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1 Generalit i

Despre acest document
Varianta original  a instruc iunilor de montaj i 
exploatare este în limba englez . Variantele în 
toate celelalte limbi sunt traduceri ale versiunii 
originale a acestor instruc iuni de montaj i 
exploatare.
Aceste instruc iuni de montaj i exploatare repre-
zint  o parte integrant  a produsului. Ele trebuie 
s  fie mereu disponibile în apropierea produsului. 
Respectarea strict  a acestor instruc iuni repre-
zint  condi ia de baz  pentru utilizarea corespun-
z toare i exploatarea corect  a produsului.
Instruc iunile de montaj i exploatare sunt con-
forme cu varianta constructiv  a produsului, 
respectiv cu standardele de siguran  valabile în 
momentul trimiterii la tipar.
Declara ie de conformitate CE 
O copie a declara iei de conformitate CE este parte 
component  a acestor instruc iuni de montaj i 
exploatare. 
În cazul unei modific ri tehnice a tipurilor con-
structive, efectuate f r  acordul nostru, aceast  
declara ie î i pierde valabilitatea. 

2 Reguli de siguran
Aceste instruc iuni de montaj i exploatare con in 
indica ii importante, care trebuie respectate la 
amplasarea i exploatarea echipamentului. Din 
acest motiv, personalul de montaj i utilizatorul 
responsabil trebuie s  citeasc  aceste instruc iuni 
de montaj i exploatare înainte de montarea i 
punerea în func iune a echipamentului. Lista utili-
zatorilor acestui echipament trebuie completat  
integral. Prin semnarea acestei liste toate persoa-
nele care lucreaz  la echipament sau cu echipa-
mentul confirm  c  au citit i au în eles aceste 
instruc iuni de montaj, exploatare i între inere. 
Se vor respecta atât regulile generale de siguran  
din aceast  sec iune intitulat  „Reguli de sigu-
ran ”, cât i regulile specifice de siguran  din 
sec iunile urm toare, marcate cu simbolurile pen-
tru pericol.

2.1 Denumirea indica iilor din instruc iunile 
de montaj i exploatare

Simboluri:
> Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

INDICA IE: ...

Cuvinte de aten ionare:
PERICOL!
Situa ie care reprezint  un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente 
grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi leziuni (grave). Cuvân-
tul de aten ionare „Avertisment” atrage aten ia 
asupra faptului c  în cazul nerespect rii acestor 
indica ii sunt probabile daune corporale (grave).
ATEN IE!
Exist  riscul de deteriorare a pompei resp. a 
instala iei. Cuvântul de aten ionare „Aten ie” 
atrage aten ia asupra faptului c  în cazul neres-
pect rii acestor indica ii sunt probabile daune 
ale produsului.
INDICA IE:
Informa ii utile referitoare la utilizarea produsului. 
De asemenea, se atrage aten ia asupra unor posi-
bile probleme.

2.2 Calificarea personalului
Trebuie avut în vedere ca personalul de montaj s  
dispun  de calificarea corespunz toare pentru 
aceste lucr ri.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespect rii reguli-
lor de siguran
În cazul nerespect rii regulilor de siguran  pot 
ap rea situa ii periculoase pentru persoane i 
pomp /instala ie. Nerespectarea regulilor de sigu-
ran  poate duce la anularea oric rei posibilit i de 
solicitare a unor eventuale desp gubiri.
Concret, nerespectarea regulilor de siguran  
poate duce, de exemplu, la urm toarele riscuri:

• defectarea unor func ii importante ale pompei/
instala iei,

• imposibilitatea efectu rii lucr rilor de între inere 
i repara ii,

• punerea în pericol a personalului prin efecte de 
natur  electric , mecanic  i bacteriologic ,

• daune materiale.

2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguran
Trebuie respectate indica iile de siguran  
cuprinse în aceste instruc iuni de montaj i 
exploatare, prevederile na ionale privitoare la pro-
tec ia împotriva accidentelor precum i eventua-
lele regulamente interne de lucru, func ionare i 
siguran  stabilite de utilizator.

2.5 Instruc iuni de siguran  pentru utilizator
Acest aparat nu poate fi utilizat de c tre persoane 
(inclusiv copii) cu capacit i fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau de persoane f r  experien  i/
sau în necuno tin  de cauz , cu excep ia situa i-
ilor când siguran a lor este supravegheat  de o 
persoan  responsabil  sau au primit de la aceasta 
indica ii privitoare la folosirea aparatului. Copiii 
trebuie supraveghea i pentru a avea siguran a c  
nu se joac  cu aparatul.

• În cazul în care componentele fierbin i sau reci ale 
produsului/instala iei pot genera pericole, utiliza-
torul trebuie s  asigure protec ia lor împotriva 
atingerii.

• Protec ia la atingere pentru componentele aflate 
în mi care (de ex. cuplaje) nu trebuie îndep rtat  
când produsul este în func iune.
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• Scurgerile (de ex. la etan area arborelui) de agen i 
periculo i (de ex. explozivi, toxici, fierbin i) trebuie 
direc ionate astfel încât s  nu fie periculoase pen-
tru persoane i mediul înconjur tor. Trebuie res-
pectate legile na ionale în vigoare.

• Materialele u or inflamabile trebuie, în principiu, 
ferite de produs.

• Trebuie luate m suri pentru evitarea electrocut -
rii. Se vor respecta indica iile prevederilor locale 
sau generale [de ex. CEI, VDE etc.], respectiv cele 
ale companiilor locale de furnizare a energiei elec-
trice.

• În cazul în care nivelul de zgomot al pompei dep -
e te 80 dBA, trebuie respectate dispozi iile legale 

în vigoare în materie de s n tate i securitate pen-
tru a limita expunerea la zgomot a utilizatorilor la 
locul de exploatare a echipamentului. Trebuie 
avut  în vedere presiunea acustic  indicat  pe pl -
cu a de identificare a motorului. Nivelul de presi-
une acustic  al pompei corespunde în general 
nivelului de presiune acustic  al motorului +2 dBA.

2.6 Reguli de siguran  pentru lucr rile de montaj i 
între inere
Utilizatorul trebuie s  se asigure c  toate lucr rile 
de montaj i între inere sunt efectuate de perso-
nal autorizat i calificat, care a studiat atent 
instruc iunile de montaj i exploatare.
Orice interven ie asupra pompei/instala iei poate 
fi efectuat  exclusiv dup  scoaterea de sub tensi-
une i oprirea complet  a pompei/instala iei. Pro-
cedurile descrise în instruc iunile de montaj i 
exploatare pentru scoaterea din func iune a pro-
dusului/instala iei trebuie respectate obligatoriu. 
Imediat dup  încheierea lucr rilor, toate dispoziti-
vele de siguran  i de protec ie trebuie montate 
la loc, respectiv repuse în func iune.

2.7 Modificarea neautorizat  a unor piese sau 
confec ionarea unor piese de schimb
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de 
schimb neaprobate pun în pericol siguran a pro-
dusului/personalului i anuleaz  declara iile pro-
duc torului privitoare la siguran .
Modific rile produsului sunt permise numai cu 
acordul produc torului. Folosirea pieselor de 
schimb originale i a accesoriilor aprobate de pro-
duc tor contribuie la siguran a în exploatare. Uti-
lizarea altor componente anuleaz  r spunderea 
produc torului pentru consecin ele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizat
Siguran a exploat rii produsului livrat este garan-
tat  doar în cazul utiliz rii corespunz toare în 
conformitate cu informa iile cuprinse în capitolul 
4 din instruc iunile de montaj i exploatare. Nu 
este permis  în niciun caz exploatarea în afara 
valorilor limit  specificate în fi a tehnic  sau în 
catalog.

2.9 Echipamente de monitorizare i panouri de 
comand
La livrarea pompei cu motor echipat sau nu cu 
panou de protec ie i automatizare, trebuie mon-
tate dispozitive de separare în amonte. Dac  
motorul trebuie asigurat de utilizatorul final, este 
recomandat  alegerea unui motor sau panou de 
protec ie i automatizare omologat în CE.
Protec ia mediului
Eliminarea materialelor nedorite, resp. a de eurilor 
trebuie efectuat  astfel încât s  nu fie afectat 
mediul înconjur tor. Pompele SCP Wilo nu con in 
substan e periculoase.

INDICA IE
Pentru evitarea neclarit ilor se atrage aten ia 
asupra faptului c  în cuprinsul acestor instruc iuni 
de montaj i exploatare prin
„înlocuire” se în elege înlocuirea componentei 
respective cu o component  nou .
Pentru toate celelalte opera iuni sunt folosite 
no iunile „remontare/montare la loc”.

3 Transportarea i depozitarea temporar  
(fig. 1)
La recep ie trebuie verificat imediat dac  pompa a 
suferit deterior ri în timpul transportului. Dac  se 
constat  deterior ri survenite în timpul transpor-
tului, trebuie întreprinse toate demersurile nece-
sare la firma de expedi ie, în intervalul de timp 
prev zut. 
PERICOL! Pericol de strivire!
Instalarea i demontarea produsului nu trebuie 
efectuate niciodat  de c tre o singur  persoan .
Trebuie luate m suri pentru a preveni sta iona-
rea persoanelor sub sarcini suspendate. De ase-
menea, este interzis  transportarea sarcinilor 
suspendate deasupra posturilor de lucru nepro-
tejate, în cazul în care posturile sunt ocupate cu 
personal. Elementele de fixare trebuie selectate 
în func ie de condi iile predominante (condi ii 
meteorologice, sistem de fixare, sarcin  etc.) i 
trebuie dimensionate în func ie de greutatea 
produsului.
ATEN IE! Este posibil  deteriorarea pompei. 
Exist  pericolul de deteriorare din cauza mani-
pul rii necorespunz toare în timpul transportu-
lui i al depozit rii.
În timpul transportului i al depozit rii tempo-
rare, pompa trebuie ferit  de umezeal , înghe  i 
de ac iuni mecanice din exterior.

3.1 Manipulare
ATEN IE! Este posibil  deteriorarea pompei. 
Pericol de r sturnare.
Este interzis  sub orice form  ridicarea pompe-
lor cu ajutorul sistemelor de tensionare a cablu-
rilor petrecute pe sub carcasele lag relor. Inelele 
fixate în partea superioar  a carcasei pompei pot 
fi folosite exclusiv pentru separarea de partea 
inferioar  a carcasei i pentru ridicare, în cadrul 
lucr rilor de între inere. Este interzis  utilizarea 
inelelor pentru ridicarea întregii pompe. Trebuie 
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inut cont de faptul c  portan a sistemelor de 
tensionare a cablurilor scade atunci când aces-
tea sunt montate în unghi. Produsul nu trebuie 
niciodat  a ezat sau ridicat f r  utilizarea unui 
sistem de siguran . Trebuie evitat  în orice caz 
r sturnarea produsului.
Pentru ridicarea i transportarea pompelor se vor 
folosi exclusiv echipamente adecvate de ridicare i 
de transport al sarcinilor, cu certificate valabile i o 
capacitate portant  adecvat  pentru sarcinile ridi-
cate (de ex. chingi, cabluri, sisteme de tensionare 
a cablurilor). În cazul utiliz rii lan urilor acestea 
trebuie s  fie prev zute cu elemente de protec ie 
pentru a preveni alunecarea pompei i orice dete-
rior ri ale pompei i ale stratului de vopsea i/sau 
orice daune corporale.
Dac  agregatul pompei este ridicat inclusiv cu 
placa de baz , echipamentul de ridicare trebuie 
fixat în punctele prev zute în acest scop pe plac . 
Pentru ridicarea pompei sistemele de tensionare a 
cablurilor trebuie petrecute la în l imea racorduri-
lor de aspira ie i de refulare de sub carcasa pom-
pei (vezi schema de ridicare, precum i regulile de 
siguran  de la capitolul 2). Acestea trebuie s  
prezinte o capacitate portant  suficient  pentru 
a garanta transportul în siguran  al pompei. 
Vezi fig. 1 i 2

3.2 Livrare
La recep ie verifica i imediat dac  produsul a sufe-
rit deterior ri în urma transportului i dac  sunt 
incluse toate componentele. În cazul unor compo-
nente deteriorate sau lips , transportatorul sau 
produc torul trebuie informat asupra acestui 
aspect înc  din data livr rii. Reclama iile prezen-
tate ulterior nu sunt acceptate. Orice daune ale 
componentelor produsului trebuie consemnate pe 
avizul de livrare sau scrisoarea de tr sur .

3.3 Depozitare

3.3.1 Depozitare pe termen scurt (pân  la 3 luni)
În momentul livr rii pompele sunt protejate cores-
punz tor pentru o depozitare pe termen scurt.
Dac  pompa nu urmeaz  a fi instalat  imediat 
dup  livrare, ea trebuie depozitat  într-un loc 
uscat, curat, aerisit corespunz tor i ferit de trepi-
da ii, umiditate i înghe , f r  varia ii rapide sau 
mari de temperatur . Lag rul i cuplajul trebuie s  
fie protejate împotriva nisipului, prafului i oric ror 
altor corpuri str ine. Pentru a preveni coroziunea 
i griparea, pompa trebuie lubrifiat  i rotit  

manual de mai multe ori, cel pu in o dat  pe s p-
t mân . Pot fi folosi i agen i desican i în ambalaje 
corespunz toare pentru absorb ia umidit ii i 
men inerea pompei în stare uscat . Ace tia tre-
buie îndep rta i înainte de punerea în func iune 
a pompei.

3.3.2 Depozitare pe termen lung (peste 3 luni)
În cazul în care echipamentul urmeaz  a fi depozi-
tat o perioad  mai lung  înainte de instalare, pro-
duc torul trebuie informat cu privire la durata 
depozit rii, pentru a putea fi luate m suri comple-
mentare de precau ie.

• Amplasa i pompele SCP orizontal pe o suprafa  
stabil  i asigura i-le împotriva r sturn rii. 

• Echipamentul trebuie protejat împotriva radia iei 
solare directe, a c ldurii, a prafului i a înghe ului.

• Rotoarele sau elicele trebuie rotite periodic. 
Aceast  opera ie previne blocarea lag relor i 
reface pelicula de lubrifiere a etan rii mecanice.

• Pentru etan rile mecanice recomand m o umidi-
tate atmosferic  relativ  sub 65% i o tempera-
tur  cuprins  între 15 °C i 25 °C. Etan area meca-
nic  nu trebuie expus  surselor directe de c ldur  
(soare, instala ie de înc lzire) sau de ozon – natu-
ral sau generat de lumina UV (becuri cu halogen 
sau tuburi de neon) – deoarece exist  pericolul 
fragiliz rii materialului elastomeric.

3.4 Pompe returnate furnizorului
Produsele returnate produc torului trebuie s  fie 
ambalate curat i corespunz tor. Prin „curat” se 
în elege în acest context c  trebuie îndep rtate 
impurit ile i c  pompa trebuie decontaminat , în 
cazul în care a fost eventual exploatat  cu fluide 
periculoase pentru s n tate.
Ambalajul trebuie s  asigure protec ia produsului 
împotriva oric rei deterior ri.
ATEN IE! Pierderea garan iei.
Produsele ambalate necorespunz tor nu sunt 
acoperite de garan ie!

4 Utilizare conform destina iei
Pompa pus  la dispozi ie este prev zut  pentru un 
anumit tip de fluid. Vezi fi a tehnic  a pompei i 
confirmarea de comand . Dac  pompa urmeaz  a 
fi utilizat  pentru alte fluide, acest aspect trebuie 
clarificat în prealabil cu Wilo. Pompele dubluflux 
sunt utilizate cu prec dere pentru alimentarea cu 
ap , circula ia apei, pomparea apei în contrasens, 
bazine de r cire prin pulverizare, climatizare, tra-
tarea apei, instala ii de sprinklere, irigare prin 
picurare, alimentare cu ap  pentru stingerea 
incendiilor, sucuri etc.
Dac  condi iile de exploatare a pompei variaz  
fa  de specifica iile men ionate în momentul 
comenzii (de ex. fluid pompat, temperatur  sau 
punct de lucru), utilizatorul trebuie s  ob in  acor-
dul în scris din partea Wilo înainte de punerea în 
func iune.
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5 Datele produsului

5.1 Pl cu  de identificare

5.2 Codul tipului

5.3 Descriere general
Valori limit  pentru utilizarea echipamentelor 
din seria constructiv  standardizat
Datele tehnice ale produsului, în special în ceea ce 
prive te compatibilitatea cu fluidele au fost speci-
ficate în oferta pentru aceast  pomp . Vezi urm -
toarele date:

SCP200/250HA-110/4/T4-R1/E0

SCP Seria constructiv  a pompelor
200 Diametrul nominal al flan ei de refulare în 

mm
250 Diametrul nominal al rotorului hidraulic în 

mm
HA Tipul sistemului hidraulic:

- HA = tip standard A
- HB = tip standard B
- HS = rotor cu aspira ie simpl
- DV = spiral  dubl
- DS = pomp  bietajat

110 Puterea motorului în kW
4 Nr. poli
T4 Alimentare electric  trifazat  400 V
R1 Material: carcasa din font , rotorul 

hidraulic din bronz i arborele din o el 
inoxidabil, în conformitate cu directiva 
RoHS

E0 Materialul etan rii mecanice:
carbon/carbur  de siliciu EPDM 
tip AQ1EGG

Caracteristic Valoare Observa ie

Tura ie 2900, 1450, 980 1/min În func ie de versiune
Diametru nominal DN 50 pân  la 400
Standardul flan ei PN 16/25 ISO 7005-2, în func ie de 

necesitate
Temperatura minim /maxim  permis  a fluidului 
– cu etan are mecanic  [°C]
– cu garnitur  pentru presetup  [°C]

-8 pân  la +120
-8 pân  la +105

Temperatur  ambiant  minim /maxim  [°C] -16 pân  la +40 Altele la cerere
Umiditate atmosferic  relativ < 90 % Altele la cerere
Presiune maxim  de lucru 16 bar, de regul 25 pentru anumite variante
Clasa de izola ie a motorului F Altele la cerere
Protec ia motorului IP 55
Protec ia electric  a motorului – Se va realiza pe amplasament 

(conform prevederilor locale)
Nivelul de presiune acustic  
(în func ie de puterea motorului)

Vezi pl cu a de identificare de 
la motor sau fi ele tehnice

Fluide pompate admise Agent termic conform VDI 2035, 
ap  de r cire.
Ap  rece

Versiune standard

Amestec de ap  i glicol pân  la 
40 % vol., temperatur  40 °C 
pentru concentra ii de 20 % 
pân  la 40 % vol.

Versiune standard

Pentru alte fluide contacta i Wilo Doar pentru variante speciale
Racordarea electric 3~230V, 50Hz ( 4kW)

3~400 V, 50 Hz (  5,5 kW)
Pentru alte frecven e sau ten-
siuni contacta i Wilo
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5.4 Con inutul livr rii
Pompa poate fi livrat  

• ca agregat complet, inclusiv motor, plac  de baz , 
cuplaj i protec ie pentru cuplaj sau 

• la fel ca mai sus, îns  f r  motor, cuplaj, protec ie 
pentru cuplaj sau

• cu termina ia arborelui liber , f r  motor i plac  
de baz .

5.5 Accesorii
• Contraflan
• uruburi de funda ie
• aibe de compensare

6 Descriere i func ionare

6.1 Descrierea produsului
Pompele dubluflux pot fi monoetajate sau bieta-
jate. Construc ia acestui tip de pompe este relativ 
simpl , deoarece carcasa pompei este sec ionat  
în dou  de-a lungul axei pompei, astfel încât ope-
ra iile curente de între inere pot fi efectuate f r  
deplasarea agregatului pompei sau a conductelor.

6.1.1 Carcasa pompei
Carcasa pompei are form  spiralat  i este alc tu-
it  din dou  elemente din font  care sunt îmbinate 
cu ajutorul uruburilor de-a lungul axei pompei. 
Etan eitatea dintre flan ele celor dou  elemente 
ale carcasei pompei se asigur  cu hârtie de etan-
are. Pentru pozi ionarea exact  a celor dou  

jum t i ale carcasei pompei i a carcaselor/capa-
celor lag relor etc. sunt folosite tifturi de cen-
trare.
Racordurile de aspira ie i de refulare reprezint  
o parte integrant  a carcasei pompei, care mai 
cuprinde i picioarele. Racordurile de aspira ie i 
de refulare sunt prev zute cu orificii pentru a per-
mite racordarea unui manometru i golirea pom-
pei. Partea inferioar  a carcasei pompei este pre-
v zut  cu canale pentru fixarea lag relor de 
ghidare. Conductele de lubrifiere ale sistemelor de 
etan are sunt racordate prin intermediul orificiilor 
din partea superioar  a carcasei. Partea superioar  
a pompei mai cuprinde un robinet de aerisire pen-
tru a u ura amorsarea pompei. 
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Detalii racord

Nr. Pomp CG PG PM AC CDS CDD CD GD VG TG
1 SCP 50-220 HA 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 – 1/4 M8 –
2 SCP 50-180 HA 1/4 1/4 3/8 3/8 1/4 1/4 – 3/4 M8 –
3 SCP 50-340 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
4 SCP 50-340 DS 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8 3/4 M8 –
5 SCP 65-390 HS 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
6 SCP 80-230 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
7 SCP 80-200 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
8 SCP 80-380 DS 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 3/4 M8 –
9 SCP 80-340 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
10 SCP 80-360 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 – 1/2 M8 –
11 SCP 100-270 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
12 SCP 100-280 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
13 SCP 100-360 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
14 SCP 100-400 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
15 SCP 100-410 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 M8 M8
16 SCP 125-290 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
17 SCP 125-330 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
18 SCP 125-440 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
19 SCP 125-470 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
20 SCP 125-460 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
21 SCP 150-290 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
22 SCP 150-390 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
23 SCP 150-350 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
24 SCP 150-450 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
25 SCP 150-580 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
26 SCP 150-530 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
27 SCP 150-460 DS 1/2 1/2 3/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 M8 M8
28 SCP 200-310 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
29 SCP 200-320 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
30 SCP 200-370 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
31 SCP 200-360 HB 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
32 SCP 200-390 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
33 SCP 200-440 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
34 SCP 200-460 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
35 SCP 200-550 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
36 SCP 200-480 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
37 SCP 200-560 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
38 SCP 200-660 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
39 SCP 250-250 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
40 SCP 250-390 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
41 SCP 250-360 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
42 SCP 250-450 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 1 M8 M8
43 SCP 250-570 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 1 M8 M8
44 SCP 250-700 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1- 1/4 M8 M8
45 SCP 250-740 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1- 1/4 M8 M8
46 SCP 300-330 HB 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
47 SCP 300-380 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 3/4 M8 M8
48 SCP 300-400 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
49 SCP 300-490 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
50 SCP 300-570 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
51 SCP 300-660 DV 3/8 3/8 1-1/2 3/8 1 1 – 1 M8 M8
52 SCP 350-500 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
53 SCP 350-470 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
54 SCP 400-540 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
55 SCP 400-480 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
56 SCP 400-550 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
57 SCP 400-710 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1-1/4 M8 M8
58 SCP 400-660 DV 1/2 1/2 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8

CG: Compound Ground (împ mântare); PG: Pressure Gauge (manometru); PM: Priming (amorsare); AC: Air Cock (robinet de aerisire); CDS: Casing Drain 
(aspira ie) (golirea carcasei – partea de aspira ie); CDD: Casing Drain (refulare) (golirea carcasei – partea de refulare); CD: Casing Drain (golirea carcasei); 
GD: Gland Drain (golirea presetupei); VG: Vibration Gauge (vibrometru); TG: Temperature Gauge (termometru);
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6.1.2 Etan area rotorului hidraulic 
Pentru a preveni p trunderea fluidului din pomp  
dinspre partea de refulare a rotorului hidraulic spre 
partea de aspira ie, este prev zut  o etan are 
a rotorului hidraulic. Între etan area rotorului 
hidraulic i intrarea în rotorul hidraulic este prev -
zut  o fant  foarte mic . Aceast  fant  mic  are 
o importan  semnificativ  pentru func ionarea 
impecabil  a pompei i trebuie ajustat  periodic la 
dimensiunea ini ial . Etan rile rotorului hidraulic 
sunt introduse într-un canal în partea inferioar  
a carcasei (fixare tip lamb  i uluc) i sunt sus i-
nute în timpul mi c rii de rota ie de partea superi-
oar  a carcasei. tiftul de siguran  pentru asigu-
rarea rotorului hidraulic este ap sat în untru.

6.1.3 Sistem de etan are
Pentru a preveni scurgerile în locul în care arborele 

iese afar  din carcasa pompei, pe ambele laturi pot 
fi montate garnituri pentru presetup  sau etan ri 
mecanice.

Presetup
Pentru pompele SCP este folosit bumbac împletit, 
impregnat cu ulei i grafit coloidal.

Etan are mecanic  
Pentru pompele SCP sunt folosite etan ri meca-
nice Burgmann MG1 sau M74.

6.1.4 Componente rotative
Partea rotativ  a pompelor SCP este alc tuit  din 
urm toarele componente. 

Pentru variantele de pompe cu garnitur  pentru presetup

Nr. Descriere component Nr. Descriere component

1 Arbore 13 Inel de etan are
2 Rotor hidraulic 14 Capacul lag rului (partea ac ionat )
3 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 15 Lag r (partea ac ionat )
4 Man on 16 Carcasa lag rului (partea ac ionat )
5 Etan area rotorului hidraulic 17 Capacul lag rului (partea neac ionat )
6 Piuli a man onului 18 Lag r (partea neac ionat )
7 Man on de distan are a lag rului 19 aib  elastic
8 Lag r de ghidare 20 Contrapiuli
9 Inelul piesei intermediare 21 Carcasa lag rului (partea neac ionat )
10 Flan a presetupei 22 Cheie de cuplaj
11 Garnitura presetupei 23 Deflector
12 Inel de sus inere 24 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic
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Componentele rotative cuprind un arbore, care 
antreneaz  prin intermediul unei pene de fixare 
unul sau dou  rotoare hidraulice, precum i man-
oane înlocuibile ale arborelui, care sunt sus inute 

pe ambele p r i de butuc i protejeaz  arborele 
împotriva coroziunii i abraziunii. Rotorul este 
fixat de piuli ele i piuli ele de sus inere ale man-
onului arborelui. Acestea sunt prev zute cu filete 

opuse pentru a preveni desfacerea componentelor 
rotative în timpul rota iei.

Rotorul pompei este fixat cu rulmen i cu bile care 
sunt monta i în ambele p r i pe carcasa pompei. 
Lag rele de ghidare se afl  în partea inferioar  
a carcasei. Lag rele de ghidare se afl  pe ambele 
p r i ale arborelui, la man on, în partea inferioar  
a carcasei, pe laturile corespunz toare lag relor de 
ghidare. Cu ajutorul acestor lag re de ghidare flu-
idul pompat este direc ionat spre intrarea în rotor. 
Spatele acestora sus ine garnitura presetupei. 
Pe ambele p r i ale arborelui, dup  suporturile 
contrainelelor sunt montate deflectoare.

Pentru variantele de pompe cu etan are mecanic

Nr. Descriere component Nr. Descriere component

1 Rotor hidraulic 13 Capacul lag rului (partea ac ionat )
2 Arbore 14 Lag r (partea ac ionat )
3 Etan area rotorului hidraulic 15 Carcasa lag rului (partea ac ionat )
4 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 16 Inel de sus inere
5 Man on 17 Capacul lag rului (partea neac ionat )
6 Inel de etan are 18 Lag r (partea neac ionat )
7 Man on de distan are a lag rului 19 aib  elastic
8 Piuli a man onului 20 Contrapiuli
9 Lag r de ghidare 21 Carcasa lag rului (partea neac ionat )
10 Etan are mecanic 22 Cheie de cuplaj
11 tift filetat 23 Deflector
12 Plac  de trecere 24 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic
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7 Instalarea i racordarea electric  (sistemul 
de cuplare al motorului i al pompei)

PERICOL! Pericol de strivire!
Instalarea i demontarea produsului trebuie 
efectuate de cel pu in dou  persoane.
Trebuie luate m suri pentru a preveni sta iona-
rea persoanelor sub sarcini suspendate. De ase-
menea, este interzis  transportarea sarcinilor 
suspendate deasupra posturilor de lucru nepro-
tejate, în cazul în care posturile sunt ocupate cu 
personal. Elementele de fixare trebuie selectate 
în func ie de condi iile predominante (condi ii 
meteorologice, sistem de fixare, sarcin  etc.) 
i trebuie dimensionate în func ie de greutatea 

produsului.
AVERTISMENT! Pericol de daune corporale!
Lucr rile de instalare i racordare electric  pot fi 
efectuate exclusiv de personal calificat, con-
form prevederilor locale. În acest capitol g si i 
instruc iuni referitoare la metodele recoman-
date de instalare a instala iilor de pompare pe 
funda ii din beton. În timpul instal rii trebuie 
respectate în special schi ele de instalare ale cli-
entului i ale produc torului pentru a asigura 
pozi ionarea exact  a instala iei de pompare la 
cota corect  de referin .

Se vor respecta prevederile aplicabile de preve-
nire a accidentelor.

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Trebuie excluse orice pericole asociate energiei 
electrice.
Se vor respecta toate instruc iunile cuprinse în 
prevederile locale sau generale [de exemplu CEI, 
VDE etc.] sau în directivele companiilor locale de 
furnizare a energiei electrice.

7.1 Instalarea unei pompe echipate doar cu arbore
Este recomandat  folosirea componentelor furni-
zate de Wilo, ca de exemplu cuplaj, protec ie pen-
tru cuplaj, motoare i pl ci de baz , pentru a 
monta o pomp  cu arbore neechipat pe o plac  de 
baz .
Aceste componente trebuie s  îndeplineasc  în 
orice caz normele CE, iar protec ia cuplajului tre-
buie s  fie în conformitate cu standardul EN 953.

7.1.1 Alegerea motorului
Trebuie ales un motor cu o rezerv  de putere sufi-
cient de mare pentru puterea absorbit  de pomp . 
Pute i folosi urm torul tabel orientativ pentru a 
face alegerea.

Exemplu:
• Punct de lucru: 100 m3/h – 35 m – gradul de efi-

cien  al pompei 78 %
• Puterea absorbit  de pomp : 12,5 kW
• Puterea electromotorului (inclusiv toleran a):

12,5 * 1,15 = 14,3 kW
• Putere nominal  disponibil  a motorului conform 

CEI: 15 kW

Se va folosi un motor cu talp  (IM 1001) conform 
IEC 34-1.

7.1.2 Selectarea cuplajului
Pentru conectarea pompei cu motorul se va folosi 
un cuplaj semielastic.
Dimensiunea constructiv  a cuplajului va fi selec-
tat  în func ie de recomand rile produc torului. 
Se vor respecta instruc iunile produc torului pen-
tru montarea cuplajului între pomp  i motor 
(cuplajul trebuie s  fie în conformitate cu standar-
dul EN 349). Alinierea pompei cu motorul trebuie 
verificat  dup  fixarea pe funda ie i racordarea 
conductelor i, dac  este necesar, trebuie corec-
tat . De asemenea, dup  atingerea temperaturii 
normale a mediului de lucru se va efectua un nou 
control. Protec ia cuplajului trebuie s  îndepli-
neasc  cerin ele normei europene privind sigu-
ran a EN 95S3 pentru a preveni orice contact cu 
componentele rotative în timpul func ion rii.

7.1.3 Selectarea pl cii de baz
Placa de baz  va fi selectat  în conformitate cu 
prevederile locale. Placa de baz  trebuie s  fie 
suficient de mare i de stabil  pentru a sus ine în 
siguran  pompa i motorul.

7.1.4 Instalarea agregatului
Alinia i pompa i motorul cu semicuplele pe placa 
de baz  i fixa i-le pentru a preveni orice depla-
sare în timpul func ion rii. Este recomandat  folo-
sirea protec iei pentru cuplaj Wilo, disponibil  ca 
accesoriu.

7.2 Instalarea agregatului pompei
• Înaintea efectu rii lucr rilor de instalare trebuie 

verificat dac  echipamentul prezint  deterior ri, 
care ar fi putut surveni în timpul manipul rii, 
transportului i depozit rii.

• Instalarea în spa ii interioare: Pompa trebuie 
instalat  într-un loc bine aerisit i ferit de înghe  i 
umiditate.

• Trebuie l sat spa iu suficient în jurul pompei pen-
tru lucr rile de între inere. Trebuie asigurat acce-
sul liber al echipamentelor de ridicare la agregatul 
pompei.

• Instalarea în exterior:
• Agregatul pompei trebuie protejat de vânt 

puternic, ploaie i particule, care pot afecta 
motorul.

Puterea absorbit  
de pomp

P2  4 KW 4 kW < P2  10 kW 10 kW < P2  40 kW 40 kW  P2

Rezerv  de putere 
recomandat

25 % 20 % 15 % 10 %
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• Se va evita expunerea direct  la radia ia solar .
• Agregatul pompei trebuie protejat prin m suri 

adecvate împotriva înghe ului.
ATEN IE! Sunt posibile daune materiale!
Valorile minime/maxime indicate pentru tempe-
ratura ambiant  trebuie respectate prin aerisi-
rea/înc lzirea suficient .

• Toate lucr rile de sudur  la conducte se vor efec-
tua înaintea instal rii pompei.
ATEN IE! Sunt posibile daune materiale!
Impurit ile din sistemul de conducte pot duce la 
defectarea pompei în timpul func ion rii. Înain-
tea instal rii agregatului pompei conductele 
trebuie cur ate i sp late temeinic.

• Pe partea de urcare i de coborâre a pompei se vor 
monta vane glisante de închidere.

7.2.1 Funda ii (fig. 2, 3)
Funda ia trebuie s  fie suficient de stabil  pentru a 
putea absorbi vibra iile i a putea oferi un suport 
durabil i rigid pentru placa de baz . Funda ia tre-
buie dimensionat  generos. 
Ca regul  general  greutatea funda iei trebuie s  
fie de 2 pân  la 3 ori mai mare decât greutatea 
agregatului pompei. Acest aspect este important 
pentru men inerea alinierii unui agregat racordat 
direct. Muchia superioar  a funda iei trebuie s  fie 
situat  la aproximativ 25,4 mm sub în l imea pre-
v zut  a funda iei, pentru a permite turnarea mor-
tarului. În beton trebuie înglobate uruburi de fun-
da ie cu o dimensiune adecvat , folosind un 
ablon (vezi fig. 3). 

1 Pl ci de sus inere
2 Strat de mortar
3 Beton

INDICA IE: 
Nu nivela i suprafa a funda iei! Nu nivela i supra-
fa a funda iei cu mistria.

• Trebuie folosit un man on tubular cu un diametru 
cu aproximativ 2 ½ mai mare decât diametrul 
uruburilor, pentru ca acestea s  poat  fi depla-

sate pân  la atingerea pozi iei definitive. La insta-
la iile la care se estimeaz  un nivel redus de zgo-
mot, funda ia trebuie realizat  într-o groap  
izolat  corespunz tor pentru a evita transmiterea 
vibra iilor în sol.
ATEN IE! Sunt posibile daune materiale!
La strângerea sistemelor de în urubare nu ine i 
pompa de motor resp. de modul. În schimb apli-
ca i cheia pentru uruburi la racordul de aspira-
ie resp. de refulare.

• Nu este suficient  verificarea suprafe elor prelu-
crate ale pl cii de baz  cu o nivel  cu bul  de aer, 
deoarece la aceast  metod  de m surare este 
posibil ca anumite tipuri de defecte s  nu fie 
detectate sau ca unele valori s  fie considerate din 
gre eal  în limitele acceptabile de toleran . Pen-
tru posibilele deform ri vezi fig. 4. De aceea tre-
buie folosit un profil I cu rol de dreptar împreun  
cu o nivel  de precizie.

7.2.2 Nivelarea i instalarea pl cii de baz
ATEN IE! Sunt posibile daune materiale!
La livrarea pompelor i a motoarelor montate pe 
o plac  de baz  comun , alinierea a fost verifi-
cat  înainte de expediere. În timpul expedierii 
sau al depozit rii se pot produce totu i modifi-
c ri ale alinierii.

• Pentru nivelarea pl cii de baz  se va folosi un profil 
I cu rol de dreptar i o nivel  de precizie (cu o pre-
cizie de 0,02 mm/metru). Profilul I trebuie s  se 
sprijine pe suprafe ele prelucrate ale pl cii de baz  
sau eventual pe elemente de nivelare. Aceste 
suprafe e prelucrate pe care se sprijin  nivela tre-
buie s  fie curate, debavurate i s  nu prezinte 
resturi de vopsea etc.

• Verifica i pozi ia de referin  a cadrului de baz  
conform schi ei de ansamblu. Ajusta i în l imea 
pl cii de baz  cu ajutorul discurilor de compensare 
introduse între placa de fundare i pl cile de sus i-
nere, astfel încât placa de baz  s  fie plan  i s  fie 
sus inut  peste tot la în l imea necesar  pentru 
efectuarea racordului de aspira ie i de refulare. 
Pentru a verifica alinierea orizontal  a dou  ele-
mente de nivelare opuse se va folosi un profil I cu 
rol de dreptar împreun  cu o nivel  de precizie. Ali-
nierea orizontal  ar trebui s  aib  o precizie de 
0,05 mm pe 250 mm.

• Dup  alinierea pl cii de baz  îngloba i în mortar 
doar uruburile de funda ie. Ave i grij  s  nu se 
modifice verticalitatea uruburilor de funda ie. 
Pentru mortar folosi i un amestec cu 1:1:2 p r i de 
ciment, nisip i pietri  cu o granula ie mai mic  de 
12 mm. Alternativ poate fi folosit i mortar cu priz  
rapid .

• Dup  înt rirea mortarului uruburile de funda ie 
trebuie strânse bine i uniform. Ave i grij  s  nu 
strânge i prea tare uruburile de funda ie pentru 

urub de funda ie
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ca placa de baz  s  nu se deformeze sau s  se 
încovoieze, respectiv uruburile de funda ie s  nu 
se desprind  din mortar. 

• Dup  înt rirea mortarului uruburile de funda ie 
trebuie strânse bine i uniform. Ave i grij  s  nu 
strânge i prea tare uruburile de funda ie pentru 
ca placa de baz  s  nu se deformeze sau s  se 
încovoieze, respectiv uruburile de funda ie s  nu 
se desprind  din mortar.

7.2.3 Alinierea pompei i a motorului
• Dup  finalizarea regl rii orizontale se racordeaz  

conductele de aspira ie i de refulare. Trebuie 
verificat  alinierea pompei i a motorului, iar apoi 
placa de baz  trebuie înglobat  în mortar. Mortarul 
trebuie l sat s  se înt reasc  cel pu in 7 zile. Tre-
buie folosit acela i amestec de mortar specificat 
anterior pentru uruburile de funda ie. De aseme-
nea, dup  înt rirea mortarului turnat anterior este 
recomandat  umplerea tuturor golurilor din placa 
de baz .

• Mai jos sunt prezentate procedurile recomandate 
în normativul BS-3170 din 1972 (anexa A) pentru 
verificarea alinierii arborelui. Aceast  metod  este 
independent  de exactitatea dimensiunilor cupla-
jului i ale arborelui i prin urmare nu este influen-
at  de semicuple îndoite sau de excentricitatea 

diametrului exterior al cuplajului. Înainte de efec-
tuarea alinierii roti i pe rând fiecare arbore pentru 
a verifica dac  lag rele se rotesc liber i dac  
excentricitatea dinamic  a arborelui m soar  0,1 
mm sau are o valoare chiar mai bun . Asigura i-v  
c  la rotirea arborelui pompei nu se produc defec-
iuni. Semicuplele ar trebuie s  fie îmbinate cu un 

anumit joc i trebuie s  se poat  deplasa relativ 
liber una fa  de cealalt , în caz contrar aparatele 
de m sur  pot indica rezultate gre ite. Dac  îmbi-
narea cu joc este împiedicat  de tifturi sau pene 
blocate, acestea trebuie îndep rtate. Apoi trebuie 
trasat  o linie transversal  peste ambele semicu-
ple, iar m sur torile trebuie executate doar dac  
ambele marcaje sunt aliniate.

ATEN IE! Sunt posibile daune materiale!
Toate alinierile (atât alinierea unghiular  cât i 
radial ) trebuie efectuate cu utilizarea simultan  
a 3 ceasuri comparatoare.

Aliniere unghiular
• Dup  izolarea unit ii de ac ionare fa  de sursa de 

alimentare electric  fixa i ambele ceasuri compa-
ratoare în puncte diametral opuse pe o semicupl  
sau pe arbore în spatele acesteia, tija trebuind s  
se sprijine pe spatele celeilalte semicuple (vezi fig. 
5). Roti i unitatea de cuplare. Instrumentele de 
m sur  trebuie s  fie aliniate vertical, iar indicato-
rul trebuie s  fie reglat la zero. Roti i cuplajul cu 
180° i nota i valorile afi ate de instrumentele de 
m sur . Aceste valori ar trebui s  fie identice, îns  
nu trebuie s  fie neap rat zero. Sunt acceptabile i 
valori pozitive sau negative, în m sura în care sunt 
toate pozitive sau toate negative. Dac  este nece-
sar, regla i pozi ia unuia dintre agregate. Roti i 
unitatea de cuplare. Instrumentele de m sur  tre-
buie s  fie aliniate orizontal, iar indicatorul trebuie 
s  fie reglat la zero. Repeta i opera ia descris  mai 
sus, rotind cuplajul cu 180°.

Aliniere radial
• Fixa i un ceas comparator pe unul din cuplaje sau 

pe arbore, conform reprezent rii din fig. 5. Tija 
ceasului comparator trebuie s  se sprijine pe 
coroana celeilalte semicuple. Regla i ceasul com-
parator la zero. Roti i cuplajul i nota i rezultatul 
dup  fiecare sfert de rota ie. Toate abaterile de la 
rezultatele m surate indic  o aliniere gre it . În 
acest caz trebuie modificat  pozi ia unuia din 
agregate pân  ce rezultatele m surate sunt iden-
tice la fiecare sfert de rota ie, în limitele de tole-
ran  indicate. Vezi fig. 5

Toleran e de aliniere 

Rota ia 
pompei

Aliniere 
unghiular

Aliniere 
radial

A < 1000/min 0,15 mm TIR 0,15 mm TIR
B > 1000/min 

pân  la 
1800/min

0,1 mm TIR 0,15 mm TIR

C 1800/min 
pân  la 

3000/min

0,05 mm TIR 0,1 mm TIR

TIR = Total Indicated Reading (valoare total  m surat )
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Distan a dintre semicuple pentru pompele SCP 

7.2.4 Racordarea conductelor
Conductele nu trebuie s  solicite carcasa pompei, 
nici prin greutatea lor, nici prin strângerea con-
ductelor pozi ionate gre it (fig. 6). Toate conduc-
tele care sunt racordate la pomp  trebuie s  fie 
sus inute complet, suprafe ele opuse de racordare 
ale flan elor trebuie s  fie paralele i toate orificiile 
pentru bol uri trebuie s  fie suprapuse (vezi tabe-

lul pentru for ele maxime admisibile care pot ac i-
ona asupra flan elor). De aceea este important ca 
alinierea pompei i a motorului s  fie verificat  
înc  o dat  dup  racordarea conductelor. Orice 
abatere la aliniere trebuie corectat  prin mutarea 
i sus inerea conductelor. 

În condi iile de pompare dificil  pe partea de pre-
siune primar , pentru stabilizarea debitului se va 
monta în fa a tu ului de aspira ie o conduct  cu o 
lungime de 15 ori mai mare decât diametrul tu u-
lui de aspira ie.

• Viteza de curgere din conducta de aspira ie sau 
conducta de alimentare nu are voie s  dep easc  
2-3 m/s.

• Dac  este cazul, viteza de curgere trebuie redus  
pentru a respecta cerin ele referitoare la în l imea 
net  pozitiv  de aspira ie i pentru a controla pier-
derile conductei de aspira ie (vezi fig. 6).

Tura ie Dis-
tan  
[mm]

990/min 1450/min 2900/min
– 3 -55 kW 3 -55 kW 2-4
90 -120 kW 75 -250 kW 75 -560 kW 2-6
120 kW 250 kW 560 kW 3-8

Carcasa pompei nu are voie s  fie tensionat .
a: flan  pomp ; b: racord conduct

FOR E I CUPLURI MAXIM ADMISIBILE LA POMPE SCP, FLAN E DIN FONT  
For e [N] i cupluri [Nm]

Diametre nominale ale flan ei
For e (N) i cupluri (Nm)

Dimensiunea 
flan ei [mm]

50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

tu uri, 
ambele p r i

Fx 710 890 1070 1420 2490 3780 5340 6670 7120 8450 9335 10000
Fy 890 1130 1330 1780 3110 4890 6670 8000 8900 10230 1115 7780
Fz 580 710 890 1160 2050 3110 4450 5340 5780 6670 7335 7890
Fr 1280 1640 1920 2560 4480 9620 9630 11700 12780 14850 16230 17650

Fiecare tu Mx 460 690 950 1330 2300 3530 5020 6100 6370 7320 7675 7945
My 230 435 470 680 1180 1760 2440 2980 3120 3660 3905 4175
Mz 350 530 720 1000 1760 2580 3800 4610 4750 5420 5725 6060
Mr 620 970 1280 1800 3130 4710 6750 8210 8540 9820 10235 10775
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7.2.5 Conduct  de aspira ie
Pentru amplasarea optim  a pompei pentru regi-
mul de alimentare i de aspira ie vezi fig. 7. Asigu-
ra i-v  c  nu se pot forma pungi de aer. Diametrele 
nominale diferite ale tu ului de aspira ie i ale 
conductei de aspira ie trebuie compensate cu aju-
torul adaptoarelor excentrice.

• Înaintea conductei de aspira ie trebuie instalat  o 
sit  cu o suprafa  de filtrare de cel pu in 3 ori mai 
mare decât sec iunea conductei (ca. 100 de 
ochiuri/cm²).

• Deschiderea de aspira ie a conductei de aspira ie 
trebuie s  fie situat  la o distan  sigur  sub nive-
lul fluidului i trebuie folosit  o sit . 

• Pentru a evita pierderi prea mari la alimentare, care 
pot afecta debitul, sita trebuie instalat  la o dis-
tan  suficient  de fund. Este recomandat  efec-
tuarea unei verific ri privind eventualele scurgeri.

• Pe conducta de tur trebuie s  fie instalat  o van  
de închidere. Aceasta trebuie închis  pentru lucr -
rile de între inere. Pentru evitarea form rii pungi-
lor de aer vana de închidere trebuie instalat  în 
capacul axului, respectiv cu axul în pozi ie orizon-
tal  sau indicând vertical în jos. 

1) Reductor excentric (conducta de aspira ie) 
sau reductor concentric (conducta de refulare)

2) Van  de izolare
3) Conduct  de aspira ie
4) Cot
5) Ventil de picior cu sit
6) Van  de izolare
7) Supap  de reglaj

7.2.6 Conduct  de refulare
ATEN IE! Pericol de deteriorare a pompei!
În lipsa unei clapete de re inere exist  pericolul 
fisur rii carcasei pompei din cauza ocurilor de 
presiune. În cazul unei reful ri exist  pericolul 
deterior rii grave a lag relor i a etan rii meca-
nice.
Pentru reglarea debitului trebuie instalat  o van  
în spatele pompei. Dac  sunt folosite clapete de 
re inere, acestea trebuie s  se închid  u or. Tre-
buie evitate ocurile de presiune.

7.2.7 Garnitura presetupei (fig. 9)
ATEN IE! Pericol de uzur  rapid  sau de scurgeri!
Manipula i garnitura cu aten ie. Aceasta nu are 
voie s  intre în contact cu pardoseli sau bancuri 
de lucru murdare, deoarece în caz contrar exist  
pericolul de impregnare cu praful sau impurit -
ile existente pe aceste suprafe e. Recomand m 

insistent s  nu introduce i garnitura prin lovirea 
cu ciocanul.
Pompele p r sesc fabricile noastre cu presetupa 
neechipat ; în caz contrar exist  pericolul îmb -
trânirii garniturii. Garnitura este ambalat  în hârtie 
impermeabil  la gr sime i este livrat  împreun  
cu pompa. Pentru majoritatea aplica iilor se va 
folosi garnitura cea mai moale, respectiv es tura 
de bumbac impregnat  cu ulei i grafit coloidal. 
T ia i num rul necesar de lungimi ale garniturii, 
astfel încât fiecare lungime s  fie înf urat  o sin-
gur  dat  în jurul man onului arborelui pân  la 
cap t. Capetele garniturii trebuie retezate în unghi 
de 45°. Dup  cur area presetupei i a man oane-
lor arborelui introduce i garnitura în presetup . 
Fiecare inel trebuie împins pe rând în pozi ie folo-
sind flan a presetupei. Fanta fiec rui inel trebuie 
decalat  cu 180 de grade fa  de fantele inelelor 
învecinate. Eventualul inel al piesei intermediare 
inclus în schema de instalare trebuie introdus la 
momentul potrivit în presetup  în timpul opera i-
unii de fixare a garniturii, astfel încât s  fie aliniat 
cu racordul pentru apa de r cire. Dup  aceea alini-
a i flan a presetupei cu carcasa pompei i strân-
ge i piuli a ceva mai strâns decât este posibil cu 
mâna.

7.2.8 Etan are mecanic
ATEN IE! Pericol de deteriorare a pompei!
Nu conecta i niciodat  pompa f r  fluid. În caz 
contrar se deterioreaz  imediat etan area 
mecanic .
În timpul asambl rii pompei nu este necesar  
func ionarea efectiv . Înainte de conectarea 
întrerup torului de alimentare electric  pompa 
trebuie doar umplut  i aerisit .

Dispunerea instala iei de pompare
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7.2.9 Racorduri pentru manometru
ATEN IE! Pericol de scurgere a fluidului!
Nu racorda i niciodat  un manometru la pomp  
atunci când sistemul se afl  sub presiune.
Racordurile pentru manometru se afl  pe carcasa 
pompei, direct lâng  flan e. Manometrul poate fi 
racordat pe partea de aspira ie i pe partea de 
refulare.

7.2.10 Racordarea electric
AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Racordarea electric  trebuie efectuat  de un 
electrician autorizat de furnizorul local de elec-
tricitate conform prevederilor locale aplicabile 
[de exemplu prevederile VDE].

• Tipul de curent i tensiunea de alimentare elec-
tric  trebuie s  corespund  datelor de pe pl cu a 
de identificare.

• În cadrul lucr rilor de instalare i de racordare res-
pecta i manualele motorului i panourilor de con-
trol. Panourile de control ale motoarelor resp. ale 
instala iei electrice sunt alimentate cu curent 
monofazat sau curent industrial puternic.

• Racordul electric se realizeaz  printr-un cablu sta-
ionar de alimentare electric .

• Se vor respecta prevederile locale.
• Asigura i-v  c  toate sursele de energie pot fi izo-

late i blocate. Atunci când echipamentul a fost 
deconectat de un dispozitiv de protec ie, este 
interzis  reconectarea echipamentului pân  ce 
defec iunea nu este remediat .

• Sistemul electric (echipamentul inclusiv dispoziti-
vele de protec ie i panoul de control) trebuie s  
fie întotdeauna împ mântat. Respecta i schi a de 
ansamblu a pompei, precum i manualele panouri-
lor de control ale motorului i ale instala iei elec-
trice, astfel încât s  realiza i o împ mântare adec-
vat  tipului de motor, în conformitate cu 
prevederile i normele aplicabile. Acest lucru este 
valabil i pentru alegerea m rimii corespunz toare 
a bornelor de împ mântare i a elementelor de 
fixare.

• Este strict interzis contactul dintre cablurile de 
racordare i conduct , pomp  sau carcasa moto-
rului.

• În cazul în care exist  posibilitatea ca persoanele 
s  intre în contact cu echipamentul i cu fluidul 
pompat (de exemplu pe antiere), conexiunea 
împ mântat  trebuie echipat  suplimentar cu un 
dispozitiv de protec ie împotriva curen ilor vaga-
bonzi.

• Pentru a asigura protec ia împotriva stropirii i 
protec ia la smulgere a racordurilor cablurilor, tre-
buie utilizate cabluri cu un diametru exterior 
adecvat, iar presetupele de cablu trebuie fixate 
stabil cu uruburi. În plus, cablurile din apropierea 
conectorului filetat se vor îndoi sub forma unei 
bucle de scurgere, pentru a evita acumul rile de 
ap . Etan a i presetupele de cablu neutilizate cu 
aibele de etan are existente i strânge i-le bine.

7.2.11 Exploatarea cu convertizor de frecven  
Tura ia pompei poate fi ajustat  respectând valo-
rile limit  de func ionare (vezi datele tehnice). 
Electromotorul încorporat în pomp  poate fi 
racordat la un convertizor de frecven  pentru a 
ajusta puterea pompei în func ie de punctul de 
lucru. Înainte de racordarea convertizorului de 
frecven  trebuie verificat împreun  cu Wilo dac  
motorul poate func iona cu frecven a modificat . 
La solicitarea ofertei, Wilo trebuie în tiin at obli-
gatoriu asupra faptului c  agregatul urmeaz  a fi 
exploatat cu un convertizor de frecven , deoa-
rece acest aspect poate influen a alegerea moto-
rului.

• Transformatorul nu are voie s  genereze la bornele 
motorului supratensiuni de peste 850 V i nici 
varia ii de tensiune U/ t de peste 2500 V/ s.

• Dac  nu pot fi respectate condi iile de mai sus, 
trebuie folosit un filtru adecvat între convertizorul 
de frecven  i motor. Pentru alegerea filtrului 
adresa i-v  produc torului convertizorului de 
frecven .

• Trebuie respectate cu stricte e instruc iunile de 
montaj i exploatare ale produc torului converti-
zorului de frecven .

• Tura ia minim  reglabil  nu are voie s  scad  sub 
40 % din tura ia nominal  a pompei.

8 Punerea în func iune 
AVERTISMENT! Pericol de daune corporale!
Este interzis  demontarea sau blocarea dispozi-
tivelor de siguran  de la pomp , motor i pano-
urile de control ale instala iei electrice. Înainte 
de punerea în func iune, acestea trebuie verifi-
cate de c tre un tehnician autorizat, în ceea 
ce prive te func ionarea corespunz toare. 
Informa ii referitoare la siguran a electric  i 
panourile de reglaj sunt disponibile în manualul 
motorului i manualul panoului de control al 
instala iei electrice.
AVERTISMENT! Pericol de daune ale pompei!
Nu exploata i pompa în afara intervalului de 
lucru indicat. Exploatarea în afara punctului de 
lucru nu reprezint  neap rat un pericol pentru 
utilizator, îns  poate afecta gradul de eficien  
al pompei sau poate duce la deteriorarea pom-
pei. Nu este recomandat  exploatarea cu vana 
închis  timp de mai mult de 5 minute. În general, 
acest regim este interzis la func ionarea cu 
lichide fierbin i. Asigura i-v  c  indicele 
NPSH-A este întotdeauna mai mare decât 
indicele NPSH-R.

8.1 Cur area înainte de punere în func iune

8.1.1 Sp larea conductelor
La prima punere în func iune i dup  repunerea în 
func iune în urma unei recondi ion ri toate con-
ductele pompei trebuie sp late. În felul acesta 
sunt eliminate impurit ile i depunerile din con-
duct , care în caz contrar pot deteriora pompa.
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8.1.2 Cur area rulmen ilor cu bile
Pompele SCP sunt echipate cu rulmen i etan i, 
lubrifia i pentru întreaga durat  de via  i nu tre-
buie lubrifiate. Rulmen ii cu bile care nu sunt lubri-
fia i pentru întreaga durat  de via  sau care au 
fost depozita i o perioad  îndelungat  înainte de 
punerea în func iune trebuie cur a i i sp la i cu 
substitut de terebentin  sau petrol de bun  cali-
tate. În acest scop nu ar trebui folosit ulei/petrol 
vechi sau cârpe vechi deoarece pot p trunde cor-
puri str ine care pot deteriora rulmentul. Apoi rul-
men ii trebuie lubrifia i cu o cantitate corespun-
z toare de lubrifiant de calitate adecvat . Vezi 
lista de lubrifian i de la sfâr itul acestor instruc i-
uni de montaj i exploatare.

8.2 Umplere i aerisire
Instala ia trebuie umplut  corect i aerisit  cu aju-
torul robinetului de aerisire. Func ionarea pompei 
f r  ap  duce la deterior ri. ine i cont de faptul c  
acest tip de pomp  nu este autoamorsant , prin 
urmare rotorul hidraulic i carcasa pompei trebuie 
umplute complet cu fluid înainte de punerea în 
func iune.
AVERTISMENT! Pericol de daune corporale!
Exist  pericolul de arsuri la atingerea pompei! În 
anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale 
instala iei (temperatura fluidului pompat) 
întreaga pomp  se poate înc lzi foarte tare. 
ATEN IE! Pericol de deteriorare a sistemului de 
etan are!
Dac  pompa func ioneaz  f r  ap  sau umplut  
doar par ial, acest lucru poate duce la griparea 
componentelor interioare rotative.

8.2.1 Pompe în regim de refulare
În regimul de refulare se deschid orificiul de aeri-
sire din partea superioar  a carcasei i vana de la 
deschiderea de aspira ie a pompei i se evacueaz  
aerul din carcasa pompei. Dac  fluidul iese pe la 
orificiul de aerisire f r  bule de aer, pompa este 
umplut  corect. Orificiul de aerisire trebuie închis 
dup  umplerea i înainte de punerea în func iune 
a pompei.

8.2.2 Pompe cu în l ime negativ  de aspira ie
Pompele care aspir  fluidul de la o în l ime situat  
sub nivelul de intrare al pompei pot fi umplute în 
dou  moduri:

• Dac  conducta de alimentare este echipat  cu 
o clapet  de re inere, pompa i conducta pot fi 
umplute de la o surs  extern  de alimentare. Pre-
siunea utilizat  nu are voie s  dep easc  presiu-
nea de lucru maxim admisibil  a carcasei pompei. 
În anumite cazuri umplerea poate fi efectuat  prin 
intermediul coloanei de fluid existente la racordul 
de refulare. 

• Aerul existent în carcasa pompei este aspirat. Pen-
tru aceast  procedur  etan rile mecanice/garni-
turile presetupei trebuie s  fie etan e la aer, 
respectiv etan ate cu un lichid la o surs  extern . 
Pentru utilizarea dispozitivelor de aspira ie trebuie 
respectate instruc iunile produc torului. De 
regul  este prev zut un indicator pentru a afi a 
finalizarea opera iei de umplere.

8.2.3 Pompe cu fluide fierbin i
În general pompele cu fluide fierbin i se afl  sub 
presiune la amorsare. Dac  presiunea aburilor 
acestor fluide este mai mare decât presiunea 
aerului, la amorsarea pompei ies aburi pe la robi-
netele de aerisire. Din acest motiv robinetele de 
aerisire din partea superioar  a pompei trebuie s  
fie u or deschise la umplerea pompelor de circula-
ie pentru cazane, pân  ce întregul circuit este 

aerisit.
La pompele cu fluide fierbin i alimentarea cu ap  
de r cire trebuie conectat  înainte de umplerea 
pompei. Aceast  surs  de alimentare poate furniza 
ap  de r cire la rulmen i i/sau presetupe. Dac  
alimentarea este preg tit  pentru func ionare, 
deschide i vanele de intrare i înc lzi i complet 
pompa. Nu deconecta i niciodat  alimentarea cu 
ap  atât timp cât pompa se afl  la temperatura de 
lucru. Dac  lag rele sunt r cite cu ap , ajusta i ali-
mentarea cu ap  de r cire pân  ce lag rele ating 
c ldura de lucru. R cirea prea puternic  poate 
duce la condensarea umidit ii din atmosfer  în 
interiorul lag relor, afectând astfel calitatea lubri-
fiantului.
Vana de pe partea de aspira ie trebuie s  fie des-
chis  complet, iar vana de pe partea de refulare 
trebuie s  fie închis .

8.3 Pornirea pompei

8.3.1 Sens de rota ie
Motorul trebuie decuplat i trebuie verificat sensul 
corect de rota ie. O s geat  de pe agregatul pom-
pei indic  sensul de rota ie.
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8.3.2 Verific ri înainte de punerea în func iune
• Asigura i-v  c  vana de închidere de pe partea de 

aspira ie este deschis , iar vana de pe partea de 
refulare este închis . 

• Asigura i-v  c  sorbul de la cap tul conductei de 
aspira ie nu este înfundat. 

• Asigura i-v  c  agregatul cuplat se rote te liber, 
f r  blocaje.

• Asigura i-v  c  manometrele de pe partea de 
aspira ie i de pe partea de refulare sunt racordate. 

Testa i i conecta i alarmele, semnalele i siste-
mele de blocare i de protec ie de la sistemul 
secundar i sistemul principal de reglare a pompei. 

• Asigura i-v  c  au fost efectuate toate verific rile 
electrice referitoare la motor, reglajele releelor de 
la panoul de protec ie i automatizare etc., con-
form instruc iunilor produc torului motorului. 

• Asigura i-v  c  dopul de ap  al presetupei este 
instalat conform schi ei de ansamblu. 

8.3.3 Verific ri normale la pornire i în timpul 
func ion rii

• Dac  rezultatele tuturor verific rilor efectuate 
înainte de punerea în func iune sunt satisf c -
toare, porni i pompa i verifica i sensul de rota ie 
(indicat de o s geat  pe carcasa pompei). În cazul 
în care acesta este gre it, deconecta i imediat 
pompa pentru corectarea sensului de rota ie. 
L sa i acum pompa s  func ioneze cu tura ia 
nominal . 

• Verifica i valoarea ampermetrului pentru a v  asi-
gura c  motorul nu este suprasolicitat. 

• Dac  este posibil, verifica i dac  presetupa se 
supraînc lze te i asigura i-v  c  flan a presetu-
pei prezint  o u oar  scurgere (cca 1 pic tur  pe 
secund ). Este posibil ca la început presetupele s  
se înc lzeasc  din cauza viscozit ii mari a lubrifi-
antului garniturii. În primele minute de func ionare 
cu o garnitur  nou  se poate prelinge o cantitate 
redus  de lubrifiant foarte vâscos, îns  aceast  
scurgere ar trebui s  înceteze dup  rodarea garni-
turii. 

List  de control înainte de punerea în func iune

Opera ie Scopul 
verific rii

Observa ii

1 Aliniere cu i f r  conduct
2 Verifica i dac  au fost sp late conductele i asigura i-v  c  nu 

exist  scurgeri
3 Suficient fluid în c min/amorsare conform specifica iei
4 Instalarea tuturor echipamentelor de m sur

• Manometre pe partea de aspira ie i de refulare
• Presostate
• Termometre
• Alte aparate în func ie de echipamentul livrat/specifica ie

5 Regim de aspira ie, vane de refulare i vane inline
6 Fixarea adecvat  a conductelor i a altor echipamente aferente
7 Disponibilitatea lichidului de sp lare/etan are pentru presetup
8 Suficient lichid de r cire pentru lag re conform specifica iei
9 Rotirea liber  a arborilor pompei i arborilor de ac ionare
10 Lubrifierea lag relor
11 Verificarea rezisten ei izola iei motorului
12 Termina ii corespunz toare pentru cabluri
13 Reglajele releelor de protec ie a motorului
14 Verifica i dac  toate dispozitivele de blocare sunt montate con-

form specifica iilor
15 Testarea mecanismului de ac ionare f r  sarcin

• Sens de rota ie în regul
• Nivel de zgomot i de vibra ii în cadrul valorilor limit
• Temperaturile lag relor i temperaturile înf ur rilor în cadrul 

valorilor limit
• Func ionare general  satisf c toare

16 Cuplarea pompei i a mecanismului de ac ionare i rotirea liber  
a arborilor în stare cuplat

17 Van  de aspira ie complet deschis
18 Pompa este complet umplut  i aerisit
19 Van  de refulare închis  (dac  este cazul)
20 Posibilitatea opririi de urgen
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• Verifica i dac  etan area mecanic  prezint  scur-
geri. În faza de pornire ( i dup  perioadele de 
oprire) sunt normale u oare scurgeri. Ocazional 
sunt îns  necesare inspec ii vizuale pentru detec-
tarea scurgerilor. În cazul unei scurgeri evidente 
este necesar  înlocuirea garniturii. Wilo ofer  un 
set de repara ie care con ine toate piesele nece-
sare pentru înlocuire.

• Verifica i dac  lag rele se supraînc lzesc. În regi-
mul normal de func ionare temperatura lag relor 
este cu 30 C - 35 C mai mare decât temperatura 
ambiant . Temperatura ideal  de func ionare 
a lag relor este situat  între 40 C i 60 C pentru 
rulmen ii cu bile i între 40 C i 55 C pentru lag -
rele cu buc . Temperatura nu are voie s  dep -
easc  niciodat  82 C pentru rulmen ii cu bile i 

75 C pentru lag rele cu buc . În cazul supraîn-
c lzirii lag relor trebuie determinat  imediat 
cauza.

• Dup  verificarea cu succes a tuturor punctelor 
deschide i încet vana de la racordul de refulare i 
aduce i pompa la parametrii nominali specifica i în 
fi a tehnic /pe pl cu a de identificare, respectând 
valorile m surate de manometre i ampermetre. 
Este interzis  exploatarea pompei o perioad  mai 
lung  de timp cu vana de refulare închis . Trebuie 
s  v  asigura i c  sistemul de ac ionare s  nu 
lucreze sub suprasarcin  atunci când vana este 
deschis . O suprasarcin  poate ap rea atunci când 
pompa pompeaz  într-o instala ie goal . Dac  
agregatul pompei nu atinge presiunea nominal , 
trebuie deconectat i trebuie stabilit  cauza.

• Verifica i sarcina din vibra ii a agregatului i asigu-
ra i-v  c  aceasta corespunde valorilor limit  indi-
cate. Asigura i-v  c  nivelul de zgomot cores-
punde valorilor limit  indicate.

• L sa i pompa s  func ioneze timp de 8 ore în 
regim de prob  i înregistra i periodic to i parame-
trii, precum presiunea de pompare, intensitatea 
curentului, temperatura lag relor etc.
Urm toarele verific ri trebuie efectuate periodic. 
Este recomandat  efectuarea acestor verific ri în 
fiecare tur . 

• Verifica i dac  manometrele de pe partea de aspi-
ra ie i de refulare indic  o presiune normal  de 
lucru. În cazul unor abateri semnificative fa  de 
valorile înregistrate anterior este posibil ca pompa 
s  func ioneze f r  ap . Dac  este cazul, pompa 
trebuie deconectat  i trebuie stabilit  cauza 
pierderii de fluid. 

• Verifica i dac  etan area mecanic  i eventual 
loca ul garniturii presetupei prezint  o supraînc l-
zire.

8.3.4 Sistemul de etan are
Garnitura presetupei
ATEN IE! Este posibil  deteriorarea pompei.
Dac  flan a presetupei este prea strâns , garni-
tura se deterioreaz  imediat.
În primele ore de func ionare este necesar  o 
scurgere mai mare a garniturii presetupei, care 
trebuie redus  dup  câteva ore de func ionare prin 
strângerea uniform  a flan ei presetupei. Garni-
tura presetupei nu are voie în special s  se înc l-
zeasc . O garnitur  a presetupei corect reglat  
trebuie s  prezinte în permanen  o u oar  scur-
gere (în timpul func ion rii 1 pân  la 2 pic turi pe 
secund ).
Dac  aceast  scurgere este prea mare i nu mai 
poate fi reglat  prin strângerea flan ei presetupei, 
inelele garniturii sunt uzate i trebuie înlocuite.
Etan are mecanic  
ATEN IE! Este posibil  deteriorarea pompei.
Etan rile mecanice nu au voie s  func ioneze 
niciodat  f r  fluid i lubrifiant, nici chiar pentru 
scurt timp.
Asigura i-v  c  instala ia este umplut  complet 
înainte de pornirea pompei. În timpul rod rii pot 
ap rea u oare scurgeri care înceteaz  dup  câteva 
ore de func ionare. Dac  scurgerile persist , 
pompa trebuie deconectat , etan area mecanic  
trebuie demontat , iar starea acesteia trebuie 
verificat .

8.3.5 Scoaterea din func iune 
AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
Dac  temperatura fluidului de pompare i presi-
unea instala iei sunt prea mari, vanele glisante 
de închidere din amonte i din aval de pomp  
trebuie închise. Pompa trebuie mai întâi s  se 
r ceasc .

• Închide i vana de pe partea de refulare pentru 
a reduce sarcina motorului.

• Deconecta i motorul pompei.
• Dup  deconectarea pompei, închide i vana de pe 

partea de aspira ie.
• Deconecta i instrumentele de m surare, semna-

lele de alarm  i sistemele de protec ie.

8.3.6 Oprire de urgen
În cazul avariilor care apar în timpul func ion rii, 
deconecta i imediat pompa. Dup  deconectarea 
pompei trebuie închise vanele glisante de închi-
dere, motorul trebuie decuplat, iar avaria trebuie 
remediat .
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9 Între inerea 

Orice lucr ri de între inere pot fi efectuate doar 
de personal calificat.
AVERTISMENT! Pericol de electrocutare!
Orice pericole cauzate de energia electric  tre-
buie s  fie excluse.

• Pompa trebuie scoas  de sub tensiune înaintea 
lucr rilor electrice i trebuie asigurat  împotriva 
reconect rii accidentale.

• Daunele la cablurile de conectare pot fi reparate 
doar de un electrician calificat.
AVERTISMENT! Pericol de op rire!
Dac  temperatura fluidului pompat i presiunea 
instala iei sunt prea mari, l sa i mai întâi pompa 
s  se r ceasc  i apoi reduce i presiunea din 
instala ie.

9.1 Între inerea i inspec ia periodic  
Pompele centrifuge presupun un volum redus de 
lucr ri de între inere. Defec iunile pot fi evitate 
prin inspec ii periodice i interpretarea diferi ilor 
parametri de func ionare. În cadrul inspec iilor 
periodice se vor verifica urm toarele puncte:

• Înregistra i parametrii de func ionare, precum 
presiunile de pe partea de aspira ie i de refulare, 
debitul, consumul de curent, temperatura lag re-
lor etc. de 2 ori în fiecare tur . Dac  noile valori 
înregistrate se abat mult de la valorile înregistrate 
anterior, trebuie determinat  cauza. Vezi capitolul 
„Procesul verbal de între inere i inspec ie”.

• Verifica i temperatura lag relor (vezi capitolul 
8.3.3).

• Verifica i nivelul de zgomot i de vibra ii de 2 ori pe 
lun  i compara i-l cu valorile înregistrate anterior.

• Verifica i rata de scurgere a garniturilor presetupei 
pentru a asigura o r cire i lubrifiere corespunz -
toare (dac  este cazul). Verifica i dac  etan rile 
mecanice prezint  scurgeri vizibile. 

• În cazul oric rei anomalii constatate în cadrul 
lucr rilor de între inere sau inspec ie, deconecta i 
pompa i determina i cauza.

• Determinarea cauzelor – majoritatea anomaliilor 
constatate la pompele centrifuge sunt centrali-
zate în tabelul din capitolul 10 „Defec iuni, cauze 
i remediere”.

INDICA IE: 
În cazul în care eroarea nu poate fi depistat , spe-
cifica i problema/feedbackul în sec iunea cores-
punz toare a formularului i transmite i formula-
rul c tre serviciul de asisten  tehnic  Wilo.

Între inere periodic

Componente M sur Interval Observa ii
Etan are mecanic Verifica i eventualele scurgeri Zilnic
Garnitura presetupei Verifica i eventualele scurgeri Zilnic 10 pân  la 120 de pic turi/min

Verifica i eventualele scurgeri Semestrial Dac  este necesar, înlocui i cu o garnitur  
nou

Lag re Verifica i temperatura S pt mânal Lag rele sunt lubrifiate pentru întreaga 
durat  de via  i nu necesit  între inere

Presiune de aspira ie Verifica i presiunea Zilnic
Presiune final Verifica i presiunea Zilnic
Sp lare Verifica i debitul S pt mânal Debitul conductelor de sp lare trebuie s  

fie limpede i continuu
Vibra ii Vibra ii S pt mânal
Tensiune i intensi-
tate

Verifica i încadrarea în valorile 
nominale

S pt mânal

Componente rotative Verifica i eventuala uzur  a 
componentelor rotative

Anual

Joc Verifica i fanta dintre etan a-
rea rotorului hidraulic i rotor

Anual Dac  fanta este prea mare, trebuie înlocuit  
etan area rotorului hidraulic

Presiune dinamic  
total  (TDH – Total 
Dynamic Head)

Verifica i valoarea TDH pe 
partea de aspira ie i de refu-
lare

Anual

Aliniere Verifica i alinierea pompei i a 
motorului

Semestrial Ca referin  folosi i schi a de ansamblu 
a motorului pompei.
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9.2 Opera ii generale de între inere

9.2.1 Generalit i
Dup  perioade lungi de func ionare apar feno-
mene de uzur  la anumite componente, care tre-
buie înlocuite. Uzura poate fi detectat  cu ajutorul 
valorilor înregistrate periodic, atunci când se con-
stat  o înr ut ire progresiv  a parametrilor de 
func ionare. Dac  se constat  o uzur  corespun-
z toare, este necesar  o interven ie asupra pom-
pei. Este recomandat  verificarea anual  a fantelor 
de la inelele de uzur  i eventual efectuarea lucr -
rilor de între inere.
În cazul uzurii accentuate a componentelor este 
posibil s  fie suficient  înlocuirea componentelor 
respective. Dac  toate componentele prezint  o 
uzur  uniform , trebuie înlocuite toate compo-
nentele supuse uzurii. 
Componentele supuse uzurii trebuie m surate, iar 
valorile trebuie înregistrate la primele lucr ri de 
între inere a pompei i la toate lucr rile urm toare 
de între inere. Cu ajutorul valorilor înregistrate 
este posibil  evaluarea exact  a vitezei de uzur  i, 
în consecin , planificarea înlocuirii anumitor 
componente.

INDICA IE: 
Valorile specificate în tabelul de mai sus sunt vala-
bile doar dac  etan rile rotorului hidraulic i roto-
rul hidraulic sunt confec ionate din acela i mate-
rial cu o tendin  redus  de a se suda la rece. 
Pentru materialele cu o tendin  mai mare de a se 
suda la rece (AISI 304/316 etc. ...) trebuie avut  în 
vedere o fant  mai mare (ad uga i 0,125 mm la 
valorile specificate).
Informa iile referitoare la dimensiunile originale i 
fante sunt specificate în fi a tehnic . Alte infor-
ma ii pot fi furnizate de serviciul de asisten  teh-
nic  WILO SE. Pentru aceasta trebuie comunicate 
serviciului de asisten  tehnic  datele specificate 
pe pl cu a de identificare a pompei. 
Cel mai frecvent sunt afectate urm toarele com-
ponente:

• rotorul hidraulic, 
• etan area mecanic ,
• etan rile rotorului hidraulic,
• man oanele,
• lag rele de ghidare,
• lag rele,
• man oanele cuplajului/setul de membrane.

Înainte de demontare trebuie s  v  asigura i c  
ave i la dispozi ie urm toarele scule:

• echipament de ridicare cu capacitate portant  
suficient  pentru ridicarea agregatului pompei,

• seturi de chei inelare i chei fixe cu dimensiuni 
exprimate în unit i metrice i anglosaxone, 

• uruburi cu cap inelar, cu dimensiuni exprimate în 
unit i metrice i anglosaxone,

• cabluri, cabluri de sârm  i chingi de ridicat,
• blocuri din lemn dur i metal,
• scule obi nuite ca de exemplu chei pentru uru-

buri cu cap hexagonal înecat, burghie, urubelni e, 
pile etc. 

• scule de extragere pentru lag re i cuplaj.

Cuplurile de strângere pentru uruburi de anumite 
m rimi depind de urm toarele criterii:

• materialul urubului
• metalul de baz
• dac  urubul este neprelucrat sau placat
• dac  urubul este uscat sau lubrifiat
• adâncimea filetului

Diametrul nominal inte-
rior al etan rii rotorului 

hidraulic în mm

Dimensiunea nominal  
a fantei pentru diametru 

(mm)

65 0,38
100 0,46
150 0,58 - 0,55
200 0,62
250 0,68
300 0,74
350 0,84 - 0,80

Cupluri de strângere – urub netratat (suprafa  neagr ); coeficient de frecare 0,14

Clasa de 
caracte-
ristici

Cuplu Diametru nominal – filet neprelucrat

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
8,8 Nm 9,2 22 44 76 122 190 300 350 500 600 1450 1970 2530

Ft. lb 6,8 16,2 32,5 56 90 140 221 258 369 443 1069 1452 1865
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9.3 Demontarea pompei 

Vedere exploziv  a pompei SCP (varianta cu garnitur  pentru presetup )

Varianta cu garnitur  pentru presetup

Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Partea superioar  a carcasei 20 Capacul lag rului (partea neac ionat )
2 Partea inferioar  a carcasei 21 urub pentru capacul lag rului
3 Rotor hidraulic 22 Lag r (partea neac ionat )
4 Arbore 23 aib  elastic
5 Etan area rotorului hidraulic (inel de separare) 24 Contrapiuli
6 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 25 Carcasa lag rului (partea neac ionat )
7 Man onul arborelui 26 Dop hexagonal
8 Inel de etan are 27 Robinet de aerisire
9 Man on de distan are a lag rului 28 urub hexagonal pentru proba de presiune

10 Piuli a man onului 29 uruburi pentru flan a sec ionat
11 Lag r de ghidare 30 Cheie de cuplaj
12 Garnitura presetupei 31 Etan are
13 Inelul piesei intermediare 32 Deflector
14 Flan a presetupei 33 tift de centrare
15 urub pentru flan a presetupei 34 urub pentru cuplaj
16 Capacul lag rului (partea ac ionat ) 35 Conduct  de sp lare pentru etan ri
17 Lag r (partea ac ionat ) 36 urub hexagonal pentru carcasa lag rului
18 Carcasa lag rului (partea ac ionat ) 37 Van  cu 4 c i
19 Inel de sus inere 38 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic
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Vedere exploziv  a pompei SCP (varianta cu etan are mecanic )

Varianta cu etan are mecanic

Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Partea superioar  a carcasei 20 Capacul lag rului (partea neac ionat )
2 Partea inferioar  a carcasei 21 urub pentru capacul lag rului
3 Rotor hidraulic 22 Lag r (partea neac ionat )
4 Arbore 23 aib  elastic
5 Etan area rotorului hidraulic (inel de separare) 24 Contrapiuli
6 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 25 Carcasa lag rului (partea neac ionat )
7 Man onul arborelui 26 Dop hexagonal
8 Inel de etan are 27 Robinet de aerisire
9 Man on de distan are a lag rului 28 urub hexagonal pentru proba de presiune

10 Piuli a man onului 29 uruburi pentru flan a sec ionat
11 Lag r de ghidare 30 Cheie de cuplaj
12 Etan are mecanic 31 Etan are
13 tift filetat 32 Deflector
14 Suport contrainel 33 tift de centrare
15 urub pentru flan a presetupei 34 urub pentru cuplaj
16 Capacul lag rului (partea ac ionat ) 35 Racord etan are fluid (conduct  de sp lare)
17 Lag r (partea ac ionat ) 36 urub hexagonal pentru carcasa lag rului
18 Carcasa lag rului (partea ac ionat ) 37 Van  cu 4 c i
19 Inel de sus inere 38 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic
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9.3.1 Demontarea p r ii superioare a carcasei
• Închide i instala ia de pompare prin închiderea 

vanelor pompei de pe partea de aspira ie i de 
refulare.

• Goli i pompa i deschide i robinetul superior de 
aerisire (27).

• Îndep rta i dou  tifturi de centrare (33) i piuli-
ele flan ei sec ionate.

• Pentru varianta cu garnitur  pentru presetup : 
• Îndep rta i piuli ele uruburilor de fixare a flan e-

lor presetupelor (15) de pe ambele p r i i extra-
ge i flan a presetupei (14). Îndep rta i garnitura 
presetupei (12), precum i inelul piesei intermedi-
are (13).

• Pentru varianta cu etan are mecanic : 
• Desface i conductele de sp lare (35), desface i 

piuli ele suportului contrainelului (14) i extra-
ge i-l de pe arbore (4).

• Apoi îndep rta i toate piuli ele (29) care îmbin  
cele dou  jum t i ale carcasei pompei (1&2). 
Fixa i un echipament adecvat de ridicare la ambele 
uruburi cu cap inelar (37) de la partea superioar  

a carcasei (1) pompei. Îndep rta i etan area car-
casei (31).

• Îndep rta i hârtia de etan are (31) dintre cele 
dou  jum t i ale carcasei.

9.3.2 Demontarea componentelor rotative 
(varianta de pomp  cu presetup )

• Îndep rta i urubul/piuli a cuplajului.
• Îndep rta i urubul capacului lag rului (16 & 20).
• Îndep rta i tiftul de centrare (33) i urubul hexa-

gonal (36) al carcaselor lag relor (18 & 25).
• Ridica i elementul rotorului. 
• Demonta i cuplajul i cheia pentru cuplaj (30).
• Îndep rta i carcasele lag relor (18 & 25) de pe 

ambele p r i.
• Îndep rta i contrapiuli a (24) i aiba de siguran  

(23) de la cap tul liber al arborelui.
• Demonta i lag rele de pe partea ac ionat  i de pe 

partea neac ionat  (17 & 22) cu ajutorul unui dis-
pozitiv de extragere (este interzis  sub orice form  
îndep rtarea rulmentului cu bile aplicând for  
excesiv  asupra coliviei exterioare).

• Acum demonta i inelul de sus inere (19) de pe 
partea neac ionat  a arborelui.

• Demonta i deflectorul (32) de pe ambele p r i ale 
arborelui (4).

• Îndep rta i de pe arbore flan a presetupei (14) i 
garnitura presetupei (12) împreun  cu inelul piesei 
intermediare (13).

• Demonta i lag rele de ghidare (11) de pe ambele 
p r i.

• Acum desface i piuli ele man oanelor (10) i man-
oanele de distan are a lag relor (9) de pe ambele 

p r i. 
• Scoate i cu aten ie inelele de etan are (8) din 

man on (7), cu o scul  adecvat , f r  s  le deteri-
ora i.

• Îndep rta i etan rile rotorului hidraulic (5) de la 
rotorul hidraulic (3).

• Pentru a îndep rta u or man oanele aplica i pu in 
ulei sau vaselin  pe arbore i extrage i man oanele 
de pe arbore (cur a i arborele înainte de demon-
tarea man oanelor). Marca i pozi ia rotorului 
hidraulic (3) pe arbore (4) pentru a putea pozi iona 
rotorul în exact aceea i pozi ie la asamblare.

• Acum demonta i rotorul hidraulic (3), asigurându-
v  c  nu deteriora i pana de fixare a rotorului (6).

• Este posibil s  fie necesar  înc lzirea rotorului 
hidraulic pentru a putea fi îndep rtat de pe arbore. 
Pentru acest scop înc lzi i uniform butucul pe 
mantaua rotorului.

9.3.3 Demontarea componentelor rotative 
(varianta de pomp  cu etan are mecanic )
Singura deosebire la demontarea componentelor 
rotative între varianta de pomp  cu etan are 
mecanic  i varianta de pomp  cu garnitur  pentru 
presetup  este demontarea etan rii mecanice.
Pa ii de lucru pân  la demontarea deflectoarelor 
corespund pa ilor pentru varianta de pomp  cu 
garnitur  pentru presetup .
La demontarea etan rii mecanice se va proceda în 
felul urm tor:

• Extrage i cu aten ie suportul contrainelului de pe 
arbore.

• Marca i pozi ia etan rii mecanice (12) pe arbore 
(4) pentru a putea pozi iona etan area în exact 
aceea i pozi ie la asamblare.

• Desface i tiftul filetat al inelului de reglare al 
etan rii.

• Dup  îndep rtarea inelului de reglare extrage i cu 
aten ie etan area mecanic  de pe arbore.

• Ceilal i pa i de lucru corespund pa ilor pentru 
varianta de pomp  cu garnitur  pentru presetup .

9.4 Inspectarea componentelor interioare
Dup  demontarea pompei i a componentelor 
rotative acestea pot fi m surate pentru a verifica 
respectarea limitelor de toleran .

9.4.1 C m uirea etan rii rotorului hidraulic
Pentru verificarea diametrului interior al etan rii 
rotorului hidraulic se va folosi un micrometru 
intern. Trebuie efectuate mai multe m sur tori la 
intervale regulate pentru a fi siguri c  nu exist  
o uzur  local . Fanta poate fi determinat  prin 
compararea acestui diametru cu diametrul exte-
rior al rotorului hidraulic la intrare. Dac  aceast  
valoare este mai mare cu 150% decât valoarea ini-
ial  sau valorile caracteristicilor au sc zut atât de 

mult încât orice alt  pierdere este inacceptabil , 
etan area rotorului hidraulic trebuie înlocuit . 
Trebuie ref cut  valoarea ini ial  a fantei dintre 
etan area rotorului hidraulic i inelul de separare al 
carcasei. În acest scop trebuie folosite inele de 
separare cu diametru redus, care pot fi l rgite la 
diametrul corespunz tor pentru ajustarea în func-
ie de rotorul hidraulic.
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9.4.2 Man oanele arborelui
Man oanele arborelui nu trebuie s  prezinte zgâri-
eturi adânci sau o uzur  general . Diametrul exte-
rior al man onului trebuie m surat i comparat cu 
orificiul lag rului de ghidare prin care trece man-
onul. Astfel poate fi verificat jocul dintre orificiu 
i man on pentru a stabili dac  se afl  în limitele 

admise de toleran .

9.4.3 Rotor hidraulic
Rotorul hidraulic trebuie verificat folosind urm -
toarea procedur :

• Verifica i dac  rotorul hidraulic prezint  deterio-
r ri.

• Coroziune, abraziune sau coroziune electrochi-
mic  punctual .

• Urme de cavita ie.
• Pale deformate sau fisurate, urme de uzur  la 

intrare sau la ie ire.
La oricare din defectele men ionate mai sus roto-
rul hidraulic trebuie înlocuit. 
Înainte de a decide dac  rotorul hidraulic trebuie 
reparat sau înlocuit, ar trebui s  v  consulta i cu 
Wilo.

• La intrare rotorul hidraulic este protejat cu inele de 
separare. Verifica i dac  în zona de intrare, în jurul 
gâtului s-au format an uri pe direc ia axei arbo-
relui; sunt permise an uri mici, îns  an urile 
adânci sau excesive trebuie îndep rtate prin pre-
lucrarea rotorului hidraulic prin lefuirea inelului de 
separare. Pentru a u ura prelucrarea dup  montare 
sunt livrate inele de separare de rezerv  cu un dia-
metru exterior ceva mai mare. Inelele de separare 
se freteaz  pe gâtul rotorului hidraulic i se fixeaz  
cu uruburi.
INDICA IE: 
Inelele de separare ale rotorului hidraulic sunt 
componente op ionale pentru protejarea intr rii 
rotorului. În varianta standard pompele sunt 
livrate doar cu etan area rotorului hidraulic.

• Pentru m surarea uzurii în jurul gâtului rotorului 
hidraulic se va folosi un instrument de precizie, ca 
de exemplu un micrometru, pentru a m sura exact 
diametrul exterior. Pentru a verifica dac  a avut loc 
o uzur  neuniform , ar trebui efectuate m sur -
tori de-a lungul circumferin ei, la distan e defi-
nite. Jocul dintre cele dou  componente poate 
fi determinat în baza diferen ei dintre diametrul 
exterior al gâtului rotorului hidraulic i diametrul 
interior al etan rii rotorului hidraulic. Distan a 
astfel determinat  nu are voie s  fie mai mare de 
150% din distan a maxim  dimensionat . 

9.4.4 Arbore i pana de fixare
Dimensiunile arborelui trebuie verificate pentru 
a v  asigura c  arborele nu prezint  niciun fel de 
defecte mecanice sau urme de coroziune. Dac  
arborele nu este situat în domeniul de toleran  de 
0,1 mm TIR, trebuie înlocuit. Penele de fixare i 
loca ul lor trebuie verificate pentru a detecta cele 
mai mici defecte i urme de uzur . Componentele 
afectate trebuie înlocuite.

9.4.5 Lag re
Rulmen ii cu bile sunt lubrifia i pentru întreaga 
durat  de via  pentru majoritatea variantelor de 
pompe din seria constructiv  SCP. Prin urmare nu 
necesit  între inere. Trebuie verificat dac  lag -
rele se pot roti liber i f r  neregularit i. Coliviile 
exterioare trebuie verificate pentru a detecta 
eventualele urme de abraziune i eventualele 
decolor ri. În cazul oric ror incertitudini referi-
toare la starea lag relor, acestea trebuie înlocuite 
imediat.
La variantele de pompe SCP marcate cu (*) este 
îns  necesar  o relubrifiere a lag relor. 
Relubrifierea trebuie efectuat  la fiecare 1000 de 
ore de func ionare, iar lubrifiantul trebuie înlocuit 
cel pu in la fiecare 3000 de ore sau conform 
instruc iunilor privind locul de instalare a produsu-
lui.

RULMEN I CU BILE

Pompe PARTEA AC IONAT  
END

PARTEA NEAC IO-
NAT  NDE

NDE NAMEX SCP

Denumire Dimensiune 
constructiv

Dimensiune 
constructiv  

Dimensiune constructiv  

SCP 50-220 HA 6204 2z 6302 2z 3302 A

SCP 50-180 HA 6304 2z 6304 2z 3304 A

SCP 50-340 HA 6304 2z 6304 2z 3304 A

SCP 50-340 DS 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 65-390 HS 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-230 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-200 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-380 DS* N206 6305 2z 3305 A

SCP 80-340 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-360 DS 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 100-270 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-280 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A
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RULMEN I CU BILE

Pompe PARTEA AC IONAT  
END

PARTEA NEAC IO-
NAT  NDE

NDE NAMEX SCP

SCP 100-360 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-400 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-410 DS 6307 2z 6307 2z 3307A

SCP 125-290 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 125-330 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 125-440 HA 6306 2z 6306 2z NEADECVAT

SCP 125-470 HA 6308 2Z 6308 2Z 3308 A

SCP 125-460 DS 6309 2z 6309 2z 3309

SCP 150-290 HA 6306 2Z 6306 2Z 3306A

SCP 150-390 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP-150-350 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 150-440 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 150-580 HA 6311 2z 6311 2z NEADECVAT

SCP 150-530 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 150-460 DS 6309 2z 6309 2z 3309

SCP 200-310 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-320 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-370 HA 6308 2Z 6308 2Z 3308 A

SCP 200-360 HB 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-390 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 200-440 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 200-460 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 200-550 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 200-480 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 200-560 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 200-660 DV 6314 2z 6314 2z NEADECVAT

SCP 250-250 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 250-390 HA 6311 2Z 6311 2Z 3311

SCP 250-360 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 250-450 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 250-570 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 250-700 DV* 6316 2z 3316 3316

SCP 250-740 DV* 6316 2z 3316 3316

SCP 300-330 HB 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 300-380 HA 6311 2Z 6311 2Z 3311

SCP 300-400 HA 6311 2z 6311 2z 3311

SCP 300-490 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 300-570 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 300-660 DV 6318 2Z 6318 2Z 3318

SCP 350-500 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 350-470 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 400-540 HA 6314 2Z 6314 2Z 3314

SCP 400-480 HA 6314 2z 6314 2z 3314

SCP 400-550 HA 6316 2z 6316 2z 3316

SCP 400-710 HA 6316 2z 6316 2z 3316

SCP 400-660 DV* 6316 2z 3319 NEADECVAT
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9.4.6 Lag re de ghidare
Diametrele interioare ale orificiilor lag relor tre-
buie verificate cu ajutorul diametrelor man oane-
lor. Dac  fanta este prea mare, lag rele trebuie 
înlocuite.

9.4.7 Etan are mecanic
Suprafe ele de frecare trebuie verificate pentru a 
detecta eventualele zgârieturi i urme de uzur  
anormal . Asigura i-v  c  inelul de antrenare de 
pe arbore este fixat corespunz tor i în pozi ia 
corect . Verifica i ca func ia arcului etan rii 
mecanice s  nu fie obstruc ionat  în niciun fel.

9.5 Asamblarea pompei

9.5.1 Montarea la loc a componentelor rotative (vari-
anta de pomp  cu garnitur  pentru presetup )

• A eza i pana de fixare a rotorului hidraulic (6) la 
locul ei pe arbore (4).

• A eza i rotorul hidraulic (3) pe arbore (4) în pozi ia 
marcat  anterior la demontare.

• Pozi iona i etan area rotorului hidraulic (5) la 
intrarea rotorului.

• Trage i man onul (7) peste arbore pe ambele p r i 
ale rotorului hidraulic.

• Introduce i inelul de etan are (8) între arbore (4) i 
man on (7).

• Acum în uruba i man onul de distan are a lag ru-
lui (9), verificând ca inelul de etan are (8) s  fie 
pozi ionat corect.

• În uruba i piuli a man onului (10), îns  nu o strân-
ge i deocamdat , l sa i-o liber .

• Trage i lag rele de ghidare (11) peste arbore pe 
ambele p r i.

• A eza i inelul piesei intermediare (13) lâng  lag -
rul de ghidare (11).

• Trage i presetupa (14) pe arbore, urmat  de 
deflector (32), pe ambele p r i.

• Trage i capacele interioare ale lag relor (16 & 20) 
peste arbore (4) pe ambele p r i.

• Pozi iona i pe partea neac ionat  inelul de presi-
une (19) urmat de lag rul de presiune (22). Intro-
duce i lag rul cu ajutorul unui accesoriu adecvat 
de montaj.

• Acum pozi iona i aiba de siguran  (23) i contra-
piuli a (24).

• Strânge i contrapiuli a cu o scul  adecvat  de 
strângere i asigura i-o cu aiba de siguran  (23). 
Pentru ordinea de strângere vezi fig. 10.

• Acum introduce i lag rul (17) pe partea ac ionat  
cu ajutorul unui accesoriu adecvat de montaj.

• Ap sa i carcasele lag relor (18 & 25) pe lag re 
(17 & 22) cu un ciocan din cauciuc.

9.5.2 Asamblarea pompei (varianta de pomp  cu 
garnitur  pentru presetup )
• Asigura i-v  c  ambele componente ale carcasei 

pompei sunt curate i nu prezint  corpuri str -
ine. Cur a i bine etan area rotorului hidraulic i 
lag rele de ghidare i asigura i-v  c  sunt per-
fect netede.

• Ridica i ansamblul rotorului i a eza i-l pe jum -
tatea inferioar  a carcasei (2).

• A eza i etan area carcasei (31), cu o grosime de 
0,25 mm, realizat  din celuloz  presat  sau un 
material similar de etan are, pe suprafa a de 
etan are a p r ii inferioare a carcasei.

• Asigura i-v  c  tiftul de siguran  (38) al etan-
rii rotorului hidraulic (5) i lag rele de ghidare 

(11) sunt montate corespunz tor în loca ul lor.
• Acum în uruba i capacele lag relor (16 & 20) pe 

carcasele lag relor (18 & 25) i carcasele lag re-
lor pe partea inferioar  a carcasei (2).

• Ap sa i pe ambele p r i deflectorul (32), flan a 
presetupei (14) i inelul piesei intermediare (13) 
pe lag re (17 & 22). 

• Acum verifica i pozi ia rotorului hidraulic; în 
cazul în care este necesar  o ajustare, desface i/
strânge i piuli a man onului (10) pe ambele p r i 
ale rotorului hidraulic.

• Dup  pozi ionarea corect  a rotorului, strânge i 
piuli a man onului (10).

• Introduce i toate uruburile pentru flan a sec i-
onat  (29) în pozi iile lor.

• A eza i jum tatea superioar  a carcasei (1) pe 
partea inferioar  a carcasei.

• A eza i tifturile de centrare (33) ale p r ilor 
carcasei (1 & 2) i ale carcaselor lag relor 
(18 & 25) în pozi iile lor.

• Strânge i uruburile cu o cheie în ordinea 
corect .

• Asigura i-v  c  inelele de distan are (5) i lag -
rele de ghidare (11) se afl  în pozi ia corect .

• Acum introduce i num rul prev zut de inele ale 
garniturii în presetup . Pentru procedura 
corect  de t iere a inelelor garniturii vezi fig. 9.

• Ap sa i în interior inelul piesei intermediare i 
restul de inele ale garniturii presetupei.

• Introduce i flan a presetupei (15) în pozi ia 
corect  i strânge i uruburile de mân . 

• Ave i grij  ca arborele s  se roteasc  liber.
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9.5.3 Montarea la loc a componentelor rotative (vari-
anta de pomp  cu etan are mecanic )
Procedura de montare a rotorului pentru pompe cu 
etan are mecanic  este identic , cu excep ia 
mont rii lag rului de ghidare (11).
La montarea la loc a etan rii mecanice se va pro-
ceda în felul urm tor:

• La montarea componentelor etan rilor mecanice 
trebuie neap rat  asigurate condi ii foarte curate 
de lucru. În caz contrar pot fi deteriorate rapid 
suprafe ele de etan are i inelele de fixare.

• A eza i inelul de reglare al etan rii mecanice 
lâng  marcajul efectuat pe arbore la demontare.

• Introduce i tiftul filetat (13) la inelul de reglare, 
îns  nu îl strânge i înc .

• Inelul de etan are poate fi lubrifiat, pentru u ura-
rea montajului. Inelele de etan are din EPDM nu au 
voie s  intre în niciun caz în contact cu uleiul sau 
lubrifiantul; pentru lubrifierea componentelor din 
EPDM trebuie folosit  întotdeauna glicerin  sau 
ap .

• Este interzis  aplicarea de lubrifiant pe suprafe ele 
de frecare. Suprafe ele de frecare trebuie montate 
în stare absolut curat , uscat  i f r  praf.

• La pozi ionarea contrainelului trebuie avut grij  s  
fie exercitat  o presiune uniform . Pentru u ura-
rea montajului inelului de etan are poate fi folo-
sit  ap  sau alcool.

Detalii privind garniturile presetupei

Pomp Dimensiunea
garniturii 

presetupei 

mm2

Num rul 
de inele ale 
garniturii

Pomp Dimensiunea
garniturii 

presetupei 

mm2

Num rul 
de inele ale 
garniturii

SCP 50-220 HA 12 2 SCP 200-390 HA 20 3
SCP 50-180 HA 14 3 SCP 200-440 HA 20 3
SCP 50-340 HA 10 5 SCP 200-460 HA 20 3
SCP 50-340 DS 9 5 SCP 200-550 HA 20 3
SCP 65-390 HS 14 3 SCP 200-480 HA 20 3
SCP 80-230 HA 14 3 SCP 200-560 HA 22 3
SCP 80-200 HA 14 3 SCP 200-660 DV 22 3
SCP 80-380 DS 10 5 SCP 250-250 HA 16 3
SCP 80-340 HA 14 3 SCP 250-390 HA 20 3
SCP 80-360 DS 10 4 SCP 250-360 HA 20 3
SCP 100-270 HA 14 3 SCP 250-450 HA 22 3
SCP 100-280 HA 14 3 SCP 250-570 HA 22 3
SCP 100-360 HA 14 3 SCP 250-700 DV 20 5
SCP 100-400 HA 14 3 SCP 250-740 DV 20 5
SCP 100-410 DS 10 14 SCP 300-330 HB 20 3
SCP 125-290 HA 16 3 SCP 300-380 HA 20 3
SCP 125-330 HA 16 3 SCP 300-400 HA 20 3
SCP 125-440 HA 16 3 SCP 300-490 HA 22 3
SCP 125-470 HA 17,5 3 SCP 300-570 HA 22 3
SCP 125-460 DS 12 6 SCP 300-660 DV 20 5
SCP 150-290 HA 16 3 SCP 350-500 HA 22 3
SCP 150-390 HA 17,5 3 SCP 350-470 HA 22 3
SCP 150-350 HA 17,5 3 SCP 400-540 HA 22 3
SCP 150-440 HA 17,5 3 SCP 400-480 HA 22 3
SCP 150-580 HA 20 3 SCP 400-550 HA 20 5
SCP 150-530 HA 20 3 SCP 400-710 HA 20 5
SCP 150-460 DS 12 5 SCP 400-660 DV 20 5
SCP 200-310 HA 17,5 3
SCP 200-320 HA 17,5 3
SCP 200-370 HA 17,5 3
SCP 200-360 HB 17,5 3
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• plintul care sus ine etan area în timpul mi c rii 
de rota ie trebuie i el înlocuit odat  cu etan area. 
La montarea contrainelului trebuie acordat  aten-
ie presiunii aplicate, deoarece o presiune prea 

mare poate deteriora suprafa a din plastic.
• Acum verifica i distan a etan rii conform figurii i 

regla i valoarea conform datelor din tabel.
• Pentru restul componentelor efectua i pa ii de 

lucru descri i pentru varianta de pomp  cu garni-
tur  pentru presetup .

1) Carcasa pompei
2) Contrainel
3) Contrainel
4) Suport contrainel
5) Inel de etan are
6) Arbore
X. Etan are mecanic
1.6 Inel de etan are
1.7 urub de fixare pentru inelul de sus inere

Pozi ia etan rii mecanice pe arbore:

Tabel pentru alinierea etan rilor mecanice la arbore

Pomp Diametru 
etan are 

(Ø dw)

Distan a pe arbore (L) Pomp Diametru 
etan are 

(Ø dw)

Distan a pe arbore (L)
MG1 M74 MG1 M74

SCP 50-220 HA 28 mm 16,5 mm 26 SCP 200-390 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-180 HA 32 mm 17,5 mm 26 SCP 200-440 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-340 HA 32 mmq 17,5 mm 26 SCP 200-460 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-340 DS 38 mm 20 mm 26 SCP 200-550 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 65-390 HS 38 mm 20 mm 26 SCP 200-480 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 80-230 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 200-560 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 80-200 HA 38 mm 28 mm 26 SCP 200-660 DV 95 mm 36 mm 42,8
SCP 80-380 DS 42 mm 20 mm nespecifi-

cat
SCP 250-250 HA 50 mm 20,5 mm 42,8

SCP 80-340 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-390 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 80-360 DS 48 mm 20 mm 26 SCP 250-360 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 100-270 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-450 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 100-280 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-570 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 100-360 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-700 DV 100 mm 37 mm 42,8
SCP 100-400 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-740 DV 100 mm 37 mm 42,8
SCP 100-410 DS 50 mm 23,5 mm 23,5 SCP 300-330 HB 75 mm 30 mm 37
SCP 125-290 HA 50 mm 20,5 mm 27,5 SCP 300-380 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 125-330 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 300-400 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 125-440 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 300-490 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 125-470 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 300-570 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 125-460 DS 60 mm 28 mm 32,5 SCP 300-660 DV 115 mm nespecifi-

cat
42

SCP 150-290 HA 50 mm 20,5 mm 27,5 SCP 350-500 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-390 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 350-470 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-350 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-540 HA 95 mm 36 mm 42,8
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9.5.4 Asamblarea pompei (varianta de pomp  cu 
etan are mecanic )
La asamblarea variantei de pomp  cu etan are 
mecanic  se urmeaz  aceia i pa i de lucru ca pen-
tru varianta de pomp  cu garnitur  pentru pre-
setup . Diferen a la montarea etan rii mecanice 
este urm toarea:
La montarea la loc a etan rii mecanice se va pro-
ceda în felul urm tor:

• Dup  a ezarea pe pozi ie a jum t ii superioare 
a carcasei (1) i strângerea uruburilor (29)

• Introduce i suportul contrainelului (15) în pozi ia 
corect  i strânge i uruburile.

• Acum a eza i conductele de sp lat (35) lâng  
suportul contrainelului (15) etan rii mecanice.

• Ceilal i pa i de lucru corespund pa ilor descri i mai 
sus pentru varianta de pomp  cu garnitur  pentru 
presetup .

INDICA IE: 
La montarea componentelor din o el inoxidabil 
este recomandat  folosirea unei paste din sulfur  
de molibden pentru a evita griparea i a u ura 
demontarea ulterioar .
INDICA IE: 
Înlocui i etan area la fiecare deschidere a pompei.

SCP 150-440 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-480 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-580 HA 75 mm 30 mm 37 SCP 400-550 HA 100 mm 37 mm 42,8
SCP 150-530 HA 75 mm 30 mm 37 SCP 400-710 HA 100 mm 37 mm 42,8
SCP 150-460 DS 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-660 DV 130 mm nespecifi-

cat
42

SCP 200-310 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-320 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-370 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-360 HB 60 mm 28 mm 32,5

Tabel pentru alinierea etan rilor mecanice la arbore
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9.6 Piese de schimb recomandate
La exploatarea standard a pompei, în func ie de 
durata de exploatare este recomandat  urm toa-
rea list  de piese de schimb.

• 2 ani de exploatare: 
• Etan ri mecanice resp. garnituri pentru pre-

setup , rulmen i cu bile i etan rile care trebuie 
înlocuite la demontarea pompei.

• 3 ani de exploatare:
• Etan ri mecanice resp. garnituri pentru pre-

setup , rulmen i cu bile, etan rile care trebuie 
înlocuite la demontarea pompei, etan rile roto-
rului hidraulic i piuli ele lor. La pompele cu garni-
turi pentru presetup  suplimentar flan a presetu-
pei i inelul de lubrifiere.

• 5 ani de exploatare: 
• Acelea i piese de schimb ca dup  3 ani, precum i 

rotorul hidraulic i arborele.
Între inerea pompelor dubluflux este mai u oar  
decât la alte tipuri de pompe. Pentru a exploata la 
maxim acest avantaj este recomandat  achizi io-
narea unui set de piese de schimb împreun  cu 
pompa. În felul acesta pot fi reduse la minim dura-
tele de sta ionare ale pompei.
Este recomandat  insistent achizi ionarea pieselor 
de schimb originale de la Wilo. Pentru a exclude 
orice eroare, la fiecare comand  de piese de 
schimb este necesar  comunicarea datelor speci-
ficate pe pl cu a de identificare a pompei/moto-
rului.

Piese de schimb recomandate (varianta cu garnitur  pentru presetup )

Nr. Descriere Cantitate Piese de schimb 
recomandate

1 Partea superioar  a carcasei 1
2 Partea inferioar  a carcasei 1
3 Rotor hidraulic 1
4 Arbore 1
5 Etan area rotorului hidraulic (inel de separare) 2
6 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 1
7 Man onul arborelui 2
8 Inel de etan are 2
9 Man on de distan are a lag rului 2

10 Piuli a man onului 4
11 Lag r de ghidare 2
12 Garnitur  pentru presetup Set
13 Inelul piesei intermediare 2
14 Flan a presetupei 2
15 urub pentru flan a presetupei 2
16 Capacul lag rului (partea ac ionat ) 1
17 Lag r (partea ac ionat ) 1
18 Carcasa lag rului (partea ac ionat ) 1
19 Inel de sus inere 1
20 Capacul lag rului (partea neac ionat ) 1
21 urub pentru capacul lag rului 1
22 Lag r (partea neac ionat ) 1
23 aib  elastic 1
24 Contrapiuli 1
25 Carcasa lag rului (partea neac ionat ) 1
26 Dop hexagonal –
27 Robinet de aerisire 1
28 urub hexagonal pentru proba de presiune 2
29 uruburi pentru flan a sec ionat –
30 Cheie de cuplaj 1
31 Etan are 1
32 Deflector 1
33 tift de centrare –
34 urub pentru cuplaj 4
35 Conduct  de sp lare pentru etan ri 2
36 urub hexagonal pentru carcasa lag rului 8
37 Van  cu 4 c i 2
38 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic 2

Protec ie cuplaj 1
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10 Defec iuni, cauze i remediere

Piese de schimb recomandate (varianta cu etan are mecanic )

Nr. Descriere Cantitate Piese de schimb 
recomandate

1 Partea superioar  a carcasei 1
2 Partea inferioar  a carcasei 1
3 Rotor hidraulic 1
4 Arbore 1
5 Etan area rotorului hidraulic (inel de separare) 2
6 Pan  pentru fixarea rotorului hidraulic 1
7 Man onul arborelui 2
8 Inel de etan are 2
9 Man on de distan are a lag rului 2

10 Piuli a man onului 4
11 Lag r de ghidare 2
12 Etan are mecanic 1
13 tift filetat 2
14 Suport contrainel 2
15 urub pentru contrainel 2
16 Capacul lag rului (partea ac ionat ) 1
17 Lag r (partea ac ionat ) 1
18 Carcasa lag rului (partea ac ionat ) 1
19 Inel de sus inere 1
20 Capacul lag rului (partea neac ionat ) 1
21 urub pentru capacul lag rului 1
22 Lag r (partea neac ionat ) 1
23 aib  elastic 1
24 Contrapiuli 1
25 Carcasa lag rului (partea neac ionat ) 1
26 Dop hexagonal –
27 Robinet de aerisire 1
28 urub hexagonal pentru proba de presiune 2
29 uruburi pentru flan a sec ionat –
30 Cheie de cuplaj 1
31 Etan are 1
32 Deflector 1
33 tift de centrare –
34 urub pentru cuplaj 4
35 Conduct  de sp lare pentru etan ri 2
36 urub hexagonal pentru carcasa lag rului 8
37 Van  cu 4 c i 2
38 tift de siguran , etan area rotorului hidraulic 2

Protec ie cuplaj 1

Simptom Cauz  posibil  i remediere 
(Explica iile privind numerele specificate sunt cuprinse în 
tabelul urm tor.)

-- Pompa nu furnizeaz  ap . 1,2,3,4,6,11,14,16,17,22,23
-- Debit insuficient. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,29,30,31
-- Presiune insuficient . 5,14,16,17,20,22,29,30,31
-- Pompa pierde dup  pornire prima cantitate aspi-

rat .
2,3,5,6,7,8,11,12,13

-- Puterea consumat  de pomp  este prea mare. 15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,29,33,34,37
-- Scurgeri excesive la presetup . 12,13,24,26,32,33,34,35,36,38,39,40
-- Pompa vibreaz  sau este prea zgomotoas . 2,3,4,9,10,11,21,23,24,25,26,27,28,30,35,41,42,43,44,45,4

6,47
-- Durata de via  a lag relor este prea scurt . 24,26,27,28,35,36,41,42,43,44,45,46,47 
-- Pompa se supraînc lze te i se uzeaz . 1,4,21,22,24,27,28,35,36,41
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Cauze Remediere

1 Pompa nu amorseaz . Verifica i dac  carcasa pompei i conducta de aspira ie sunt 
umplute cu fluid, verificând dac  iese ap  pe la robinetul de 
aerisire.

2 Pompa sau conducta de aspira ie nu sunt 
umplute complet cu fluid.

În cazul aspira iei negative verifica i etan eitatea ventilului de 
picior.

3 În l imea de aspira ie este prea mare. Reduce i în l imea de aspira ie între pomp  i nivelul fluidului 
sau cre te i nivelul fluidului.

4 Exist  o diferen  insuficient  între presiunea 
efectiv  i presiunea aburilor fluidului.

Asigura i-v  c  în l imea net  pozitiv  de aspira ie posibil  este 
situat  la cel pu in 1 m deasupra în l imii nete pozitive de aspi-
ra ie necesare.

5 Fluidul con ine prea mult aer. Determina i i remedia i cauzele. Fluidul con ine gaze. Este 
posibil ca aerul s  p trund  prin racordurile de aspira ie.

6 Pungi de aer pe conducta de aspira ie. Verifica i dac  conducta de aspira ie este umplut  complet i 
este bine sp lat . Asigura i-v  c  înclina ia c tre tu ul de aspi-
ra ie nu scade.

7 Prin conducta de aspira ie p trunde aer. Strânge i îmbin rile conductelor i/sau aplica i un material de 
etan are.

8 Pe la presetupe p trunde aer. Verifica i dac  presetupele sunt strânse corect, iar garniturile 
sunt bine lubrifiate.

9 Ventilul de picior este prea mic sau nu este etan . Verifica iIînlocui i ventilul.
10 Ventilul de picior este par ial înfundat. Cur a i ventilul.
11 Conducta de aspira ie nu este situat  complet 

sub suprafa a fluidului.
Asigura i-v  c  nivelul de fluid acoper  complet ventilul de 
picior.

12 Conducta de lubrifiere a presetupei este înfun-
dat .

Cur a i sau înlocui i conducta. 

13 Piesa intermediar  a presetupei nu este pozi io-
nat  corect în loca ul ei i împiedic  lubrifierea 
garniturilor.

Pozi iona i piesa intermediar  a presetupei direct sub orificiile 
de lubrifiere ale presetupei. 

14 Tura ia este prea mic . Verifica i tura ia motorului i frecven a aliment rii electrice. 
Tura ia indicat  la motor i tura ia pompei trebuie s  cores-
pund .

15 Tura ia este prea mare. Verifica i tura ia motorului i frecven a aliment rii electrice.
16 Sensul de rota ie este gre it. Verifica i sensul de rota ie al motorului înaintea cupl rii pom-

pei.
17 În l imea de pompare în re ea este mai mare 

decât în l imea de pompare prev zut  la dimen-
sionarea pompei.

Determina i cauzele posibile i lua i leg tura cu M&P. Efectua i 
m sur tori cu manometrul.

18 În l imea de pompare în re ea este mai mic  
decât în l imea de pompare prev zut  la dimen-
sionarea pompei.

Determina i cauzele posibile i lua i leg tura cu M&P. Efectua i 
m sur tori cu manometrul.

19 Densitatea fluidului nu corespunde densit ii 
avute în vedere la dimensionarea pompei.

Lua i leg tura cu M&P.

20 Viscozitatea fluidului nu corespunde viscozit ii 
avute în vedere la dimensionarea pompei.

Lua i leg tura cu M&P.

21 Pompa func ioneaz  cu un debit foarte mic. Determina i cauza i lua i leg tura cu M&P. Folosi i pompa cu 
punctul de lucru prev zut.

22 Se produc defec iuni la func ionarea pompelor în 
paralel.

Lua i leg tura cu M&P i preciza i caracteristicile pompei.

23 La rotor se afl  un corp str in. Deschide i i cur a i pompa.
24 Pompa i motorul sunt aliniate gre it. Verifica i cu un ceas comparator dac  orientarea echipamentu-

lui se afl  în limitele de toleran  i dac  tu urile pentru con-
ducte, racordate la pomp  nu solicit  prea mult flan ele.

25 Funda ia sau placa de baz  este instabil . Verifica i vibra iile la placa de baz , verifica i dac  exist  cavi-
t i.

26 Arborele este deformat. Demonta i, verifica i arborele i, dac  este necesar, înlocui i-l.
27 Un element rotativ se freac  de un element fix. Montaj sau aliniere gre it . Remedia i deficien a.
28 Lag rele sunt uzate. Verifica i lubrifierea lag relor, starea arborelui i alinierea lor în 

cadrul pompei. La nevoie, trebuie înlocuite.
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11 Scoaterea din func iune i reciclarea
Eliminarea tuturor materialelor i a de eurilor tre-
buie efectuat  f r  afectarea mediului înconjur -
tor. 
Pompele Wilo nu con in substan e periculoase. 
Majoritatea materialelor din care este alc tuit  
pompa sunt reciclabile. Pompa trebuie eliminat  i 
reciclat  conform prevederilor locale aplicabile.
Demontarea poate fi efectuat  doar de personal 
calificat.
Înainte de fiecare transport sau reciclare a pompei, 
pompa trebuie cur at  i decontaminat .

Cauze Remediere

29 Etan rile rotorului hidraulic sunt uzate. Înlocui i componentele care nu mai pot fi folosite.
30 Rotorul este deteriorat. Înlocui i componentele care nu mai pot fi folosite.
31 O etan are defect  a carcasei cauzeaz  scurgeri 

în interior.
Înlocui i componentele care nu mai pot fi folosite.

32 Arborele sau man onul arborelui este uzat sau 
zgâriat în dreptul etan rilor.

Înlocui i componentele care nu mai pot fi folosite.

33 Presetupele nu sunt introduse corect în loca . Folosi i un material compatibil i garnituri suficient de mari.
34 Tipul de garnitur  nu este adecvat pentru condi-

iile de exploatare a pompei.
Folosi i un material compatibil i garnituri suficient de mari.

35 Arborele nu este centrat corect din cauza uzurii 
excesive a lag relor sau din cauza alinierii gre ite.

Remedia i deficien a i alinia i din nou arborele în pomp .

36 Rotorul nu este centrat corect i cauzeaz  vibra ii 
excesive.

Centra i rotorul.

37 Flan a presetupei este prea strâns  i împiedic  
astfel scurgerea necesar  i, în consecin , lubri-
fierea garniturilor presetupei.

Strânge i corect flan a presetupei cu ajutorul uruburilor pen-
tru a ob ine scurgerea necesar .

38 Nu exist  lichid de r cire la presetupele r cite cu 
ap .

Asigura i o alimentare suficient .

39 Fanta de sub loca ul garniturii, dintre arbore i 
carcasa pompei este prea mare, astfel încât gar-
niturile presetupei sunt solicitate prea mult.

Verifica i dac  pompa este montat  corect.

40 Etan area con ine impurit i sau pietricele, astfel 
încât se produce o scurgere la arbore sau la man-
onul arborelui.

Verifica i dac  lichidul de sp lare a etan rilor este curat.

41 Presiunea axial  este prea mare din cauza unei 
defec iuni mecanice a pompei sau din cauza unei 
defec iuni a dispozitivului de calibrare hidraulic  
(în cazul pompelor multietajate etc.).

Verifica i ca pompa s  func ioneze i s  fie montat  corect.

42 Lag rele sunt lubrifiate excesiv, cu prea mult  
vaselin  sau prea mult ulei sau r cirea este insu-
ficient , astfel încât rezult  temperaturi prea 
mari ale lag relor.

Ave i grij  ca valorile/cantit ile s  se încadreze în limitele 
admise.

43 Lubrifierea este insuficient . Lubrifia i suficient.
44 Lag rele sunt montate gre it (deteriorare, mon-

taj, aliniere sau dispunere gre it  etc.). 
Repara i i/sau înlocui i lag rele.

45 Lag rele sunt murdare. Determina i cauza i cur a i lag rele.
46 Pe lag re s-a format rugin  din cauza apei infil-

trate.
Opri i infiltra ia apei.

47 La lag re ajunge prea mult  ap  de r cire, ceea ce 
duce la formarea de condens pe carcasele lag -
relor.

Reduce i cantitatea de ap  de r cire.
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