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Putere (kW)
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1. Generalităţi
Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este 
în limba franceză. Variantele în alte limbi sunt 
traduceri ale versiunii originale ale acestor instruc-
ţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare rep
rezintă o parte integrantă aprodusului şi se vor 
păstra întotdeauna în imediata vecinătate a pro-
dusului. Respectarea strictă a acestor instrucţi
uni reprezintă condiţia de bază pentru instalarea 
corespunzătoare şi exploatarea corectă a produ-
sului. Instrucţiunile de montaj şi exploatare sunt 
concepute specific pentru acest produs şi cores-
pund normelor de siguranţă valabile la data tipăririi 
acestui material.

 1.1 Domeniu de utilizare
Pompe de transport pentru lichide fără corpuri străine, 
pentru locuinţe, agricultură şi industrie.
Aspirare din puţuri, izvoare, ape curgătoare, lacu
ri, etc... a nu se folosi pentru puţurile abisiniene 
(executate cu soneta sau berbecul).

 1.2 Date tehnice
• Presiune de lucru 

- Presiune maximă de lucru : 10 bar 
- Presiune de intrare maximă : 6 bar

• Domeniu de temperatură 
- varianta cu garnituri şi inserţie EPDM  
   (KTW/WRAS*) :- 15° până la + 110°C 
- varianta cu garnituri  
   şi inserţie VITON :- 15° până la + 90°C

• Temperatura ambiantă 
(produs standard) : max. +40 °C.

• Înălţimea de aspirare :  în funcţie de 
rezerva energetică 
netă a pompei

• Nivel de presiune dB(A) 
acustică 0/+3 dB(A):  

• Umiditatea ambiantă : < 90
* KTW conform normei germane 

WRAS: conform normei engleze

Compatibilitatea electromagnetică EN 61800-3: 
Producere de perturbaţii – Mediu 1
Rezistenţa la perturbaţii – Mediu 2
În domeniul de frecvenţă între 600 MHz şi 1 GHz pot 
apărea în cazuri excepţionale perturbaţii la display
uri, de exemplu presiunea afişată, dacă se lucrează în 
imediata vecinătate (< 1 m faţă de modulul electro
nic) a radioemiţătoarelor, emiţă toarelor sau a altor 
echipamente asemănătoare care funcţionează în 
acest domeniu de frecvenţă. Funcţionarea pompei 
nu este afectată în această situaţie.

2. Siguranţa
Acest manual de utilizare conţine indicaţii 
importante, care trebuie respectate la instalarea, 
exploatarea şi întreţinerea echipamentului. Din 
acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de 
persoanele care montează şi exploatează echipa-
mentul înainte de montarea şi punerea în funcţiune 
a acestuia.

Se vor respecta atât măsurile de siguranţă generale 
din această secţiune, cât şi măsurile de siguranţă 
specifice din secţiunile următoare, marcate cu 
simbolurile pentru pericol.

 2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste ins-
trucţiuni

Simboluri

Simbol general pentru pericol.

Pericol de electrocutare!.

NOTĂ: ....

Cuvinte de atenţionare :

PERICOL!  
Situaţie care reprezintă un pericol iminent. 
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!   
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). 
„Avertisment“ implică existenţa probabilităţii 
accidentării (grave) a persoanelor, dacă nu se 
respectă această indicaţie.

ATENŢIE!   
Există pericolul deteriorării produsului/insta
laţiei. „Atenţie“ atrage atenţia utilizatorului 
asupra posibilităţii de deteriorare a produsului 
în cazul nerespectării acestei indicaţii.

NOTĂ:   
O indicaţie utilă privind manipularea produsului. 
Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor 
posibile dificultăţi.
Indicaţii montate direct la produs, ca de exemplu,.

• săgeată pentru indicarea sensului de rotaţie,
• marcajul racordurilor,
• plăcuţa de identificare,
• eticheta de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie menţi-
nute permanent în stare lizibilă.

 2.2 Calificarea personalului
Personalul însărcinat cu instalarea, utilizarea şi 
întreţinerea trebuie să posede calificarea adecvată 
pentru aceste lucrări. Domeniul de responsa bilitate, 
competenţa şi supravegherea personalului revin în 
sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune 
de cunoştinţele necesare, acesta trebuie instruit şi 
şcolarizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de 
către producător, la cererea utiliza torului.

 2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării inst-
rucţiunilor de siguranţă
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
pot apărea situaţii periculoase pentru oameni, 
mediul înconjurător şi produs/instalaţie. Neres-
pectarea indicaţiilor de siguranţă conduce la pier-
derea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind 
siguranţa poate duce, de exemplu, la următoarele 
riscuri:

• punerea în pericol a personalului prin efecte de 
natură electrică, mecanică şi bacteriologică,

• periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii 
unor materiale periculoase,

• distrugeri ale proprietăţii,
• pierderea unor funcţii importante ale produsului/ 

instalaţiei,
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere 

şi reparaţii.
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 2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguranţă
Trebuie respectate indicaţiile de siguranţă cuprinse 
în aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare, pre-
vederile naţionale privitoarele la protecţia împotriva 
accidentelor precum şi eventualele regulamente 
interne de lucru, funcţionare şi securitate stabilite 
de către utilizator.

 2.5 Instrucţiuni de siguranţă pentru utilizator
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau de persoane fără experienţă 
şi/sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situa
ţiilor în care siguranţa lor este supravegheată de 
o persoană responsabilă sau au primit de la aceasta 
indicaţii privitoare la folosirea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea sigu-
ranţa că nu se joacă cu aparatul.

• În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale 
produsului/instalaţiei pot reprezenta un pericol, 
beneficiarul trebuie să ia măsurile de siguranţă 
necesare pentru a nu se intra în contact cu ele.

• Protecţia la atingere pentru componentele aflate 
în mişcare (de ex. cuplaje) nu trebuie îndepărtată 
când produsul este în funcţiune. 

• Scurgerile (de exemplu, la etanşarea arborelui) de 
agenţi periculoşi (de exemplu, explozivi, toxici, 
fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie 
periculoase pentru persoane şi mediul înconjurător. 
Trebuie respectate legile naţionale în vigoare. 

• Materialele uşor inflamabile trebuie ţinute obli-
gatoriu la distanţă de produs.

• Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electro-
cutării. Se vor respecta prevederile conţinute în 
reglementările locale sau generale [de ex. IEC, 
VDE etc.] şi cele ale companiei locale de furnizare 
a energiei electrice.

 2.6 Reguli de securitate pentru lucrări de montaj şi 
întreţinere
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările 
de montaj şi întreţinere sunt efectuate de personal 
de specialitate autorizat şi calificat, care a studiat 
atent aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare.
Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate 
doar cu echipamentul oprit. Procedurile descrise 
în instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru 
scoaterea din funcţiune a produsului/instalaţiei 
tre buie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozi-
tivele de securitate şi de protecţie trebuie montate 
la loc şi puse în funcţiune.

 2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese 
de schimb neavizate
Modificarea unor piese sau fabricarea unor piese 
de schimb neagreate pun în pericol siguranţa 
produsului/personalului şi anulează declaraţiile 
producătorului privitoare la siguranţă. 
Modificările produsului sunt permise numai cu 
acordul producătorului. Piesele de schimb origina
le şi accesoriile autorizate de producător garan
tează siguranţa pompei/instalaţiei. Utilizarea altor 
com ponente anulează răspunderea producătoru
lui pentru consecinţele rezultate. 

 2.8 Utilizarea necorespunzătoare a pompei
 Siguranţa funcţionării produsului livrat este garan

tată doar la utilizarea corespunzătoare în con-
formitate cu informaţiile cuprinse în capitolul 
4 din instrucţiunile de montaj şi exploatare.  
Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara 
valorilor limită specificate în catalog/fişa tehnică.

3. Transportul, manipularea şi conserva-
rea
La primire verificaţi imediat pompa să nu fie deteri-
orată în urma transportului. În cazul constatării 
unor deteriorări ale produsului, acestea trebuie 
semnalate transportatorului în termenele prevă-
zute.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare din cauza conser
vării necorespunzătoare!
Dacă produsul va fi instalat mai târziu, se va 
asigura păstrarea lui întrun loc uscat. Produsul 
trebuie ferit de lovituri şi de alte influenţe exte-
rioare (umezeală, îngheţ etc.).
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Pompa se va manipula cu atenţie pentru a nu 
modi fica geometria şi echilibrul instalaţiei hid-
raulice.
Este absolut interzisă prinderea şi ridicarea 
pompei de la convertizorul de frecvenţă. 

4. Date referitoare la produs
 4.1 Descriere (Fig. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

 1 – Ventil de scurgere cu sorb
 2 – Vană de închidere, pe aspiraţie
 3 – Vană de închidere, pe refulare
 4 – Clapetă de reţinere
 5 – Şurub de alimentare/aerisire
 6 – Şurub de golire
 7 – Suporturi de fixare a conductelor sau coliere
 8 – Sorb
 9 – Vas de alimentare
10 – Reţea de alimentare cu apă potabilă
11 –  Întrerupător, amplificator ruptor cu siguranţe
12 – Robinet de închidere
13 – Soclu
14 – Senzor de presiune
15 – Vas sub presiune cu membrană
16 –  Vană glisantă de închidere pentru vasul sub 

presiune
17 – Afişaj
18 – Buton de reglare
HA: înălţime maximă de aspiraţie
HC: înălţime minimă de aspiraţie

 4.2 Pompa
• Pompă centrifugă orizontală.
• Multietajată.
• Cu aspiraţie normală.
• Racord de aspiraţie şi refulare cu filet.  

Aspiraţie axială, refulare radială în sus.
• Garnitură axială de etanşare cu inel standardizat. 
• Material: a se vedea descrierea tehnică.

 4.3 Motorul cu convertizor de frecvenţă
Motor de curent alternativ trifazic, bipolar, cu 
convertizor de frecvenţă.

• Tip protecţie motor cu convertizor de frecvenţă: 
IP 54

• Clasa de izolaţie: F
Tensiuni şi frecvenţe de lucru

• 400V: ±10% - 50 Hz
• 380-480V: ±6% - 60 Hz
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 4.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat.

• Modul IF PLR pentru conectarea la convertorul 
de interfaţă/PLR.

• Modul IF LON pentru conectarea la reţeaua 
LONWORKS. Modulul IF se va conecta direct în 
zona de racordare a convertizorului (Fig. 10).

• Vană glisantă de închidere.
• Rezervor de presiune cu membrană sau rezervor 

preliminar galvanizat.
• Clapetă de reţinere (con sau clapetă cu resort 

la funcţionarea cu presiune constantă).
• Ventil de scurgere cu sorb.
• Compensatori de vibraţii.
• Protecţie la lipsa apei.
• Set de senzori de presiune (precizie ≤ 1%; Domeniu 

de utilizare între 30 % şi 100 % din domeniul de 
măsurare).

5. Montajul
Există două variante standard:
Fig. 1: Funcţionare în regim de aspiraţie.
Fig. 2: Funcţionare în regim de alimentare din 
rezervorul pentru umplere ulterioară (poz. 9) sau 
de la reţeaua de alimentare cu apă (poz. 10).

 5.1 Instalarea
• Se montează pompa într-un loc uscat, ferit de 

îngheţ şi uşor accesibil, pe cât posibil în apropierea 
locului de alimentare.

• Pompa se va monta pe un soclu (poz. 13) sau 
direct pe o suprafaţă plană şi netedă.

• Pompa se va fixa în două găuri pentru bolţurile 
Ø M8.

NOTĂ: Se va ţine cont de faptul că înălţimea de 
amplasare şi temperatura apei pompate reduc 
puterea de aspiraţie a pompei. 

NOTĂ: La temperaturi de peste 80°C, pompa 
treebuie pregătită pentru funcţionare în regim 
de alimentare (funcţie presiune preliminară).

 5.2 Racorduri hidraulice

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Instalaţia va trebui să reziste la presiunea gene-
rată de pompă la frecvenţa maximă şi debitul 
zero de pompare.

 Racord cu furtunuri flexibile cu armătură în spirală 
sau cu conductă rigidă.

 ATENŢIE! Pericol de deteriorare a instalaţiei!
 Racordurile tubulaturii trebuie etanşate cu mate

riale corespunzătoare! Este interzisă pătrunde-
rea aerului în conducta de aspiraţie; Conducta 
de aspiraţie trebuie pozată întotdeauna în pantă 
ascendentă (min. 2 %) (Fig.1).

• La conductele rigide, greutatea acestora nu 
va trebui să apese exclusiv pe pompă. Se vor 
monta suporturi sau elemente de reazem pentru 
conducte (Fig. 1).

• Diametrul conductei de aspiraţie nu poate fi mai 
mic decât gura de aspiraţie/refulare a pompei.

• Se va limita lungimea conductei de aspiraţie şi se 
vor evita pe cât posibil toate cauzele care pot duce 
la pierderi de presiune (coturi, vane, îngustări).

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pentru protecţia pompei la şocurile de presiune 
se va monta o clapetă unisens pe conducta de 
presiune.

 5.3 Conexiunile electrice

PERICOL! Pericol de moarte!
Conexiunile electrice şi verificarea acestora 
sunt rezervate exclusiv electricienilor autorizaţi, 
urmând să fie executate conform normativelor 
în vigoare.

• Caracteristicile (frecvenţă, tensiune, intensitatea 
curentului nominal) ale unităţii motor/convertizor 
de frecvenţă sunt indicate pe plăcuţa de identifi-
care. 
Se va verifica dacă convertizorul de frecvenţă 
al motorului corespunde reţelei electrice la care 
urmează să fie conectat.

• Protecţia electrică a motorului este integrată în 
convertizor. Acesta este reglat la datele pompei, 
astfel încât este asigurată atât protecţia pompei 
cât şi a motorului.

• Dacă rezistenţa conductorului neutru este prea 
mare, înaintea convertizorului de frecvenţă al 
motorului se va monta un dispozitiv de protecţie 
adecvat.

• În orice caz se va monta un ruptor de separare 
cu siguranţe (tip GF) pentru protejarea instalaţiei 
(Fig. 1, 2, poz. 11).

NOTĂ: Dacă trebuie montat un releu de pro
tecţie la curenţi reziduali se va folosi un tip de 
întrerupător selectiv, sensibil la curentul total, 
cu certificat de omologare VDE! Întrerupătoarele 
de protecţie se vor regla în funcţie de parametrii 
convertizorului de frecvenţă indicaţi pe plăcuţa 
de identificare.
Se vor folosi cabluri de alimentare standardizate.

Înălţime
Reducere 

din înălţime
Temperatură

Reducere 
din înălţime

0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 500 mCL 30 °C 0,40 mCL

1000 m 1000 mCL 40°C 0,70 mCL

50°C 1,20 mCL

60 °C 1,90 mCL

70 °C 3,10 mCL

80 °C 4,70 mCL

90°C 7,10 mCL

100°C 10,30 mCL

110 °C 14,70 mCL

120 °C 20,50 mCL

Deschideri
Deschideri cu filet

200 400 800 1600

Aspiraţie 1“(26-34) 1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49) 2“(50-60)

Racord de pre
siune

1“(26-34) 1“(26-34) 1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49)
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PERICOL! Pericol de moarte!
Nu uitaţi să legaţi instalaţia la pământ.

Racordarea electrică a convertizorului de 
frecvenţă (Fig. 3) trebuie să corespundă în 
funcţie de regimul de funcţionare (a se vedea 
capitolul 6 – Punerea în funcţiune) schemelor 
electrice din tabelul de mai jos.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Execuţia incorectă a conexiunilor poate conduce 
la distrugerea convertizorului de frecvenţă.

PERICOL! Pericol de moarte!
Cablurile electrice se vor feri de conducte sau 
de pompă.
De asemenea, cablurile electrice trebuie complet 
ferite de umiditate.

Alocarea bornelor de racordare
• Se desfac şuruburile şi se scoate capacul conver

tizorului.

Denumire Compatibilitate Observaţie
L1, L2, L3 Tensiune de reţea Curent trifazat 3 ~ IEC38

PE Împământare

IN1
(bornă DDS 9)

Intrare senzor Tip de semnal: Tensiune (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Rezistenţa la intrare: Ri ≥ 10 kΩ
Tip de semnal:  intensitatea curentului  

(0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Rezistenţa la intrare: Rb = 500 Ω
Setare în meniul « Service » <5.3.0.0>

IN2
(borna 10V/20mA 7)

Intrare valoare impusă externă Tip de semnal: Tensiune (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Rezistenţa la intrare: Ri ≥ 10 kΩ
Tip de semnal:  intensitatea curentului  

(0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Rezistenţa la intrare: Rb = 500 Ω
Setare în meniul „Service“ <5.4.0.0>

GND (x2) Conexiuni la masă Pentru fiecare dintre intrările IN1 şi IN2.

+ 24 V Alimentare cu tensiune pentru senzor Intensitate maximă a tensiunii: 60 mA
Alimentarea cu tensiune este asigurată la scurtcircuitare.

Ext. off Intrare comandă ON/OFF
„Prioritate OPRITĂ“
la un întrerupător extern fără potenţial

Întrerupătorul extern fără potenţial permite activarea şi 
dezactivarea pompei.
La instalaţii cu frecvenţă de pornire ridicată (> 20 pe zi) 
pornirea şi oprirea se realizează prin intermediul „ext. 
off“.

SBM Releu „Semnalizare stand by“ În regimul de lucru normal, releul este activ, când 
pompa funcţionează sau este gata de funcţionare.
Releul se dezactivează la prima apariţie a unei defecţi
uni sau când reţeaua cade (pompa se opreşte).
Un panou de automatizare este informat despre dispo
nibilitatea (chiar şi temporară) a unei pompe.
Setare în meniul „Service“ <5.7.6.0>
Întrerupător fără potenţial:
min.: 12 V DC, 10 mA
max.: 250 V AC 1 A

SSM Releu „Semnalizare de avarie“ După recunoaşterea unei serii de erori de acelaşi tip (de 
la 1 la 6, în funcţie de gradul de gravitate), pompa se 
opreşte iar acest releu este activat (până la intervenţia 
manuală).
Întrerupător fără potenţial:
min.: 12 V DC, 10 mA
max.: 250 V AC 1 A

Bornele IN1, IN2, GND şi Ext. Off corespund 
cerinţelor referitoare la o „izolaţie corespunză-
toare“ (conform EN61800-5-1) faţă de bornele 
reţelei precum şi faţă de bornele SBM şi SSM (şi 
invers.
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Racordare la reţea Bornă electrică

Se racordează cablul cu patru conductori la placa de borne 
(faze+ împământare).

Conectarea intrărilor/ieşirilor Borne electrice intrări/ieşiri

• Cablul senzorului pentru valoarea estimată externă şi de 
intrare [ext.off] trebuie să fie obligatoriu ecranat.

• Prin intermediul telecomenzii pompa poate fi psă în 
funcţiune sau oprită (fără potenţial). Această funcţie are 
prioritate faţă de celelalte funcţii.
• Această telecomandă poate fi dezactivată prin şuntarea 
bornelor (3 şi 4).

Exemplu: Plutitor cu contacte electrice, protecţie la 
funcţionarea fără apă…

Borne de racordare pentru interfaţa de comunicare
PLR Modulul IF PLR, livrat ca accesoriu, trebuie introdus în fişa 

de conectare multiplă din zona de racordare a converti-
zorului.
Modulul este protejat împotriva inversării polarităţiii.

LON Modulul IF PLR, livrat ca accesoriu, trebuie introdus în fişa 
de conectare multiplă din zona de racordare a converti-
zorului.
Modulul este protejat împotriva inversării polarităţii.

L1 L2 L3
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..
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Racord „reglarea turaţiei“ Borne electrice intrări/ieşiri

Reglarea manuală a frecvenţei:

Reglarea frecvenţei prin comandă externă:

Racord „presiune constantă“

Reglare cu ajutorul senzorului de presiune:
• 2 fire ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fire ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
şi reglarea valorii impuse prin butonul rotativ

Reglare cu ajutorul senzorului de presiune:
• 2 fire ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fire ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
şi reglare prin valoarea impusă externă

Racord „Reglaj PID“

Reglare cu ajutorul senzorului (pentru temperatură, 
debit ...):
• 2 fire ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fire ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
şi reglarea valorii impuse prin butonul rotativ

Reglare cu ajutorul senzorului (pentru temperatură, 
debit...):
• 2 fire ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fire ( [20mA/10V] / 0V / +24V )
şi reglare prin valoarea impusă externă
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2.

..

Tele-
comandă

Valoare impusă 
externă

In
2.

..

Valoare impusă 
externă

Tele-
comandă

In
1.
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Senzor de pre
siune

Tele-
comandă

In
1.

..

Senzor 
de presiune

Tele-
comandă

In
2.

..

Valoare impusă 
externă

In
1.

..

Senzor de pre
siune

Tele-
comandă

In
1.

..

Senzor 
de presiune

Tele-
comandă

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS
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 PERICOL! Pericol de moarte!
 Prin descărcarea condensatorilor convertizorului 

se pot produce tensiuni periculoase.
• După deconectarea alimentării de la reţea este 

necesar un timp de aşteptare de 5 minute, îna
inte de a efectua orice intervenţie la convertizor.

• Se va asigura ca racordurile electrice şi contac
tele să nu mai prezinte tensiuni reziduale.

• Se va asigura ca bornele de racordare să fie 
alocate corect.

• Se va asigura ca pompa şi instalaţia să fie legate 
corespunzător la pământ.

IN1: Intrare senzor în modurile de funcţionare „presiune constantă“ şi „reglaj PID“

100%

Semnal senzor 4-20 mA

0 2 4 20Intensitate curent intrare (mA)

Valoarea

în % din domeniul 
de măsurare al sen

zorului

Între 0 şi 2 mA se porneşte  
de la premisa că este  

întrerupt cablul
Domeniu de 

siguranţă

100%

Semnal senzor 0-10 mA

0 10Tensiune de intrare (V)

Valoarea

în % din domeniul 
de măsurare al sen

zorului

100%

Semnal senzor 0-20 mA

0 220Intensitate curent intrare (mA)

Valoarea

în % din domeniul 
de măsurare al sen

zorului

100%

Semnal senzor 2-10 mA

0 10Tensiune de intrare (V)

Valoarea

în % din domeniul 
de măsurare al sen

zorului

Tipurile de reglaj
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100%

Valoare impusă 420 mA

0 2 4 20Intensitate curent intrare (mA)

Valoare impusă

în %
din domeniul 

de măsurare al sen
zorului

Intervalul în care convertizorul 
de frecvenţă se opreşte.

Domeniu de 
siguranţă

100%

Valoare impusă 010 V

0 1 2 10Tensiune de intrare (V)

Valoarea impusă

în %
din domeniul 

de măsurare al sen
zorului

Intervalul în care convertizorul 
de frecvenţă se opreşte.

Domeniu de 
siguranţă

IN2: Intrarea valorii impuse externe în modurile de funcţionare „presiune constantă“ şi „reglaj PID“

IN2: Intrare pentru comanda externă a frecvenţei în modul de funcţionare „reglarea turaţiei“

100%

~30%

~30%

Semnal extern 020 mA

0 2 4

6 10

20Intensitate curent intrare (mA)

Frecvenţa 
convertizorului 

de frecvenţă

Intervalul în care convertizorul de frec-
venţă declanşează oprirea.

Domeniu de 
siguranţă

100%

Semnal extern 420 mA

0 20Intensitate curent intrare 
(mA)

Frecvenţa 
convertizorului 

de frecvenţă

Intervalul în care convertizorul de frec-
venţă declanşează oprirea.

Domeniu de 
siguranţă

~30%

3 5

100%

Semnal extern 210 V

0 10Tensiune de intrare (V)

Frecvenţa 
convertizorului 

de frecvenţă

Intervalul în care convertizorul de frec-
venţă declanşează oprirea.

Domeniu de 
siguranţă

100%

~30%

Semnal extern 010 V

0 1 2 10Tensiune de intrare (V)

Frecvenţa convertizo
rului de frecvenţă

Intervalul în care convertizorul de frec-
venţă declanşează oprirea.

Domeniu de 
siguranţă
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6.1.3 Explicaţii privitoare la simbolurile standard

6.1.4 Afişaj

Pagina de status a afişajului
• Statusul display-ului este afişat standard.

Valoarea impusă actuală este afişată.
Reglajele de bază sunt afişate cu ajutorul sim
bolurilor.

Exemplu pentru pagina de status

NOTĂ: În toate meniurile, display-ul revine la 
afi şajul statusului, dacă, timp de 30 de secunde, 
butonul rotativ nu este acţionat; în acest caz, nu 
este salvată niciun fel de modificare.

6. Punerea în funcţiune

 6.1 Reglarea

6.1.1 Elemente de comandă
Convertizorul de frecvenţă utilizează următoare
le elemente de comandă:
Varianta cu nopeu rotativ
Reglare cu ajutorul nopeului rotativ:

• Un parametru nou se setează prin simpla rotire. 
„+“ spre dreapta şi „–“ spre stânga.

• Prin apăsarea butonului rotativ este preluată 
o nouă setare.

Întrerupător

• Convertizorul dispune de o unitate cu două 
comu tatoare (Fig. 4, poz. S) cu câte două poziţii:

• De la comutatorul 1 se poate comuta din modul 
„OPERATION“ (comutator 1 OFF) în modul 
„SERVICE“ (comutator 1 ON) şi invers. 
Poziţia „OPERATION“ activează funcţionarea 
în modul selectat şi blochează accesul la 
parametri zare (regim normal). 
Poziţia „SERVICE“ permite parametrizarea diferi-
telor funcţii.

• De la comutatorul 2 se poate activa şi dezactiva 
„blocajul suplimentar“.

6.1.2 Structura afişajului

• De îndată ce alimentarea cu curent a converti-
zorului a fost stabilită, display-ul este testat 
timp de 2 secunde prin aprinderea tuturor afişa
jelor.

ON

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 

Poz. Descriere

1 Numărul meniului
2 Afişajul valorii
3 Afişajul unităţii
4 Simbol standard
5 Afişajul pictogramei

Simbol Descriere

Funcţiunare în modul „Reglarea 
turaţiei“.

Funcţionare în modul „presiune 
constantă“ sau „reglaj PID“.

Intrare IN2 activată  
(valoare impusă externă).

Blocarea accesului.
La afişarea acestui simboll , setările 
actuale resp. valorile de măsurare nu 
sunt modificate. Informaţiile afişate 
pot fi doar afişate.

BMS (Building Management System, 
sistem de management al clădirii)
PLR sau LON este activat.

Pompă în funcţiune.

Pompa este oprită.

2
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Element de navigaţie
• Diversele funcţii ale convertizorului sunt apelate 

prin structura de meniu. Fiecare meniu şi sub-
meniu are un număr.

• Prin rotirea butonului rotativ, se poate răsfoi 
în interiorul aceluiaşi nivel al meniului  
(de ex. 4000->5000).

• Toate elementele care se aprind intermitent 
(valoarea, număr de meniu, simbol sau picto-
gramă) pot fi modificate, adică poate fi aleasă 
o nouă valoare, un nou număr de meniu sau 
o nouă funcţie.

6.1.5 Descrierea meniurilor

Lista (Fig. 11)

<1.0.0.0>

• Pentru reglarea valorii impuse, se roteşte butonul 
rotativ. Display-ul trece la meniul <1.0.0.0> şi 
valoarea impusă se aprinde intermitent. La o nouă 
rotire a butonului rotativ, valoarea poate fi cres-
cută sau micşorată.

• Pentru confirmarea noii valori, se apasă pe buto-
nul rotativ; afişajul revine la pagina de status.

<2.0.0.0>

• Regimurile de funcţionare sunt „Reglare turaţie“, 
„Presiune constantă“ şi „Reglare PID“ .

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Meniul „Information“ prezintă datele de măsurare, 
datele aparatului şi parametrii de lucru (Fig. 12).

<5.0.0.0>

• Meniul „Service“ permite accesul la setarea para-
metrilor convertizorului.

<6.0.0.0>

• La apariţia uneia sau mai multor avarii, pe display 
apare pagina cu avarii.

 Este afişată litera „E“ urmată de trei cifre (capito
lul 11).

<7.0.0.0>

• „Blocajul accesului“ este posibil numai atunci 
când întrerupătorul 2 se află pe poziţia ON.

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Orice setare greşită poate conduce la apariţia 
unor disfuncţionalităţi în funcţionarea pompei 
şi la defectarea pompei sau a instalaţiei.

• Setările în modul „SERVICE“ trebuie efectuate 
doar la punerea în funcţiune şi doar de către un 
specialist.

Simbol Descriere

Când este afişată săgeata : 
• Apăsarea butonului rotativ permite 
accesul la un submeniu  
(de ex. 4000 -> 4100).

Când este afişată săgeata înapoi : 
• Apăsarea butonului rotativ per
mine accesul la meniul superior 
(de ex. 4150 -> 4100).

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF Reglarea valorii impuse; 
este posibilă în ambele 
cazuri.SERVICE ON

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Este posibilă numai citirea 
modurilor de funcţionare.

SERVICE ON
Reglarea modurilor de 
funcţionare.

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Reglarea Pornit/Oprit 
a pompei.

SERVICE ON

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Este posibilă numai citirea 
meniului „Informaţii“.

SERVICE ON

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Este posibilă numai citirea 
meniului „Service“ .

SERVICE ON
Reglarea meniului 
„Service“.

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Afişarea paginii de stare.

SERVICE ON

Poziţie Comu-
tator 1 Descriere

OPERATION OFF
Afişarea simbolului pentru 
„blocarea accesului“.

SERVICE ON
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Fig. 11

Navigarea în meniurile de bază în modul normal de funcţionare
(Comutatorul1 = OFF în poziţia „OPERATION“)

Reglarea punctului

Mod de setare

Informaţii

SERVICE

Validarea defecţi-
unilor

Pornirea/oprirea 
pompei

Se afişează, atunci  
când există o eroare
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Fig. 12

Navigare în meniul <4.0.0.0> „Informaţii“

Informaţii

Performanţa

Parametri tehnologici

Condiţii efective

Date aparat

Ore de funcţi-
onare

Consum

Contor pentru
Întrerupere în reţea

Stare actuală
Releu SSM

Denumire
Pompă
Versiune software
Interfaţă utilizator

Versiune software
Reglare motor

Stare actuală
Releu SBM
Stare intrare
ext.off

Valori efective

Presiune
sau %

Nu este afişat, atunci când „Reglarea 
turaţiei“ este activată

A se vedea capitolul 11, Meniu <5.7.6.0>
Standard: „Semnalizare disponibilitate“
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Parametrizarea în meniurile <2.0.0.0> şi <5.0.0.0>
În modul „SERVICE“, pot fi modificaţi parametrii din meniurile <2.0.0.0> şi <5.0.0.0>.

Există două moduri de setare:
• Modul „Easy“: Modul rapid de parametrizare a celor 3 moduri de funcţionare.
• Modul „Expert“: Modul pentru accesul la toţi parametrii.

• Aduceţi întrerupătorul 1 în poziţia ON (fig. 4, poz. S).
• Modul „SERVICE“ este activat.  

Pe pagina de status a afişajului se aprinde intermitent simbolul alăturat (fig. 13).

Modul „Easy“
• Se apasă pe butonul rotativ timp de 2 secunde. Este afişat simbolul pentru modul „Easy“ (Fig. 13).
• Se apasă butonul rotativ pentru validarea alegerii. Display-ul trece la meniul nr. <2.0.0.0>.

Cu ajutorul meniului „Mod Easy“, se pot parametriza rapid cele 3 moduri de funcţionare (fig. 14)
• „Reglarea turaţiei“
• „Presiune constantă“
• „Reglaj PID“
• După stabilirea setărilor readuceţi comutatorul 1 în poziţia OFF (Fig. 4, poz. S).

Modul „Expert“
• Se apasă pe butonul rotativ timp de 2 secunde. Se trece în modul Expert; este afişat simbolul pentru 

modul „Expert“ (Fig. 13).
• Se apasă butonul rotativ pentru validarea alegerii. Display-ul trece la meniul nr. <2.0.0.0>.

Mai întâi, se alege tipul de reglaj din meniul <2.0.0.0>.
• „Reglarea turaţiei“
• „Presiune constantă“
• „Reglaj PID“

Modul Expert activează, în meniul <5.0.0.0>, accesul la toţi parametrii convertizorului (fig. 15).
• După stabilirea setărilor readuceţi comutatorul 1 în poziţia OFF (Fig. 4, poz. S).

ON

1

S

Fig. 13

Mod „Easy“

Mod Expert

SERVICE
Tip de comandă

Easy Mode 

Mod de setare
Mod Expert

Pompă

Informaţii

SERVICE

Reglarea punctului

ON

1 2

OPERATION
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Fig. 14

MENIU 
EASY

Reglarea turaţiei
Cu valoare impusă internă

Intrare valoare impusă externă – IN2
dezactivat – Selectare OFF

Intrare valoare impusă externă – IN2
activată – selectare ON

Intrare valoare impusă externă – IN2
Selectarea tipului de semnal

Intrare valoare impusă externă – IN2
selectare a tipului de semnal

Cu valoare impusă externă

Cu valoare impusă internă

Cu valoare impusă externă

Cu valoare impusă internă

Cu valoare impusă externă

Presiune constantă

REGLAJ PID

Intrare senzor – IN1
Selectarea senzorului de presiune

Intrare senzor – IN1
Selectarea tipului de semnal

Intrare senzor – IN1
selectare a tipului de semnal

Intrare valoare impusă internă – IN2
dezactivată – selectare OFF

Intrare valoare impusă externă – IN2
dezactivată – selectare OFF

Intrare valoare impusă externă – IN2
activată – selectare ON

Intrare valoare impusă externă – IN2
selectare a tipului de semnal

Parametrizare PID
Selectare valoare „P“ (0.0–300.0)

Parametrizare PID
Selectare valoare „I“ (10 ms–300 s)

Parametrizare PID
Selectare valoare „I“ (0 ms–300 s)

Parametrizare PID
Selectare valoare „P“ (0.0–300.0)

Parametrizare PID
Selectare valoare „I“ (10 ms–300 s)

Parametrizare PID
Selectare valoare „I“ (0 ms–300 s)

Intrare valoare impusă externă – IN2
activată – selectare ON
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Fig. 15

MENIU 
EXPERT

SERVICE

BMS: Building Management System

IN1 – „Intrare senzor“

IN2 – „Intrare comandă externă“

Parametru PID

Alte setări

Se afişează, când „BMS“ este activat. A se 
vedea instrucţiunile pentru acest produs

Nu este afişat, atunci când 
„Reglarea turaţiei“ este activată

Nu este afişat, când „IN2“ este 
dezactivat

Nu este afişat, când „Reglajul PID“ 
este activat

Este afişat, când „reglajul PID“ este 
activat

Este afişat, când „reglarea presiunii“ 
este activată

Selectare senzor

Selectarea domeniului semnalului

Selectare

Selectare para-
metru „P“

Selectare para-
metru „I“

Selectare para-
metru „D“

Selectare timp de de
conectare la debit zero
Selectare frecvenţă 

redusă

Selectare funcţie 
releu SBM

Selectare reglare 
din fabrică

Selectarea domeniului semnalului
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Blocarea accesului
Pentru a securiza setările pompei se poate fi utili-
zată funcţia „blocarea accesului“.

Pentru activare sau dezactivare procedaţi după 
cum urmează:

• Aduceţi întrerupătorul 2 în poziţia ON (Fig. 4, 
poz. S). Se accesează meniul <7.0.0.0>.

• Se roteşte butonul rotativ pentru activarea sau 
dezactivarea blocării. Actualul status al blocării 
este afişat cu ajutorul următoarelor simboluri: 

Blocaj activat: Parametrii sunt blo
caţi, accesul la meniuri se poate face 
doar în modul de afişare.

Blocaj dezactivat: Parametrii pot fi 
modificaţi, accesul la meniuri este 
liber pentru efectuarea de modificări.

• Aduceţi întrerupătorul 2 în poziţia OFF (Fig. 4, 
poz. S). După aceea se afişează pagina de stare.

6.1.6 Setări

NOTĂ: Dacă pompa este livrată separat, adică nu 
într-un sistem integrat de noi,modul configurat 
la livrare este „reglarea turaţiei“.

Regim de funcţionare „Reglarea turaţiei“ 
(Fig. 1, 2)
Punctul de lucru estet setat fie manual fie prin 
comanda externă a frecvenţei.

• Recomandăm la punerea în funcţiune a pompei o 
turaţie de motor de 2400 R/min.

Modul „Presiune constantă“ (Fig. 6, 7, 8)
Reglare prin intermediul unui senzor de presiune 
şi reglarea unei valori impuse (intern sau extern).

• Adăugarea unui senzor de presiune (cu rezervor; 
kitul senzorului de presiune livrat ca accesoriu) 
permite reglarea presiunii pompei.

• Senzorul trebuie să prezinte o precizie de ≤ 1% şi 
să fie utilizat într-o proporţie cuprinsă între 30 % 
şi 100 % din domeniul său de măsurare; vasul are 
un volum util de minim 8 litri.

• La punerea în funcţiune, recomandăm reglarea 
presiunii la 60 % din presiunea maximă.

Modul de funcţionare „Reglaj PID“
Reglajul PID prin intermediul unui senzor (tem
peratură, debit,...) şi reglarea unei valori impuse 
(intern sau extern).

 6.2 Spălarea preliminară

AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Pompele noastre sunt verificate în fabrică pe 
un banc hidraulic de probe, motiv din care la se 
poate să mai fi rămas puţină apă la interior. Din 
motive de igienă se recomandă spălarea pompei 
înainte de fiecare utilizare întro reţea de apă 
potabilă.

 6.3 Umplere – Aerisire

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Nu lăsaţi pompa să funcţioneze pe uscat, nici 
măcare pentru o perioadă scurtă de timp!

Pompă în regim de alimentare (fig. 2).
• Se închide vana de închidere de pe refulare (poz. 

3).
• Se deschide şurubul de admisie/aerisire (poz. 5).
• Deschideţi treptat robinetul de pe conducta aflată 

la intrarea în pompă (poz. 2) şi umpleţi pompa 
complet.

• Şurubul de admisie/aerisire se închide doar în momen
tul în care iese apă şi nu se mai văd bule de aer.

AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
La transportul apei fierbinţi, prin gura de aerisire 
poate ţâşni apă fierbinte.

• Luaţi toate măsurile de precauţie necesare pentru 
protecţia persoanelor şi a convertizorului de frec-
venţă al motorului.

Pompa în regim de aspiraţie (Fig. 1, 4)
Sunt posibile 2 cazuri:
Cazul 1 (Fig. 4.1)

• Se închide vana de închidere de pe refulare (fig. 
1, poz. 3), se deschide vana de închidere de pe 
aspiraţie (fig. 1, poz. 2).

• Se desface şurubul de alimentare/vidare (Fig. 1, 
poz. 5) , care se află pe carcasa pompei.

• Cu ajutorul unei pâlnii introduse în gura de vidare, 
se umple încet şi complet pompa şi conducta de 
aspiraţie.

• Umplerea s-a încheiat în momentul când iese apă 
şi nu mai există aer în pompă.

• Se strânge la loc şurubul de alimentare/vidare .
Cazul 2 (Fig. 4.2)

• Operaţiunea de umplere poate fi simplificată prin 
montarea, pe conducta de aspiraţie a pompei, 
a unei ţevi verticale cu Ø 1/2», dotate cu un robi
net de închidere şi o pâlnie (fig. 5, poz. 14).

• Se închide vana de închidere de pe refulare (fig. 
1, poz. 3), se deschide vana de închidere de pe 
aspiraţie (fig. 1, poz. 2).

• Se deschide robinetul de închidere (fig. 4, poz. 12) 
şi şurubul de alimentare/aerisire (fig. 1, poz. 5).

• Umpleţi cu apă pompa şi conducta de aspiraţie 
până când apa începe să se scurgă afară fără bule 
de aer.

• Se închide robinetul (fig. 4, poz. 12) (acesta poate 
rămâne pe conductă), se îndepărtează conducta şi 
se înfiletează la loc şurubul de alimentare/aerisire 
(fig. 1, poz. 5).

 6.4 Conectarea

AVERTISMENT! Pericol de arsuri! 
În funcţie de temperatura lichidului pompat şi 
de ciclul de lucru al pompei, este posibil ca tem
peratura la suprafaţă (la pompă, motor) poate 
depăşi 68°C.

• La nevoie, trebuie instalate dispozitive de pro
tecţie a persoanelor!

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
La debit zero (robinet de închidere închis pe 
refulare), nu este permisă funcţionarea pompei 
cu apă rece (T < 40 °C) mai mult de 10 minute; 
cu apă caldă (T < 60 °C), nu mai mult de 5 minute.
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8. Defecţiuni, cauze şi remediere
Avariile se vor remedia doar de către personal de 
specialitate calificat! Respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă.

Releu
Convertizorul de turaţie este dotat cu două relee 
de ieşire cu contacte fără potenţial pentru unita-
tea centrală de comandă. Exemplu: Panouri de 
protecţie şi automatizare, supravegherea pom
pelor...
Releu SBM: 
Acest releu poate fi reglat în meniul „Service“ 
<5.7.6.0> 3 în trei regimuri de funcţionare.
Mod: 1 (setare standard)
Releu „Semnalizare stand by“ (funcţionare stan-
dard la acest model de pompă).
Releul este activ, când pompa funcţionează sau 
poate să funcţioneze.
Releul se dezactivează la prima apariţie a unei de-
fecţiuni sau când reţeaua cade (pompa se opreşte).  
Un panou de automatizare este informat despre 
disponibilitatea (chiar şi temporară) a unei pompe.

Mod: 2
Releu „Semnalizare de funcţionare“.
Releul este activ, când pompa funcţionează. 

Mod: 3
Releu „Semnalizare de activare“.
Releul este activ, când pompa este sub tensiune.

Releu SSM: 
Releu „Semnalizare de avarie“
Când o serie de acelaşi tip de erori (de la 1 la 6, în 
funcţie de gradul de gravitate) a fost recunoscută, 
pompa se opreşte şi acest releu se activează 
(până la intervenţia manuală).

Exemplu: 6 avarii cu durată diferită într-un interval 
de 24 de ore.

Statusul releului SBM în „semnalizarea stand by“.

• Recomandăm respectarea unei puteri de pompare 
minime de cca 10 % din puterea de pompare 
nominală, pentru ca în partea superioară a pompei 
să nu se acumuleze gaze.

• Deschideţi robinetul de pe conducta de refulare 
şi porniţi pompa.

• Se verifică stabilitatea presiunii cu un manometru; 
în cazul variaţiilor de presiune, trebuie repetată 
operaţiunea de aerisire.

• Verificaţi consumul de curent, pentru a nu depăşi 
valoarea afişată pe plăcuţa de identificare.

7. Întreţinerea
PERICOL! Pericol de moarte!
Scoateţi pompa de sub tensiune înainte de orice 
intervenţie!

• În timpul funcţionării, nu este necesară nicio 
operaţiune de întreţinere specială.

• Rulmenţii sunt lubrifiaţi pentru întreaga durată 
de viaţă a pompei şi astfel nu necesită lubrifierea.

• Păstraţi pompa şi motorul/convertizorul de frec-
venţă în perfectă stare de curăţenie.

• Dacă locul în care este amplasată pompa nu este 
expus îngheţului, aceasta nu se va mai goli nici 
dacă va fi scoasă din exploatare pe o perioadă 
mai lungă.

• Pentru a evita blocarea axului şi a instalaţiei 
hi drau lice, în perioadele cu risc de îngheţ pompa 
trebuie golită, desfăcând şurubul de golire (poz. 6) 
şi şurubul de alimentare/aerisire (poz. 5). Strângeţi 
la loc ambele şuruburi, însă fără a le fixa.

Intervale de înlocuire.

NOTĂ: În cele ce urmează nu se dau decât anumite 
recomandări, deoarece intervalul de schimbare 
depinde de condiţiile de exploatare ale grupului 
respectiv:

• Temperatura, presiunea şi caracteristicile lichi-
dului pompat, efectul acestora asupra etanşării 
meca nice.

• Presiunea şi temperatura ambiantă a motorului şi 
a celorlalte componente.

• Frecvenţa de pornire: regim continuu sau inter-
mitent.

Piese sau componente de uzură
Etanşare 
mecanică

Lagărul pompei 
sau al motorului

Convertizor
Bobinajul 

motorului

Durată de viaţă
10 000 h până 

la20 000 h

12 000 h până 

la 50 000 h

≥15 000 h
Temp. amb.max. 

40°C

25 000 h
Temp. amb.max. 

40°C

Interval de înlocuire
Funcţionare continuă 1 până la 2 ani 1,5 până la 5 ani 1 până la 3 ani 3 ani
15 ore de funcţionare pe zi

9 luni pe an
2 până la 4 ani 3 până la 10 ani  6 ani

24 ore continuu

Defecţiuni

Releu 
activat

SBM

Releu în 
repaus

Releu 
activat

SSM

Releu în 
repaus

1 2 3 4 5 6
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 8.1 Tabele de avarii

Toate cazurile de avarie enumerate în continuare prezintă următoarele caracteristici:
• Releul SBM trece în repaus (când este reglat în modul „semnalizare stand by“).
• Activarea releului SSM (mesaj de eroare), când, într-un interval de 24 de ore, a fost atins numărul maxim de erori 

de acelaşi tip.
• Aprinderea unui led roşu.

Cod de 
avarie

Timp 
de reacţie 
înaintea 

afişării ava
riei

Timp anterior 
afişării avariei

Timp de aşteptare 
până la repornire 

automată

Maxi mum 
de avarii 
în 24h 

Defecţiuni
Cauze posibile Remediere

Timp de 
aştept
are până 

la resetare

E001 60 s Imediat 60 s 6

Pompa este suprasolicitată, 
defectă

Densitate şi/sau viscozitate prea mare 
lichid pompat.

300s
Pompa s-a înfundat din cauza 
unor corpuri străine

Se demonteaza pompa, se înlocuiesc 
sau se curăţă componentele afectate.

E004
E032 ~5s 300s Imediat după reme-

dierea defecţiunii 6
Tensiune de alimentare 
conver tizor de frecvenţă prea 
mică

Verificaţi tensiunea la bornele 
convertizorului de frecvenţă
• Avarie, dacă tensiunea < 330 V

0s

E005
(E033) ~5s 300s Imediat după reme-

dierea defecţiunii 6
Tensiune de alimentare 
conver tizor de frecvenţă prea 
mare

Verificaţi tensiunea la bornele con
vertizorului de frecvenţă:
• Avarie, dacă tensiunea > 480 V

0s

E006 ~5s 300s Imediat după reme-
dierea defecţiunii 6 O fază de la alimentarea cu 

tensiune lipseşte Se verifică alimentarea cu tensiune. 0s

E007 Imediat Imediat Imediat după reme-
dierea defecţiunii Neli mitat

Convertizorul lucrează ca 
generator. Mesaj de avertizare 
fără deconectarea pompei

Pompa funcţionează invers; se veri
fică etanşeitatea clapei. 0s

E010 ~5s Imediat Fără repornire 1 Pompa este blocată
Se demonteaza pompa, se curăţă şi 
se înlocuiesc componentele defecte. 
Eventuale defecţiune mecanică a 
mo torului (lagăr).

60 s

E011 15 s Imediat 60 s 6 Pompa nu trage sau funcţio
nează pe uscat

Se reumple pompa (vezi capitolul 8.3).
Verificaţi etanşeitatea ventilului de 
scurgere.

300s

E020 ~5s Imediat 300s 6

Motorul se încălzeşte prea tare Se curăţă aripioarele de răcire a 
motorului.

300sTemperatura ambiantă este 
mai mare de +40 °C

Convertizorul este dimensionat pen
tru o temperatură ambiantă de max. 
+40 °C.

E023 Imediat Imediat 60 s 6 S-a produs un scurtcircuit la 
motor

Demontaţi convertizorul de frecvenţă 
pentru motorul pompei şi solicitaţi 
verificarea sau schimbarea acestora.

60 s

E025 Imediat Imediat Fără repornire 1 O fază de la motor lipseşte Verificaţi conexiunea dintre motor şi 
convertizor 60 s

E026 ~5s Imediat 300s 6
Sonda termică a motorului este 
defectă sau conexiunea nu 
este bună

Demontaţi convertizorul de frecvenţă 
pentru motorul pompei şi solicitaţi 
verificarea sau schimbarea acestora.

300s

E030
E031 ~5s Imediat 300s 6

Convertizorul de frecvenţă se 
încălzeşte prea tare

Se curăţă aripioarele de răcire poste-
rioară şi cele de sub convertizorul de 
frecvenţă precum şi masca ventila
torului. 300s

Temperatura ambiantă este 
mai mare de +40 °C

Convertizorul este dimensionat pen
tru o temperatură de ambianţă de 
max. 40 °C.

E042 ~5s Imediat Fără repornire 1 Cablul senzorului (4–20 mA) 
este întrerupt

Verificaţi curentul de alimentare şi 
cablurile senzorului. 60 s

E050 60 s Imediat Imediat după reme-
dierea defecţiunii Nelimitat Comunicarea BMS nu funcţio

nează corespunzător Verificaţi conexiunea. 300s

E070 Imediat Imediat Fără repornire 1 Comunicare internă defectă Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s

E071 Imediat Imediat Fără repornire 1 Defecţiune EEPROM Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s
E072
E073 Imediat Imediat Fără repornire 1 Problemă internă la convertizor Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s

E075 Imediat Imediat Fără repornire 1 Defectarea releului pentru 
limitarea curentului de pornire Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s

E076 Imediat Imediat Fără repornire 1 Defecţiune curent senzor Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s
E077 Imediat Imediat Fără repornire 1 Defecţiune 24 V Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. 60 s

E099 Imediat Imediat Fără repornire 1 Model de pompă necunoscut Luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi. Power
off/on
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 8.2 Validarea avariilor

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Avariile se validează numai după îndepărtarea 
cauzei.

• Avariile pot fi remediate doar de către personal 
tehnic de specialitate.

• În caz de dubiu consultaţi producătorul.

• În caz de avarie, în locul paginii de status se 
afişează pagina de avarii.

Pentru validarea erorii, trebuie procedat după cum 
urmează.

• Se apasă pe butonul rotativ.

Pe display, apare:

• Numărul meniului <6.0.0.0> .

• Numărul erorilor precum şi numărul maxim de 
erori de acelaşi tip întregistrate într-un interval 
de 24 de ore (exemplu: 1/6).

• Timpul rămas, exprimat în secunde, până la 
reiniţializarea automată a erorii.

• Se aşteaptă până la reiniţializarea automată.

Se activează o acţionare orară internă. Timpul 
rămas (în secunde) este afişat până la validarea 
automată a erorii.

• La atingerea numărului maxim de erori şi după 
ce a expirat ultima comutare orară, se apasă pe 
butonul rotativ şi se validează astfel eroarea.

Sistemul revine la pagina de status.

NOTĂ: Dacă este programat un timp înainte de 
apariţia erorii (exemplu: 300 s), eroarea trebuie 
validată manual.
Comutarea orară pentru reiniţializarea automată 
nu este activă şi este afişată « – – - ».

Exemplu de pagină 
de defecţiuni.

Exemplu pentru 
pagina de status.
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 8.3 Alte cazuri de eroare

Alte erori apărute la pompă, care nu pot fi identi
ficate de unitatea de reglaj.

PERICOL! Pericol de accidente!
Fluidul este toxic, caustic sau periculos pentru om.

• Trebuie înştiinţat imediat distribuitorul.
• Pompa trebuie curăţată astfel încât să nu 

reprezinte un pericol pentru mecanic.

9. Piese de schimb
Piesele de schimb se comandă prin intermediul 
distribuitorilor regionali şi/sau serviciul de relaţii 
cu clienţii al firmei Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi 
greşite, la fiecare comandă trebuie indicate toate 
datele de pe plăcuţa de identificare.

 ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

 Funcţionarea corespunzătoare a pompei 
este garantată numai la utilizarea pieselor de 
schimb originale.

• Se vor utiliza doar piese de schimb originale.

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!

Defecţiuni Cauze Remediere
Pompa merge, dar nu pompează nimic Pompa nu merge destul de repede. Se verifică dacă valoarea impusă este 

reglată corect (conformitate cu valorile 
impuse).

Componentele interne sunt înfundate cu 
corpuri străine.

Se demontează şi se curăţă pompa.

Conductă de aspiraţie înfundată. Se curăţă în întregime conducta.

Admisie de aer pe conducta de aspiraţie. Verificaţi şi asiguraţi etanşeitatea con
ductei până la pompă.

Presiune de aspiraţie prea redusă, 
însoţită de obicei de zgomote de cavi
taţie.

Pierderi prea mari la aspiraţie sau înălţime 
de pompare prea mare (se verifică înălţimea 
netă de aspiraţie NPSH la pompa instalată şi 
a întregii instalaţii).

Pompa vibrează Soclul pompei nu este fixat corespun
zător.

Se verifică şuruburile şi bolţurile şi, 
la nevoie, se strâng.

Corpurile străine blochează pompa. Se demontează şi se curăţă pompa.

Pompa opune rezistenţă în timpul fun
cţionării.

Asiguraţi-vă că pompa se roteşte fără 
a opune rezistenţă.

Pompa nu generează presiune suficientă Viteza motorului este insuficientă. Verificaţi reglajul corect al valorii impuse.

Motorul este defect. Se înlocuieşte motorului.
Umplere necorespunzătoare a pompei. Se deschide aerisirea şi se aeriseşte până 

ce nu mai ies bule de aer.
Şurubul de golire nu este înşurubat 
corect.

Se verifică şi se înşurubează strâns.

Debitul nu este regulat Înălţimea de aspiraţie (Ha) nu este core
spunzătoare.

Verificaţi condiţiile şi recomandările de 
montaj din acest manual de utilizare.

Conducta de aspiraţie are un diametru 
mai mic decât pompa.

Conducta de aspiraţie trebuie să aibă 
cel puţin acelaşi diametru ca şi gura 
de aspiraţie a pompei.

Sorbul şi conducta de aspiraţie sunt 
înfundate parţial.

Se demontează şi se curăţă.

În modul „presiune constantă“, senzorul 
de presiune nu a fost adaptat corect.

Se montează un senzor pentru presiunea 
şi de precizia conform normelor; vezi 
<capitolul 4.4>.

În modul „presiune constantă“ pompa nu 
se opreşte la debit zero

Clapeta de reţinere nu este etanşă. Se curăţă sau se înlocuieşte.

Clapeta de reţinere nu este corect 
dimensionată.

Se înlocuieşte clapeta de reţinere cu una 
corect dimensionată, vezi <capitolul 4.4>.

Rezervorul sub presiune nu dispune de 
capacitatea suficientă pentru instalaţie.

Se înlocuieşte sau se montează un rezer
vor suplimentar.
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_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, 
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014”

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016 
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016
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Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN 809+A1

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

EN 61800-3+A1:2012EN 60034-1
EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)
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WILO SALMSON FRANCE SAS
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and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 61800-5-1

Digital unterschrieben 
von 
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Datum: 2016.03.09 
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(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-16

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ; 
Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC 
; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ; 
Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Директива о 
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; 
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068Peschiera 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
wilo@wilo.no

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

Romania 
WILORomanias.r.l. 
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov 
T +40 21 3170164 
wilo@wilo.ro

Russia 
WILO Rus ooo 
123592Moscow 
T +7 495 7810690 
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

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




