o	secţiune	a	cablului	
conform prevederilor locale. La dispozitivele de 
alarmare	cu	ştecher	racordat,	împământarea	se	
face	prin	ştecher.
Dacă dispozitivul de alarmare a fost deconectat 
de un echipament de protecţie, reconectarea 
este permisă doar după remedierea erorii.

2.4. Comportamentul în timpul funcţionării
În	timpul	funcţionării	dispozitivului	de	alarmare,	
trebuie	respectate	legile	şi	prevederile	de	asigura-
re	a	locului	de	muncă,	de	prevenire	a	accidentelor	
şi	de	manipulare	a	echipamentelor	electrice,	apli-
cabile	la	locul	de	utilizare.	În	interesul	desfăşurării	
în	siguranţă	a	procesului	de	lucru,	utilizatorul	
trebuie	să	stabilească	sarcinile	de	lucru	ale	per-
sonalului. Întregul personal este responsabil cu 
respectarea prevederilor.
Comanda,	indicarea	stării	de	funcţionarea	şi	sem-
nalizarea	alarmei	şi	a	erorilor	se	realizează	printr	
leduri	care	se	găsesc	pe	carcasă.	Capacul	carcasei	
nu	trebuie	deschis	în	timpul	funcţionării!

PERICOL de electrocutare! 
În timpul lucrărilor cu dispozitivul de alar-
mare deschis, există pericol de moarte prin 
electrocutare! Operarea este permisă doar cu 
capacul închis!

PERICOL cauzat de suprafeţele fierbinţi! 
În timpul funcţionării, temperatura transfor-
matorului din dispozitivul de alarmare poate 
ajunge până la 70 °C. Acest lucru poate duce şi 
la încălzirea carcasei.

2.5. Norme şi directive aplicabile
Pentru	informaţii	privind	directivele	şi	norme-
le	folosite	vă	rugăm	să	consultaţi	declaraţia	de	
conformitate CE.

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

3. Descrierea produsului
Dispozitivul de alarmare este fabricat cu cea mai 
mare	atenţie	şi	este	supus	unui	control	permanent	
al	calităţii.	În	cazul	instalării	şi	întreţinerii	corecte	
este	garantată	funcţionarea	fără	defecţiuni.
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3.1. Utilizarea conform destinaţiei şi domeniile de 
utilizare

PERICOL din cauza atmosferei explozive! 
Atunci când alarma racordată se utilizează 
în zone potenţial explozive, aceasta trebuie 
racordată prin intermediul unui circuit electric 
cu siguranţă intrinsecă. În cazul unei racordări 
directe a alarmei, există pericolul produ-
cerii unor accidente mortale prin explozie! 
Racordul trebuie realizat întotdeauna de un 
electrician calificat.

Dispozitivul	de	alarmare	DrainAlarm	serveşte	la
• Emiterea	unui	semnal	de	alarmă	optic	sau	acustic	
la	un	nivel	definit,	determinat	prin	traductorul	de	
semnal racordat.

• Emiterea	unui	semnal	de	alarmă	optic	sau	acustic	
de	la	semnale	de	alarmă	externe	(semnalizare	
generală	de	avarie	sau	semnalizare	de	preaplin)
Dispozitivul de alarmare nu

• trebuie	instalat	în	zone	potenţial	explozive!
• să	fie	inundat!
• folosit pentru racordul direct al pompelor.
Utilizarea	conform	destinaţiei	include	şi	respec-
tarea	acestei	instrucţiuni.	Orice	altă	utilizare	este	
considerată	necorespunzătoare.

NOTĂ 
Pentru determinarea nivelului, clientul trebuie 
să	asigure	un	traductor	de	semnal	adecvat	(plu-
titor cu contacte electrice).

3.2. Structura
Dispozitivul	de	alarmare	DrainAlarm	este	alcătuit	
dintr+o	placă	principală	cu	toate	componentele,	
inclusiv	borne,	acumulator	şi	transformator.
În plus, la dispozitivul de alarmare DrainAlarm 
GSM, la capac este instalat un modul GSM, inclu-
siv	modem,	suport	de	cartele,	releu	şi	borne.
Pentru configurarea completă a dispozitivului 
de alarmare este necesar un PC cu drepturi de 
administrator, pentru că fiecare intrare şi ieşire 
trebuie programată prin software!

Fig. 1.: DrainAlarm: Prezentare generală componente şi elemente 
de comandă 

1 Buzzer intern

2 Leduri	pentru	afişarea	stărilor	de	funcţionare

3 Borne	pentru	alimentarea	electrică

4 Borne	pentru	intrări	şi	ieşiri

5 Borne pentru butonul de validare

6 Buton de validare

7 Conductor	de	şuntare	1

8 Acumulator	(12 V/1,2 AH,	gel	plumb)

9 Vizor pentru leduri

10 Vizor pentru leduri

Fig. 2.: DrainAlarm GSM: Prezentare generală componente şi ele-
mente de comandă 

1 Buzzer intern

2 Leduri	pentru	afişarea	stărilor	de	funcţionare

3 Borne	pentru	alimentarea	electrică

4 Borne	pentru	intrări	şi	ieşiri

5 Borne pentru butonul de validare

6 Buton de validare

7 Conductor	de	şuntare	1

8 Acumulator	(12 V/1,2 AH,	gel	plumb)

9 Vizor pentru leduri

10 Vizor pentru leduri

11 Conductor	de	şuntare	2

12 Modul	GSM:	Leduri	pentru	afişarea	stărilor	de	funcţi-
onare

13 Modul	GSM:	Racord	SMA	pentru	antena	GSM

14 Modul	GSM:	Modem	GSM

15 Modul	GSM:	Mini	racord	USB

16 Modul	GSM:	Suport	cartele	SIM

17 Modul	GSM:	Releu	ieşire

18 Modul	GSM:	Borne	pentru	intrări	şi	ieşiri

3.3. Intrări/ieşiri

3.3.1. DrainAlarm
• 1x	intrare	digitală	alarmă	(fără	potenţial)	pen-
tru	racordarea	semnalelor	externe	de	alarmă	
(semnalizarea	generală	de	avarie	sau	de	inundaţie,	
determinarea nivelului)

• 1x	ieşire	alarmă	fără	potenţial	(contact	de	comu-
tare)	pentru	transmiterea	semnalului	de	alarmă	
către	alte	sisteme	de	comandă,	de	ex.	sisteme	de	
control	de	la	distanţă

• 1x	ieşire	alarmă	pentru	racordarea	de	sirene	ex-
terne	(indicator	luminos	sau	claxon)

DrainAlarm GSM
• 1x	intrare	digitală	alarmă	(fără	potenţial)	pen-
tru	racordarea	semnalelor	externe	de	alarmă	
(semnalizarea	generală	de	avarie	sau	de	inundaţie,	
determinarea	nivelului)	cu	semnalizare	optică	sau	
acustică,	precum	şi	prin	SMS

• 5x	intrări	digitale	alarmă	(fără	potenţial)	pentru	
semnale	externe	de	alarmă	(semnalizarea	generală	
sau	individuală	de	avarie,	semnalizare	de	inunda-
ţie	etc)	cu	semnalizare	prin	SMS

• 1x	intrare	analogică	alarmă	(0…10 V)	pentru	
semnalele	externe	de	alarmă	cu	o	semnalizare	
prin SMS

• 1x	intrare	analogică	alarmă	(4…20 mA)	pentru	
semnalele	externe	de	alarmă	cu	o	semnalizare	
prin SMS

• 2x	ieşiri	alarmă	fără	potenţial	(contact	de	comu-
tare)	pentru	transmiterea	semnalului	de	alarmă	
către	alte	sisteme	de	comandă,	de	ex.	sisteme	de	
control	de	la	distanţă
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• 1x	ieşire	alarmă	pentru	racordarea	de	sirene	ex-
terne	(indicator	luminos	sau	claxon)

3.4. Descrierea funcţionării

3.4.1. DrainAlarm
Dacă	există	un	semnal	la	intrarea	alarmei	(de	ex.	
semnalizare	generală	de	avarie	sau	inundaţie),	
se	emite	o	semnalizare	acustică	sau	optică.	Prin	
ieşirile	alarmei	se	poate	transmite	semnalizarea	
unui	sistem	de	control	de	la	distanţă	sau	poate	
fi	semnalată	printr+o	sirenă	externă.	Validarea	
alarmei se poate face direct la dispozitivul de alar-
mare prin butonul de validare sau printr-un buton 
de	validare	extern.
În	plus,	se	supraveghează	alimentarea	cu	energie.	
Un	semnal	de	alarmă	se	emite	ş	dacă	se	întrerupe	
alimentarea cu energie.

3.4.2. DrainAlarm GSM
Dacă	există	un	semnal	la	intrarea	alarmei	(de	ex.	
semnalizare	generală	de	avarie	sau	inundaţie),	
se	emite	o	semnalizare	prin	SMS.	În	plus,	poate	fi	
emisă	o	semnalizare	acustică	şi	optică	la	dispo-
zitivul	de	alarmare.	Prin	ieşirile	alarmei	se	poate	
transmite semnalizarea unui sistem de control de 
la	distanţă	sau	poate	fi	semnalată	printr+o	sirenă	
externă.	Validarea	alarmei	se	poate	face	direct	la	
dispozitivul de alarmare prin butonul de valida-
re,	printr-un	buton	de	validare	extern	sau	prin	
comandă	prin	SMS.

În	plus,	se	supraveghează	alimentarea	cu	energie.	
Un	semnal	acustic	şi	optic	se	emite	şi	dacă	se	
întrerupe	alimentarea	cu	energie.

3.5. Date tehnice

Alimentare	electrică: 1~230 V,	50/60 Hz
Temperatura	ambiantă/tem-
peratura	mediului	de	lucru: -20...50 °C

Temperatura	de	depozitare: -20...+60 °C
Umiditate	relativă	max.	
a aerului: 50 %

Grad	de	protecţie:

DrainAlarm:	IP	68
DrainAlarm	GSM:	IP	54	 
(cu	antenă	GSM	conectată:	
IP 44)

Intensitate de comutare 
a	ieşirilor	de	alarmă	fără	
potenţial:

250 V	AC/DC,	max.	4 A

Intensitate de comutare 
ieşire	de	alarmă: 12 VDC,	max.	1 A

Material	carcasă: Policarbonat
Dimensiuni  
(lăţ.	x	înălţ.	x	adânc.): 200 x 120 x 95	mm

3.6. Versiunea software DrainAlarm GSM
Actuala	versiune	a	DrainAlarm	GSM,	precum	şi	
versiunea	de	software	livrată	se	găsesc	pe	plăcuţa	
de	identificare.	Plăcuţa	de	identificare	este	aplica-
tă	lateral	pe	carcasă.

3.7. Prezentare generală tipuri

DrainAlarm Dispozitiv de alarmare cu acumulator

DrainAlarm GSM Dispozitiv	de	alarmare	cu	acumulator	şi	
modul GSM

3.8. Conţinutul livrării

3.8.1. DrainAlarm
• Dispozitiv	de	alarmare	cu	acumulator	integrat	şi	
cablu	de	alimentare	racordat	cu	ştecher	Schuko

• 2x	presetupe	pentru	cablu	M16x1,5
• Instrucţiuni	de	montaj	şi	exploatare

3.8.2. DrainAlarm GSM
• Dispozitiv de alarmare cu modul GSM premontat 
(fără	cartelă	SIM),	acumulator	integrat	şi	cablu	de	
alimentare	racordat	cu	ştecher	Schuko

• Antenă	GSM
• Cablu USB
• CD-ROM	cu	software	de	configurare	şi	manual	de	

utilizare complet
• Şurubelniţă
• 2x	presetupe	pentru	cablu	M16x1,5
• 1x	presetupe	pentru	cablu	M20x1,5
• Instrucţiuni	de	montaj	şi	exploatare

3.9. Accesorii
• Plutitor	cu	contacte	electrice	pentru	apă	uzată	şi	
apă	reziduală	fără	conţinut	de	fecale

• Plutitor	cu	contacte	electrice	pentru	apă	reziduală	
agresivă	cu	conţinut	de	fecale
Accesoriile trebuie comandate separat.

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,	operatorul	de	transport,	respectiv	pro-
ducătorul	trebuie	înştiinţat	încă	în	ziua	recepţiei,	
deoarece,	în	caz	contrar,	nu	mai	pot	fi	formulate	
niciun	fel	de	pretenţii.	Eventualele	daune	con-
statate trebuie consemnate pe documentele de 
transport!

4.2. Transport
Pentru	transport	folosiţi	doar	ambalajul	utilizat	de	
producător	sau	de	furnizor.	În	mod	normal,	acesta	
exclude	deteriorarea	în	timpul	transportului	şi	de-
pozitării.	În	cazul	schimbării	frecvente	a	locaţiei,	
trebuie	să	păstraţi	ambalajul	pentru	refolosire.

NOTĂ 
Pentru transportul dispozitivului de alarmare 
DrainAlarm	şi	DrainAlarm	GSM,	papucul	de	cablu	
trebuie scos de la contactul plus (+) al acumu-
latorului. Contactul plus (+) de la acumulator 
trebuie	izolat	cu	duza	aferentă!



144 WILO SE 04/2016 V06 DIN A4

Română AMPLASARE

4.3. Depozitare
Dispozitivele	de	alarmare	nou	furnizate	pot	fi	
depozitate	timp	de	2	an	înainte	de	utilizare.
Pentru	depozitare	se	vor	respecta	următoarele:

• Dispozitivul	de	alarmare	se	amplasează	corespun-
zător	în	ambalaj	pe	o	suprafaţă	stabilă.

• Dispozitivele	de	alarmare	pot	fi	depozitate	la	
temperaturi	cuprinse	între	-20 °C	şi	+60 °C	la	
o	umiditate	relativă	a	aerului	de	max.	50 %.	
Încăperea	de	depozitare	trebuie	să	fie	uscată.	
Recomandăm	depozitarea	ferită	de	îngheţ	într-o	
încăpere	cu	o	temperatură	cuprinsă	între	10 °C	şi	
25 °C	şi	cu	o	umiditate	relativă	a	aerului	de	40 %	
până	la	50 %.
Se va evita formarea de condens!

• Presetupele	pentru	cabluri	se	vor	etanşa	pentru	
a preveni	pătrunderea	umidităţii.

• Cablurile electrice de alimentare racordate se vor 
proteja	împotriva	îndoirii,	deteriorărilor	şi	pătrun-
derii	umidităţii.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în dispozitivul de 
alarmare provoacă deteriorarea acestuia. În 
timpul depozitării luaţi în considerare nivelul 
de umiditate permis şi asiguraţi un mod de 
depozitare rezistent la inundare.

• Dispozitivul	de	alarmare	trebuie	protejat	împotri-
va	radiaţiilor	solare,	a	căldurii	şi	a	prafului.	Căldura	
excesivă	sau	praful	poate	provoca	daune	la	com-
ponentele electrice!

• După	o	depozitare	mai	îndelungată,	înainte	de	
punerea	în	funcţiune,	dispozitivul	de	alarmare	tre-
buie	curăţat	de	praf.
În cazul în care se formează condens, trebuie să 
se dispună verificarea de către serviciul pentru 
clienţi Wilo a funcţionării ireproşabile a fiecărei 
componente. Componentele defecte trebuie 
înlocuite imediat!

4.4. Returnarea
Dispozitivele	de	alarmare	care	sunt	returnate	în	
fabrică	trebuie	curăţate	şi	ambalate	corespunză-
tor. Ambalajul are rolul de a proteja dispozitivul de 
alarmare	împotriva	deteriorărilor	în	timpul	trans-
portului.	În	cazul	în	care	aveţi	întrebări,	vă	rugăm	
să	vă	adresaţi	producătorului!

5. Amplasare
Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de 
alarmare	sau	leziunile	grave	în	timpul	amplasării,	
se vor	respecta	următoarele	puncte:

• Lucrările	de	amplasare	–	montarea	şi	instalarea	
dispozitivului	de	alarmare	–	pot	fi	efectuate	doar	
de	persoane	calificate,	cu	respectarea	indicaţiilor	
de	siguranţă.

• Înainte	de	începerea	lucrărilor	de	amplasare,	
dispozitivul de alarmare trebuie inspectat pentru 
a	constata	eventualele	daune	survenite	în	timpul	
transportului.

5.1. Generalităţi
Montajul	se	poate	executa	numai	dacă	dispo-
zitivul de alarmare este scos de sub tensiune. 
Acest	lucru	înseamnă	că	şi	acumulatorul	trebuie	
deonectat (papucul de cablu de la contactul plus 
(+) este scos).
Verificaţi	ca	documentaţia	existentă	de	proiec-
tare (planurile	de	montaj,	execuţia	încăperii	de	
amplasament,	instalaţia	de	intrare,	schema	de	
conectare)	să	fie	completă	şi	corectă.
De	asemenea,	respectaţi	prevederile	naţionale	
aplicabile	ale	asociaţiilor	profesionale	în	ma-
terie de	prevenire	a	accidentelor	şi	asigurare	
a siguranţei.

5.2. Tipuri de montaj
• Montaj pe perete

5.3. Instalare

PERICOL la montarea în zone potenţial explo-
zive! 
Dispozitivul de alarmare nu este autori-
zat pentru zone potenţial explozive şi, prin 
urmare, trebuie instalat întotdeauna în afara 
zonelor potenţial explozive! Nerespectarea 
duce la pericol de moarte din cauza exploziei! 
Solicitaţi întotdeauna efectuarea racordării de 
un electrician.

La instalarea dispozitivului de alarmare se vor 
respecta	următoarele:

• Aceste	lucrări	trebuie	efectuate	de	un	electrician	
calificat.

• Locul	de	instalare	trebuie	să	fie	curate,	uscate	şi	
fără	vibraţii.	Trebuie	evitată	expunerea	directă	
a dispozitivului	de	alarmare	la	radiaţiile	solare!

• Cablurile	de	alimentare	electrică	trebuie	asigurate	
de	client.	Lungimea	acestora	trebuie	să	fie	sufici-
entă	pentru	a	asigura	un	racord	fără	probleme	la	
dispozitivul de alarmare (cablul nu este tensionat, 
nu	este	îndoit,	nu	este	strivit).	Verificaţi	secţiunea	
cablului	folosit	şi	tipul	selectat	de	instalare,	pen-
tru	a	vă	asigura	că	aveţi	la	dispoziţie	un	cablu	cu	
o	lungime	suficientă.	Cablurile	de	alimentare	nu	
trebuie pozate cu cabluri de alimentare de la alte 
dispozitive	operate	la	înaltă	tensiune.	Acest	lucru	
poate	duce	la	defecţiuni.	

• Trebuie	respectate	următoarele	condiţii	de	mediu:
• Temperatura	ambiantă/temperatura	mediului	
de	lucru:	-20 ... +50 °C

• Umiditate	relativă	max.	a	aerului:	50 %
• Montaj rezistent la inundare
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NOTĂ 
La utilizarea dispozitivului de alarmare DrainA-
larm	GSM	se	vor	respecta	următoarele:

• La	locul	montajului	nu	ar	trebui	să	se	găsească	
niciun	obiect	cu	mult	oţel	sau	apă.	În	plus,	la	lo-
cul	de	montaj	nu	ar	trebui	să	se	găsească	niciun	
aparat electric care pot produce câmpuri elec-
trice	puternice	(de	ex.	motoare,	echipamente	
radio).	În	caz	contrar	ar	putea	fi	slăbită	puterea	
semnalul	de	recepţie	GSM.

• Antena	GSM	este	autoadezivă.	Pentru	montaj	
trebuie	să	fie	disponibilă	o	suprafaţă	corespun-
zătoare.

• Pentru	a	se	evita	plasarea	eronată	a	dispozitivu-
lui de alarmare, cu ajutorul unui mobil ar trebui 
verificată	intensitatea	semnalului	de	recepţie.	
În acest	context,	aveţi	grijă	ca	mobilul	să	utili-
zeze	acelaşi	furnizor	de	reţea	ca	şi	dispozitivul	
de alarmare. Puterea semnalului poate diferi 
considerabil	în	funcţie	de	furnizor.

5.3.1. Indicaţii de bază privind fixarea dispozitivului de 
alarmare
Montajul	dispozitivului	de	alarmare	poate	fi	rea-
lizat pe diferite structuri constructive (perete din 
beton,	şine	de	montaj	etc.).	De	aceea	beneficiarul	
trebuie	să	asigure	accesoriile	de	fixare	adecvate	
construcţiei	respective.
Respectaţi	următoarele	indicaţii	pentru	accesoriile	
de	fixare:	

• Asiguraţi	o	distanţă	corespunzătoare	faţă	de	
margine,	pentru	a	evita	fisurile	şi	desprinderea	
materialului	de	construcţie.

• Adâncimea	găurilor	depinde	de	lungimea	şurubu-
rilor.	Recomandăm	o	adâncime	a	găurilor	cores-
punzătoare	lungimii	şuruburilor	+5 mm.

• Praful	rezultat	la	realizarea	găurilor	afectează	
stabilitatea	fixării.	De	aceea:	suflaţi	sau	aspiraţi	
întotdeauna	praful	din	găuri.

• În	timpul	montării	asiguraţi-vă	că	nu	se	deterio-
rează	accesoriile	de	fixare.

5.3.2. Montajul dispozitivului de alarmare
Fixarea	dispozitivului	de	alarmare	la	perete	se	face	
de	regulă	prin	patru	şuruburi	şi	dibluri.

1. Demontaţi	capacul	de	la	dispozitivul	de	alar-
mare,	care	trebuie	ţinut	pe	suprafaţa	de	montaj	
prevăzută.

2. Marcaţi	cele	patru	orificii	de	fixare	pe	suprafaţa	de	
montaj,	după	care	aşezaţi	din	nou	dispozitivul	de	
alarmare pe podea.
Distanţele între orificiile de fixare se găsesc şi 
pe baza dispozitivului de alarmare!

3. Faceţi	găurile	în	conformitate	cu	indicaţiile	pentru	
materialul	de	fixare	respectiv.	Respectaţi	şi	indi-
caţiile	de	utilizare!

4. Fixaţi	dispozitivul	de	alarmare	pe	perete.
5. Remontaţi	capacul	la	carcasă.

5.3.3. Supravegherea unui nivel
Pentru	determinarea	nivelului	trebuie	instalat	şi	
racordat	un	traductor	de	semnal	adecvat:

• DrainAlarm:	Plutitor	cu	contacte	electrice
• DrainAlarm	GSM:	Plutitor	cu	contacte	electrice	

sau senzor de nivel
Traductorul	de	semnal	se	va	pune	la	dispoziţie	de	
client. Montarea traductorului de semnal se reali-
zează	conform	schemei	de	montare	a	instalaţiei.
La utilizarea unui plutitor cu contacte electrice se 
vor	respecta	următoarele	puncte:

• Plutitorul	cu	contacte	electrice	trebuie	să	se	
poată	mişca	liber	în	spaţiul	de	exploatare	(cămin,	
recipient)!

• Punctul de comutare al plutitorului cu contacte 
electrice	trebuie	verificat	înainte	de	racordarea	la	
dispozitivul de alarmare!

5.4. Racordarea electrică

PERICOL de moarte din cauza electrocutării! 
Pentru racordarea traductoarelor de semnal 
individuale, capacul carcasei trebuie demon-
tat. În cazul unei racordări electrice necores-
punzătoare există pericol de moarte din cauza 
electrocutării! Racordul se poate executa 
numai dacă dispozitivul de alarmare este scos 
de sub tensiune:

• Scoatere ştecher
• Îndepărtarea acumulatorului
• Racordul la reţea se face doar la finalul insta-

lării.
• Dispuneţi efectuarea racordării electrice doar 

de un electrician autorizat de furnizorul local 
de energie electrică, în conformitate cu preve-
derile locale aplicabile.

PERICOL din cauza atmosferei explozive! 
Atunci când traductorul de semnal racordat se 
utilizează în zone potenţial explozive, acesta 
trebuie racordat prin intermediul unui circuit 
electric cu siguranţă intrinsecă. În cazul unei 
racordări directe a traductorului de semnal, 
există pericolul producerii unor accidente 
mortale prin explozie! Racordul trebuie reali-
zat întotdeauna de un electrician calificat.

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

• La	cablul	de	alimentare	trebuie	să	fie	disponibil	un	
releu	de	protecţie	la	curent	rezidual	(RCD).

• Cablul	de	alimentare	se	pozează	conform	norme-
lor/dispoziţiilor	în	vigoare,	se	introduc	prin	prese-
tupele	pentru	cablu	şi	se	fixează	corespunzător.

5.4.1. Racord intrări alarmă: traductor de semnal 
digital 

DrainAlarm
1x	intrare	alarmă	la	cutia	de	borne	(fig. 1,	poz. 4):

• Bornă:	6	şi	7
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!
• Tip	contact:	Contact	ND
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DrainAlarm GSM
• 1x	intrare	alarmă	la	cutia	de	borne	de	la	placa	de	
bază	(fig. 2,	poz. 4):
• Bornă:	6	şi	7
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!
• Tip	contact:	Contact	ND

• 5x	intrări	alarmă	la	cutia	de	borne	de	la	modulul	
GSM	(fig. 2,	poz. 18):
• In1:	Alocat!	(Punte	către	ieşirea	alarmei	plăcii	

principale)
• In2:	Bornele	14	şi	15
• In3:	Bornele	16	şi	17
• In4:	Bornele	18	şi	19
• In5:	Bornele	20	şi	21
• In6:	Bornele	22	şi	23
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!
• Tip	contact:	Contact	ND

5.4.2. Setarea modului de lucru a intrărilor digitale 
pentru alarmă

DrainAlarm
Prin	conductorul	de	şuntare	1	(fig.	1,	poz.	7)	se	
poate	stabili	când	se	declanşează	o	alarmă:	la	
contact	deschis	sau	închis

• Conductor	de	şuntare	la	contact	B/C	(setare	stan-
dard):	O	alarmă	se	declanşează	la	contactul	închis

• Conductor	de	şuntare	la	contact	A/B:	O	alarmă	se	
declanşează	la	contactul	deschis

DrainAlarm GSM
Prin	conductorul	de	şuntare	1	(fig.	2,	poz.	7)	
se	poate	stabili	când	trebui	să	se	declanşeze	
o alarmă	la	intrarea	de	alarmă	de	la	placa	de	bază	
(bornele	6	şi	7	fig.	2,	poz.	4):	la	contact	deschis	
sau	închis

• Conductor	de	şuntare	la	contact	B/C	(setare	stan-
dard):	O	alarmă	se	declanşează	la	contactul	închis

• Conductor	de	şuntare	la	contact	A/B:	O	alarmă	se	
declanşează	la	contactul	deschis
Modul de funcţionare a intrărilor de alarmă de la 
modulul GSM se configurează prin software.

5.4.3. Racord intrări de alarmă: traductor de semnal 
analog (numai DrainAlarm GSM)
Racord la cutia de borne de la modulul GSM 
(fig. 2, poz. 18):

• Analog	0-10 V:
• Borna	24:	-
• Borna	25:	+

• Analog	4-20 mA:
• Borna	26:	-
• Borna	27:	+

Modul de funcţionare a intrărilor de alarmă ana-
logice se configurează prin software.

5.4.4. Racordul sirenelor externe (claxon, lumină de 
avertizare)
Dacă	se	semnalizează	o	alarmă,	la	ieşirea	alarmei	
(DrainAlarm	fig.	1,	poz.	4-DrainAlarm	GSM	fig.	2,	
poz.	4)	este	o	tensiune	continuă	pentru	operarea	
sirenelor	externe:

• Putere	instalată:	12 VDC,	max.	1 A
• Borna	1:	Plus	(+)

• Borna	2:	Minus	(-)
• Tip	contact:	Contact	ND

NOTĂ

• Este	interzisă	aplicarea	de	tensiuni	externe!
• Contactul	de	alarmă	poate	fi	operat	în	regimul	
de	durată	până	la	max	350	mA.	În	cazul	unei	sar-
cini	mai	mari	(max.	1 A),	durata	max.	de	operare	
este	de	30 min.

5.4.5. Racordarea unor module de comandă suplimen-
tare la ieşirea alarmei
Printr-un	contact	de	comutare	fără	potenţial	pot	
fi	racordate	sisteme	suplimentare	de	comandă	
(de ex.	sisteme	de	control	al	distanţă).

DrainAlarm
Racord	la	cutia	de	borne	(fig. 1,	poz. 4):

• Borna	3/4:	Contact	ND
• Borna	4/5:	Contact	NÎ
• Intensitate	de	comutare:	250 V	AC/DC,	4 A
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!

DrainAlarm GSM
Racord la cutia de borne de la modulul GSM 
(fig. 2, poz. 18):

• Releu	1:
• Borna	29/30:	Contact	ND
• Borna	28/29:	Contact	NÎ
• Intensitate	de	comutare:	250 V	AC/DC,	4 A
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!

• Releu	2:
• Borna	32/33:	Contact	ND
• Borna	31/32:	Contact	NÎ
• Intensitate	de	comutare:	250 V	AC/DC,	4 A
• Racordul	trebuie	să	fie	fără	potenţial!

Modul de funcţionare a ieşirilor de alarmă se 
configurează prin software.

5.4.6. Racordarea unui buton de validare extern
Dispozitivul de alarmare este echipat cu un buton 
de validare. Prin intermediul acestuia trebuie va-
lidate	mesajele	de	alarmă.	Dacă	validarea	trebuie	
făcută	de	la	distanţă,	poate	fi	racordat	un	buton	
extern:

• Bornă:	8	şi	9	(fig.	1/2,	poz.	5)
• Tip	contact:	Contact	ND

NOTĂ 
Este	interzisă	aplicarea	de	tensiuni	externe!

5.4.7. Activare-dezactivare buzzer intern (numai 
DrainAlarm GSM)
Prin	conductorul	de	şuntare	2	(fig.	2,	poz.	11)	
poate	fi	activat-dezactivat	buzzerul	intern:

• Conductor	de	şuntare	la	contact	B/C	(setare	stan-
dard):	Buzzerul	este	conectat.

• Conductor	de	şuntare	la	contact	A/B:	Buzzerul	
este deconectat.
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5.4.8. Racordarea antenei GSM (numai DrainAlarm 
GSM)
Racordaţi	şi	aranjaţi	antena	GSM	la	bucşa	SMA	
(fig.	1,	poz.	13).	Antena	este	autoadezivă.	La	
locul	de	instalare	trebuie	să	existe	o	suprafaţă	
corespunzătoare,	pentru	ca	stratul	de	adeziv	să	se	
păstreze	în	mod	corespunzător.
Antena ar trebui să fie instalată în apropierea 
unei ferestre. Aici acoperirea reţelei este mai 
bună decât în spaţii închise.

5.4.9. Introduceţi cartela SIM (numai DrainAlarm GSM)
Cartela	SIM	poate	fi	introdusă	numai	după	confi-
gurarea	dispozitivului	de	alarmare.	Dacă	modulul	
GSM	nu	a	fost	configurat,	cartela	SIM	trebuie	
introdusă	ulterior!
Suportul	pentru	cartele	SIM	(fig.	2,	poz.	16)	
este dimensionat	pentru	cartele	SIM	standard	
(mini	SIM)	şi	se	găseşte	pe	modulul	GSM	pe	partea	
posterioară	a	capacului	carcasei.

1. Suportul	de	cartele	SIM	se	trage	în	jos	(deblocare)	
şi	se	depliază.

2. Se introduce cartela SIM.
3. Se	închide	suportul	de	cartele	SIM	şi	se	împinge	în	

sus (blocare)

5.4.10. Racordul la reţea al dispozitivului de alarmare
Racordul	la	reţea	al	dispozitivului	de	alarmare	
trebuie	făcută	doar	la	finalul	instalării.
Dispozitivul de alarmare porneşte odată cu 
conectarea acumulatorului sau cu racordul la 
reţea!

Racordul	la	reţea	presupune	două	etape:
• Racordarea acumulatorului
• Realizarea	racordului	la	reţea

Racordarea acumulatorului
1. Scoateţi	duza	de	protecţie	de	la	contactul	plus	(+)	

al acumulatorului.
2. Aplicaţi	papucul	de	cablu	(+)	pe	contactul	plus	(+)	

al acumulatorului
3. Montaţi	capacul	carcasei	la	dispozitivul	de	alar-

mare

NOTĂ 
Dacă	acumulatorul	este	complet	descărcat,	
durata	de	încărcare	poate	fi	de	până	la	100	h.

Realizarea racordului la reţea
Racordul	la	reţea	este	echipat	standard	cu	un	
cablu	şi	ştecher	Schuko.	Racordarea	la	reţeaua	
electrică	se	realizează	prin	conectarea	ştecherului	
la	o	priză	Schuko	uzuală.
Dacă	dispozitivul	de	alarmare	presupune	o	cone-
xiune	fixă,	cablul	de	alimentare	preinstalat	trebuie	
deomntat	şi	racordat	cablul	de	alimentare	pozat	
de client.
La racordul fix la reţeaua electrică, clientul 
trebuie să prevadă un dispozitiv de deconectare 
de la reţea (întrerupător principal)!

Firele trebuie racordate la cutia de borne 
(fig. 1/2, poz.	4)	după	cum	urmează:

• Borna	„L“:	Fază
• Borna	„N“:	Conductor	neutru
• Borna	„PE“:	Legătură	la	masă

5.4.11. Afişarea capacităţii de funcţionare
Funcţionarea	ireproşabilă	este	semnalată	prin	
leduri	de	la	capacul	carcasei	după	cum	urmează.

DrainAlarm

Simbol Culoare Descriere

verde Ledul	este	aprins:	Alimentare	electrică	
disponibilă,	acumulatorul	se	încarcă

DrainAlarm GSM

Simbol Culoare Descriere

verde Ledul	este	aprins:	Alimentare	electrică	
disponibilă,	acumulatorul	se	încarcă

verde Modul	GSM:	Ledul	este	aprins
Gata	de	funcţionare	după	2	minute

galben

Modul	GSM:	Led	de	stare
Luminează	permanent:	Proces	de	
pornire
Luminează:	Conectat	la	reţea
2x	aprindere	intermitentă:	Cartela	SIM	
nu	este	disponibilă

6. Operarea şi funcţionarea
În	acest	capitol	sunt	prezentate	toate	informaţiile	
privind	modul	de	funcţionare	şi	operare	a	dispozi-
tivului de alarmare.

PERICOL de electrocutare! 
În timpul lucrărilor cu dispozitivul de alarmare 
deschis există pericol de moarte prin electro-
cutare! Operarea este permisă doar cu capacul 
închis!

6.1. Elemente de comandă
Dispozitivul	de	alarmare	funcţionează	complet	
autonom	după	conectarea	reuşită	la	reţea.	În ca-
zul	unei	alarme	trebuie	acţionat	doar	butonul	de	
validare.	Prin	intermediul	ledurilor,	este	afişată	
starea	curentă	de	funcţionare.

6.1.1. Buton

Simbol Descriere

off Buton de validare
Cu	acest	buton	se	validează	alarma:	ledul	galben	
se	stinge,	buzzerul	se	opreşte
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6.1.2. Leduri

Simbol Culoare Descriere

verde Ledul	este	aprins:	Alimentare	electrică	
disponibilă,	acumulatorul	se	încarcă

roşu

Semnalizare	de	alarmă:
Ledul	este	aprins:	Există	un	semnal	la	
bornele	6	şi	7	sau	nu	există	tensiune	de	
reţea
Ledul se stinge imediat ce dispare 
semnalul	de	la	bornele	6	şi	7	sau	când	
tensiunea	de	reţea	este	din	nou	dispo-
nibilă.

galben

Semnalizare	de	alarmă:
Ledul	se	aprinde	paralel	cu	ledul	roşu
Ledul se stinge imediat ce a fost valida-
tă	semnalizarea	de	alarmă.

verde Modul	GSM:	Ledul	este	aprins
Gata	de	funcţionare	după	2	minute

galben

Modul	GSM:	Led	de	stare
Luminează	permanent:	Proces	de	
pornire
Luminează:	Conectat	la	reţea
1x	aprindere	intermitentă:	Modemul	nu	
răspunde
2x	aprindere	intermitentă:	Cartela	SIM	
nu	este	disponibilă
3x	aprindere	intermitentă:	Semnal	GSM	
prea slab

1

verde Modul	GSM:	Când	ledul	este	aprins,	
releu respectiv este conectat2

6.2. Configurarea modulului GSM
Modulul GSM de la dispozitivul de alarmare 
DrainAlarm	GSM	trebuie	configurat	prin	softwa-
re	după	instalare.	În	acest	scop,	dispozitivul	de	
alarmare	se	conectează	la	PC	printr-un	mini	cablu	
USB	şi	se	configurează	prin	software.

6.2.1. Tarife mobile şi cartelă SIM
Dispozitivul	de	alarmare	porneşte	automat	după	
racordul	electric.	În	cazul	unei	configurări	greşite,	
pot	fi	trimise	automat	SMS-uri.	Acestea	pot	
genera costuri ridicate. Pentru a evita acest lucru, 
respectaţi	următoarele	puncte:

• Introduceţi	cartela	SIM	numai	după	configurarea	
corectă	şi	completă	a	aparatului.

• Alegeţi	un	tarif	mobil	transparent	cu	costuri	
transparente pentru SMS-uri

6.2.2. Cerinţe sistem

Descriere Cerinţă minimă Cerinţă reco-
mandată

Sistem PC PC	compatibil	IBM	cu	procesor	x86	
sau	x64

RAM 256 MB 512 MB

Descriere Cerinţă minimă Cerinţă reco-
mandată

Hard disk 10 MB 10 MB

CD-ROM necesar pentru instalare prin CD

VGA 1024x768,
256 culori

1280x800
32 Bit

USB Standard* 2.0 2.0

Port USB Mini-USB Mini-USB

Sistem de operare

MS Windows XP, SP2
MS Windows Vista
MS Windows 7, 32-/64-Bit
MS Windows 8, 32-/64-Bit

* Interfeţele USB 3.0 nu pot fi utilizate!

6.2.3. Pregătiri
Dispozitivul	de	alarmare	trebuie	să	fie	complet	
montat	şi	conectat,	conform	capitolului	„Insta-
larea“.
Cartela	SIM	nu	trebuie	introdusă	încă	şi	dispoziti-
vul	de	alarmare	nu	trebuie	conectat	încă	la	PC.

6.2.4. Instalarea software-ului şi configurarea modu-
lului GSM
Toate	celelalte	date	legate	de	configurarea	modu-
lului	GSM	şi	al	software-ului	se	găsesc	în	manualul	
de	utilizare	extins	de	pe	CD-ROM-ul	livrat.

7. Punerea în funcţiune
PERICOL de moarte din cauza electrocutării! 
În cazul unei racordări electrice necorespun-
zătoare există pericol de moarte din cauza 
electrocutării! Dispuneţi efectuarea racordării 
electrice de un electrician autorizat de furni-
zorul local de energie electrică, în conformita-
te cu prevederile locale aplicabile.

Capitolul	„Punerea	în	funcţiune“	cuprinde	toate	
instrucţiunile	importante	pentru	personalul	ope-
rator	pentru	punerea	în	funcţiune	şi	exploatarea	în	
siguranţă	a	dispozitivului	de	alarmare.
Aceste	instrucţiuni	trebuie	păstrate	întotdeauna	
la	dispozitivul	de	alarmare	sau	într-un	loc	special	
prevăzut	în	acest	sens	unde	să	fie	întotdeauna	
accesibile	întregului	personal	operator.	Întregul	
personal	care	lucrează	la	sau	cu	dispozitivul	de	
alarmare	trebuie	să	fi	primit,	citit	şi	înţeles	aceste	
instrucţiuni.
Pentru	a	evita	daunele	materiale	şi	corporale	la	
punerea	în	funcţiune	a	dispozitivului	de	alarmare,	
se	vor	respecta	obligatoriu	următoarele	puncte:

• Racordarea dispozitivului de alarmare s-a efec-
tuat	conform	capitolului	„Amplasare“,	precum	şi	
conform	prevederilor	naţionale	în	vigoare.

• Dispozitivul	de	alarmare	este	asigurat	şi	împă-
mântat	corespunzător.

• Toate	dispozitivele	de	siguranţă	şi	mecanismele	
de	oprire	de	urgenţă	ale	instalaţiei	sunt	conec-
tate	şi	au	fost	verificate	din	punctul	de	vedere	al	
funcţionării	impecabile.
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• Dispozitivul de alarmare este adecvat pentru utili-
zarea	în	condiţiile	specifice	de	exploatare.

7.1. Racorduri
Traductoarele	de	semnal	de	la	intrările	digitale	şi	
modulele	de	comandă/componentele	de	la	ieşirile	
alarmelor (contacte de comutare) sunt racordate 
fără	potenţial.
Pentru supravegherea nivelului, traductoarele de 
semnal	sunt	instalate	corespunzător	în	spaţiul	de	
operare	şi	se	verifică	punctele	de	comutare.

7.2. Funcţionarea în zone potenţial explozive
Exploatarea	dispozitivului	de	alarmare	nu	este	
permisă	în	zone	potenţial	explozive!

PERICOL de deces din cauza atmosferei ex-
plozive! 
Dispozitivul de alarmare nu este autorizat 
pentru utilizarea în zone potenţial explozive. 
În cazul exploatării în zone potenţial explo-
zive se pot produce explozii! Dispozitivul de 
alarmare trebuie instalat întotdeauna în afara 
zonelor potenţial explozive.

7.3. Conectarea dispozitivului de alarmare
Dispozitivul	de	alarmare	porneşte	odată	cu	co-
nectarea	acumulatorului	sau	cu	racordul	la	reţea!
Funcţionarea	ireproşabilă	este	semnalată	prin	
leduri	de	la	capacul	carcasei	după	cum	urmează.

DrainAlarm

Simbol Culoare Descriere

verde Ledul	este	aprins:	Alimentare	electrică	
disponibilă,	acumulatorul	se	încarcă

DrainAlarm GSM

Simbol Culoare Descriere

verde Ledul	este	aprins:	Alimentare	electrică	
disponibilă,	acumulatorul	se	încarcă

verde Modul	GSM:	Ledul	este	aprins
Gata	de	funcţionare	după	2	minute

galben

Modul	GSM:	Led	de	stare
Luminează	permanent:	Proces	de	
pornire
Luminează:	Conectat	la	reţea
2x	aprindere	intermitentă:	Cartela	SIM	
nu	este	disponibilă

7.4. Comportamentul în timpul funcţionării
În	timpul	funcţionării	dispozitivului	de	alarmare	
trebuie	respectate	legile	şi	prevederile	de	asigura-
re	a	locului	de	muncă,	de	prevenire	a	accidentelor	
şi	de	manipulare	a	echipamentelor	electrice,	apli-
cabile	la	locul	de	utilizare.	În	interesul	desfăşurării	
în	siguranţă	a	procesului	de	lucru,	utilizatorul	
trebuie	să	stabilească	sarcinile	de	lucru	ale	per-

sonalului. Întregul personal este responsabil cu 
respectarea prevederilor.
Comanda,	indicarea	stării	de	funcţionarea	şi	sem-
nalizarea	alarmei	şi	a	erorilor	se	realizează	printr	
leduri	care	se	găsesc	pe	carcasă.	Capacul	carcasei	
nu	trebuie	deschis	în	timpul	funcţionării!

PERICOL de electrocutare! 
În timpul lucrărilor cu dispozitivul de alarmare 
deschis există pericol de moarte prin electro-
cutare! Operarea este permisă doar cu capacul 
închis!

PERICOL cauzat de suprafeţele fierbinţi! 
În timpul funcţionării, temperatura transfor-
matorului din dispozitivul de alarmare poate 
ajunge până la 70 °C. Acest lucru poate duce şi 
la încălzirea carcasei.

8. Scoaterea din funcţiune/eliminare
PERICOL de moarte din cauza electrocutării! 
Pentru scoaterea din funcţiune, trebuie 
deschis capacul carcasei de la dispozitivul de 
alarmare. Există pericol de moarte prin elec-
trocutare! Aceste lucrări trebuie efectuate 
doar de un electrician autorizat în conformita-
te cu prevederile locale aplicabile!

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în dispozitivul de 
alarmare provoacă deteriorarea acestuia. 
În timpul perioadei de repaus, luaţi în consi-
derare nivelul de umiditate permis şi asiguraţi 
o instalaţie rezistentă la inundare.

1. Ştecherul	de	conectare	la	reţea	trebuie	să	fie	scos	
din	priză.

2. Capacul	carcasei	se	scoate	şi	se	trage	papucul	de	
cablu de la contactul plus (+) al acumulatorului.

3. Aplicaţi	duza	de	protecţie	pe	contactul	plus	(+)	al	
acumulatorului.

4. Deconectaţi	toate	cablurile	de	alimentare	şi	scoa-
teţi-le	din	presetupele	pentru	cablu.

5. Astupaţi	toate	orificiile	şi	terminaţiile	cablurilor	de	
alimentare	astfel	încât	să	nu	pătrundă	umiditate	
în	carcasă	şi	cablu.

6. Slăbiţi	şuruburile	de	fixare	şi	îndepărtaţi	dispoziti-
vul	de	alarmare	de	pe	structură.

7. Remontaţi	capacul	la	carcasă.

8.1. Returnare/Depozitare
Pentru	expediere,	dispozitivul	de	alarmare	e	tre-
buie	ambalat	cu	protecţie	la	şoc	şi	apă.
Aveţi în vedere şi capitolul „Transport şi depo-
zitare“!

8.2. Eliminarea

8.2.1. Acumulator
Ca	utilizator	final	sunteţi	obligaţi	prin	lege	să	
returnaţi	toate	bateriile	şi	acumulatorii	folosiţi.
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Se interzice eliminarea împreună cu deşeurile 
menajere!

Bateriile	şi	acumulatorii	care	conţin	substanţe	
nocive	sunt	marcate	cu	simbolul	care	indică	inter-
dicţia	eliminării	împreună	cu	deşeurile	menajere.	
Notaţiile	pentru	metalele	grele	critice	sunt

• Cd (=Cadmiu)
• Hg (=Mercur)
• Pb (=Plumb)
Bateriile	şi	acumulatorii	folosiţi	pot	fi	predate	
gratuit la punctele de colectare din comunitatea 
dumneavoastră	sau	la	comercianţii	specializaţi.	
Astfel	vă	achitaţi	de	obligaţia	legală	de	protecţie	
a mediului.

8.2.2. 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	cu	privire	la	reciclarea	co-
rectă	se	obţin	de	la	administraţia	publică,	orificiul	
de	reciclare	sau	la	punctul	de	achiziţie.

9. Căutarea şi remedierea defecţiunilor
Posibilele erori sunt semnalizate prin leduri.
Dacă	nu	este	posibilă	remedierea	unei	defecţiuni,	
vă	rugăm	să	vă	adresaţi	serviciului	de	asistenţă	
tehnică	Wilo.	Modificările	neautorizate	ale	dis-
pozitivului	de	alarmare	se	efectuează	pe	propria	
răspundere	şi	exonerează	producătorul	de	orice	
pretenţii	de	garanţie!

Simbol Culoare Descriere

verde

Eroare: Led stins
Cauză:	nu	este	disponibilă	nicio	ali-
mentare	electrică,	acumulatorul	este	
gol sau defect
Remediere:	Verificaţi	alimentarea	elec-
trică,	schimbaţi	acumulatorul

verde

Eroare: Led stins
Cauză: Alimentarea cu tensiune la 
modulul	GSM	este	defectă
Remediere:	Contactaţi	serviciul	de	
asistenţă	Wilo

galben

Eroare:	Ledul	clipeşte	1x
Cauză:	Modemul	nu	răspunde
Remediere:	Reporniţi	dispozitivul	de	
alarmare

galben

Eroare:	Ledul	clipeşte	2x
Cauză:	Cartela	SIM	nu	este	disponibilă
Remediere:	Introduceţi	cartela	SIM;	
curăţaţi	suprafeţele	de	contact	dacă	
este	disponibilă	o	cartelă	SIM

galben

Eroare:	Ledul	clipeşte	3x
Cauză: Semnal GSM prea slab
Remediere:	Repoziţionaţi	antena	GSM,	
racordarea unei antene GSM cu semnal 
mai puternic
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