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Declaraţie de conformitate CE 
Prin prezenta, declarăm că acest agregat corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile: 
Compatibilitate electromagnetică 
89/338/EWG în versiunea actuală 
92/31/EWG, 93/68/EWG 
Standarde armonizate aplicate, îndeosebi 
EN 50 081-1, EN 50 082-1 
 
1. Generalităţi 
Montarea şi punerea în funcţiune se va face numai cu personal de 
specialitate. 
 
1.1 Scopul utilizării 
Panou de automatizare pentru comanda automată a electropompelor 
individuale de putere mai mică.  
 
1.2 Date privind produsul 
1.2.1 Consumuri şi performanţe  
Tensiuni de alimentare   1~230 V, 50/60 Hz 
      3~230 V, 50/60 Hz 
      3~400 V, 50/60 Hz 
Puterea maximă de conectare:  P2 ≤ 4 kW 
      (curent maxim 10 A) 
Grad de protecţie:    IP 41 
Protecţia la reţea:    16 A, AC 3 
Temperatura ambiantă maximă:  0 – 40 0C 
 



2. Securitatea muncii 
Prevederile privind securitatea muncii vor fi preluate din instrucţiunile de 
montaj şi exploatare ale pompelor conectate şi vor fi respectate în toate 
condiţiile. 
 
3  Transportul şi depozitarea  
ATENŢIUNE! Panoul de automatizare va fi protejat împotriva umidităţii şi a 
deteriorărilor mecanice prin coliziune sau impact. Panoul nu va fi expus unor 
temperaturi în afara domeniului de la -100C până la +500C. 
 
4  Descrierea produsului şi a accesoriilor 
4.1 Faţada panoului de automatizare (fig. 1) 
Cu ajutorul panoului de protecţie şi automatizare ER 1 (-A), pompa este 
comandată în mod automat. Partea frontală a panoului conţine următoarele 
comutatoare şi indicatoare: 
- întrerupător principal tripolar (poz. 1) (L1, L2, L3) 

0 → OPRIT 
I  → PORNIT 

- comutator de comandă (poz. 2) 
Automat → regim automat cu toate funcţiile de siguranţă, protecţia 
electronică a motorului, protecţia la lipsa apei resp. alarmă debordare 
0 → Oprit 
 → Regim manual: pornirea pompei independent de presiunea din 

instalaţie şi fără funcţii de siguranţă. Funcţia WSK se menţine. Acest regim 
este prevăzut pentru funcţionarea de probă. Regimul manual are o durată 
de cca. 2 min. şi apoi se deconectează.  

- semnalizarea funcţionării (poz. 3): luminează verde când pompa 
funcţionează, clipeşte verde în caz de avarie la motor, 

- semnalizarea avariei (poz. 4): luminează roşu la perturbarea circulaţiei 
apei. 

4.2 Funcţiile panoului (fig. 2) 
- Protecţia electronică internă a motorului: pentru protecţia împotriva 

supraîncărcării motorului, declanşatorul de supracurent trebuie să fie 
reglat din potenţiometrul P1 la curentul nominal al pompei sau al motorului. 
Bornele WSK se şuntează. 

- Protecţia externă a motorului WSK/PTC: dacă motorul este protejat printr-
un contact de protecţie a bobinajului (WSK) sau PTC, potenţiometrul P1 se 
reglează la valoarea maximă (poziţia extremă dreapta). 

- Temporizarea opririi: după oprirea automată a pompei prin intermediul 
traductorului, se poate regla un timp de temporizare. Acesta se reglează la 
potenţiometrul P2, între 0 şi 2 min. 



- TLS: (protecţia la funcţionarea pe uscat) la pompele din instalaţiile de 
alimentare cu apă sau de stins incendii nu este permisă funcţionarea pe 
uscat. Ca protecţie la lipsa apei, în rezervorul preliminar se instalează un 
plutitor cu contacte electrice (WA 65/95) sau electrozi de imersiune care 
deconectează pompa dacă nivelul apei scade sub cel minim. 

- Alarma la debordare: sistemul electronic pentru protecţia la funcţionarea 
pe uscat este utilizat şi pentru alarma la debordare a pompelor 
submersibile. În acest scop, funcţia de comutare trebuie să fie inversată 
prin intermediul microcomutatoarelor (v. tabel 2). La închiderea contactelor 
plutitorului, luminează lampa roşie de avarie, se emite semnalul de alarmă 
SSM. Pompa funcţionează însă în continuare. Anularea are loc de la sine 
la eliminarea debordării. 

- Temporizarea TLS: atât deconectarea pompei după declanşarea protecţiei 
la lipsa apei cât şi reconectarea după anularea semnalului de avarie poate 
fi temporizată. Temporizarea poate fi reglată din potenţiometrul P3, între 2 
s şi 2 min. 

- Funcţionarea de probă: la regimul “funcţionare de probă”, pompa porneşte 
după fiecare 10 ore de staţionare, timp de 10 s. Acest lucru este important, 
de exemplu, pentru starea gata de funcţionare a instalaţiilor de stins 
incendii. Dacă se închide microcomutatorul S3, funcţionarea de probă nu 
are loc.  

4.3 Conţinutul livrării  
Panoul de automatizare ER 1(-A) 
(ER 1-A: plutitor cu contacte electrice WA 95 şi hupă) 
Instrucţiuni de montaj şi exploatare 
 

5   Instalarea şi montajul 

5.1 Montajul 

Panoul se fixează pe perete cu dibluri şi şuruburi (Ø 4 mm). Rama 
intermediară serveşte ca şablon pentru găurire.  
 
5.2 Racordul electric 
- Racordul electric se va executa de către un electrician instalator autorizat 

de către întreprinderea locală de furnizare a energiei electrice, în 
conformitate cu prescripţiile locale şi naţionale în vigoare. 

- Tipul de curent şi tensiunea racordului de alimentare trebuie să 
corespundă cu datele de pe etichetă. 

- Pompa şi instalaţia va fi împământată conform prescripţiilor 
- Cablul de legătură la reţea pentru pompele trifazate: 4 x 1,5 mm2; pentru 

pompele monofazate: 3 x 1,5 mm2 



- Indicaţii pentru lucrul cu bornele fără şuruburi: fig. 4 arată cum se deschid 
bornele cu ajutorul unei şurubelniţe. Fiecare bornă poate primi numai un 
singur conductor. 

- Şirul de cleme se va aloca după cum urmează: 
(L), (N), PE: 

 Legăturile la reţeaua 1~230 V: 
 Bornele la X4 vor fi şuntate pe placă conform indicaţiei ”230 V” 

L1, L2, L3, PE: 
 Legăturile la reţeaua 3~400 V: 
 Bornele la X4 vor fi şuntate pe placă conform indicaţiei ”400 V” 

L1, L2, L3, PE: 
 Legăturile la reţeaua 3~230 V: 
 Bornele la X4 vor fi şuntate pe placă conform indicaţiei ”230 V” 
 U, V, PE 

Racord monofazat la pompă şi la motor 
U, V, W, PE 
Racord trifazat la pompă şi la motor 
SBM: 
Racord pentru semnalizarea externă de funcţionare, contact ND fără 
potenţial, încărcarea maximă a contactelor 250 V, 1 A. Când motorul 
funcţionează, contactul este închis.  
SSM: 
Racord pentru semnalizarea generală externă de avarie, contact 
bipoziţional fără potenţial, încărcarea maximă a contactelor 250 V, 1 A, de 
ex. legătura la o hupă. 
Opţiunea / 24 V: 
Racord pentru extinderi de funcţii încă nealocate, de ex. pentru comanda 
unei combinaţii externe stea-triunghi pentru instalaţii de puteri mai mari. 
Contact bipoziţional fără potenţial, încărcarea maximă a contactelor 250 V, 
1 A, ieşire în c.c. 24 V. 
Traductor P: 
Racord pentru presostat sau plutitor cu contacte pentru pornirea şi oprirea 
pompei. 
TLS: 
Protecţie la lipsa apei, respectiv alarmă debordare. Diferitele posibilităţi ale 
protecţiei la mersul pe uscat şi legăturile respective sunt reprezentate în 
fig. 3. 
WSK: 



Racord pentru protecţia motorului WSK (contact de protecţie a bobinajului)  
sau PTC (protecţie cu senzor de temperatură).  
Pe placa panoului, microcomutatoarele şi potenţiometrele trebuie să fie 
setate pentru diferitele funcţiuni ale panoului. Acestea sunt descrise în 
tabelul 1. 

 
6   Punerea în funcţiune 

Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de pompare cu panoul de 
automatizare ER 1 (-A), se vor executa setările descrise în tabelul 2 pentru  
diferitele aplicaţii.  

 
7   Întreţinerea 
     Panoul de automatizare nu necesită întreţinere. 
 
 
8 Defecţiuni, cauze şi eliminarea acestora 

LED-ul verde clipeşte: 
Protecţia motorului a declanşat. 
Lipsa anulării după eliminarea defecţiunii: 
Anulare: comutatorul de comandă se aduce în poziţia “0” 
LED-ul roşu luminează: 
Deconectare datorită lipsei de apă sau debordării. 
Anularea are loc automat după eliminarea cauzei avariei 
Anularea este posibilă şi prin aducerea comutatorului de comandă în 
poziţia “0”. 
SSM: 
La orice avarie şi la alarma de debordare. 
 

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, vă rugăm să vă adresaţi la un atelier 
de specialitate sau la Wilo-Service sau la cea mai apropiată reprezentanţă 
WILO. 
 
Tabel 1: funcţiile microcomutatoarelor şi ale potenţiometrelor (fig. 2) 
Întrerupător / 
potenţiometru 

Funcţiuni 

S2 Inversarea efectului pentru intrarea traductorului: 
S2 deschis:   pompa funcţionează dacă contactele traductorului sunt închise 
S2 închis:   pompa funcţionează dacă contactele traductorului sunt deschise 

S3 Mers de probă: 
S3 deschis:   cu mers de probă 
S3 închis: fără mers de probă 

S4 Inversarea efectului pentru intrarea protecţiei la mersul pe uscat (TLS): 
S4 deschis:   pompa este deconectată la lipsa apei (hidrofoare) 
S4 închis: pompa este conectată în caz de debordare  (pompe submersibile) 

S5 La modelul de serie, comutatorul nu este alocat 
S6 Inversarea efectului pentru intrarea protecţiei la mersul pe uscat (TLS): 

S6 sus închis:   pompa este deconectată la lipsa apei  
S6 jos închis: pompa este conectată în caz de debordare   



S7 Comutator pentru extinderea opţională a funcţiilor 
P1 Reglarea la curentul nominal al motorului 
P2 Temporizare după deconectarea pompei (0 – 2 min) 
P3 Temporizare la deconectarea din lipsa apei / conectarea la debordare 

 
Tabel 2: Reglajele microcomutatoarelor şi ale potenţiometrelor pentru 
diferitele aplicaţii 
 
Întrerupător / 
potenţiometru 

Hidrofoare Instalaţii de stins 
incendii 

Ape uzate** 

S2 * *  
S3    
S4    
S6 sus sus jos 

P1 (R 10)  cf. etichetei motorului  
P2 (R 27)    
P3 (R 48)    

* 0 → microcomutatorul deschis, 1 → microcomutatorul închis 
**  Reglaj din fabrică 
 
 
Sub rezerva unor modificări tehnice. 
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