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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba germană. Variantele în 
alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare reprezintă o parte integrantă a pro-
dusului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea produsului. Respectarea 
strictă a acestor instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea cores-
punzătoare şi exploatarea corectă a produsului.
Instrucţiunile de montaj şi exploatare sunt conforme cu varianta constructivă a pro-
dusului, respectiv cu standardele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte componentă a acestor instruc-
ţiuni de montare şi exploatare.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor constructive, efectuate fără acordul 
nostru, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care trebuie respectate 
la instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului. Din acest motiv, manu-
alul de utilizare trebuie citit de persoanele care montează şi exploatează echi-
pamentul 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 instrucţiuni

Simboluri:

Simbol general pentru pericole

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 persoanelor, dacă nu se respectă această indicaţie.

ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului/instalaţiei. 'Atenţie' atrage atenţia 
utilizatorului asupra posibilităţii de deteriorare a produsului în cazul neres-
pectării acestei indicaţii.
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NOTĂ: 

O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenţia utilizato-

rului asupra unor posibile dificultăţi.

Indicaţii montate direct la produs, ca de exemplu,
• sensul de rotaţie/sensul de curgere,
• marcajul racordurilor,
• plăcuţa de identificare,
• eticheta de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie menţinute 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 responsabilitate, com-
petenţa 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 utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării regulilor de securitate
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea situaţii periculoase 
pentru oameni, mediul înconjurător şi produs/instalaţie. Nerespectarea indicaţiilor 
de siguranţă conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa poate duce, de exem-
plu, 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.

2.4 Efectuarea lucrărilor în condiţiile respectării normelor de siguranţă
Trebuie respectate indicaţiile de siguranţă cuprinse în aceste instrucţiuni de montaj 
şi exploatare, prevederile naţionale privitoarele la protecţia împotriva accidentelor 
precum şi eventualele regulamente interne de lucru, funcţionare şi securitate 
stabilite de către utilizator.

2.5 Reguli de securitate 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 situaţiilor în care siguranţa lor este suprave-
gheată de o persoană responsabilă sau au primit de la aceasta indicaţii privitoare la 
folosirea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa 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. 
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• Scurgerile de agenţi periculoşi (de exemplu, explozivi, toxici, fierbinţi) trebuie 
direcţionate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane şi mediul încon-
jurător. Trebuie respectate legile naţionale în vigoare. 

• Materialele uşor inflamabile trebuie ţinute obligatoriu la distanţă de produs.
• Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electrocutării. Se vor respecta indicaţiile 

prevederilor locale sau generale (de exemplu, CEI, VDE în Germania etc.), respectiv 
cele ale companiei de furnizare a energiei electrice.

2.6 Reguli de securitate pentru 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. Proce-
durile descrise în instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru scoaterea din 
funcţiune a produsului/instalaţiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate şi de protecţie 
trebuie montate la loc şi puse în funcţiune.

2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate pun în pericol 
siguranţa produsului/personalului şi anulează declaraţiile producătorului privi-
toare la siguranţă. 
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. Folosirea 
pieselor de schimb originale şi a accesoriilor aprobate de producător contribuie 
la siguranţa în exploatare. Utilizarea altor componente anulează răspunderea 
producătorului pentru consecinţele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizată
Siguranţa funcţionării produsului livrat este garantată doar la utilizare corespun-
zătoare în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul 4 şi 5 din instrucţi-
unile de montaj şi exploatare. Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara 
valorilor limită specificate în catalog/fişa tehnică.

3 Transportarea şi depozitarea temporară
La primire, produsul şi ambalajul de transport se vor verifica imediat dacă nu au 
suferit deteriorări în timpul transportului. Dacă se constată deteriorări ca urmare 
a transportului, trebuie făcute demersurile necesare la firma de expediţie, în inter-
valul de timp corespunzător.

ATENŢIE! Pericol de accidente şi de distrugeri ale proprietăţii!
Transportul şi depozitarea necorespunzătoare pot duce la deteriorarea pro-
dusului şi la accidentarea persoanelor.

• În timpul transportului şi a depozitării temporare, pompa inclusiv ambalajul 
trebuie ferite de umezeală, îngheţ şi de orice acţiune mecanică din exterior.

• Ambalajele slăbite îşi pierd stabilitatea şi, la căderea produsului, pot conduce 
la accidentarea persoanelor.

• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată de 
modul/cutia de borne, cablu sau condensatorul exterior
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4 Domeniul de utilizare
Pompele de înaltă eficienţă din seriile constructive Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD servesc 
la recircularea fluidelor (cu excepţia uleiului şi a fluidelor cu conţinut de ulei) din

• instalaţii de încălzire cu apă caldă
• circuite de răcire şi de apă rece
• sisteme industriale de recirculare închise
• Instalaţii solare

AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Din cauza materialelor utilizate, pompele din seriile constructive Wilo-Stra-
tos/-D nu pot fi utilizate în combinaţie cu apă potabilă sau alimente. 

Pompele din seriile constructive Wilo-Stratos-Z/-ZD sunt adecvate şi pentru 
utilizarea în

• sisteme de circulaţie a apei potabile

5 Datele produsului

5.1 Codul tipului    

Exemplu: Stratos-D 32/1-12

Stratos = pompă de înaltă eficienţă

D = pompă cu un rotor
-D = pompă cu două rotoare
-Z = pompă cu un rotor pentru sisteme de recirculare a apei potabile
-ZD = pompă cu două rotoare pentru sisteme de recirculare a apei potabile

32 32 = racord cu flanşă diametru nominal 32

Racord filetat: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Racord cu flanşă: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Flanşă combinată (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

1 -12 1 = înălţimea minimă reglabilă de pompare în [m]
12 = înălţimea maximă de pompare în [m] la Q = 0 m3/h

5.2 Date tehnice

Debit max. În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Înălţime de pompare max. În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Turaţie În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Alimentare electrică 1~230 V ±10 % conform DIN IEC 60038

Frecvenţă 50/60 Hz

Tensiune nominală Vezi plăcuţa de identificare

Indice de eficienţă energe-
tică (EEI)

Vezi plăcuţa de identificare

Clasă de izolaţie Vezi plăcuţa de identificare

Tip de protecţie Vezi plăcuţa de identificare

Putere nominală P1 Vezi plăcuţa de identificare

Diametre nominale Vezi codul tipului
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Flanşă de racordare Vezi codul tipului

Greutatea pompei În funcţie de tipul pompei, vezi catalogul

Temperatura ambiantă 
admisă

între -10°C şi +40°C

Temperatura admisă 
a fluidului pompat

Utilizare Încălzire, aerisire, climatizare:
-10 °C până la +110 °C
Utilizare recircularea apei potabile:
până la 3,57 mmol/l (20 °d): între 0°C şi +80°C

Clasa de temperatură TF110

Umiditate rel. max. ≤ 95 %

Grad de poluare 2 (IEC 60664-1)

Presiune de lucru maxim 
admisă

PN 6/10 1) 
PN 16 2)

Fluide admise
Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Agent termic (conf. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Amestecuri apă/glicol, raport de amestec max. 1:1 (pentru 
amestecurile de glicol, datele de pompare trebuie să ţină cont 
de viscozitatea ridicată şi trebuie corectate în funcţie de rapor-
tul de amestec procentual)
Se vor utiliza doar produse de firmă cu inhibitori de protecţie la 
coroziune. Se vor respecta indicaţiile producătorului şi fişele cu 
date de siguranţă.
Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul 
producătorului pompei.
Etilenglicol/Propilenglicol cu inhibitori anticorozivi.
Fără lianţi de oxigen, fără material de etanşare chimic (a se avea 
în vedere instalaţia închisă din motive de coroziune conform 
VDI 2035; locurile neetanşe trebuie revăzute).
Protecţie anticorozivă uzuală 3), fără inhibitori anodici cu acţi-
une corozivă (de ex. subdozare prin consum).
Produse combinate uzuale 3)

fără pelicule anorganice sau polimere
Sole de răcire din comerţ 3)

Wilo-Stratos-Z/-ZD Apă potabilă conform Directivei CE privind apa potabilă. Materia-
lele alese pentru pompe corespund tehnologiei de ultimă genera-
ţie şi iau în considerare orientările Agenţiei federale de mediu 
(UBA) la care se face trimitere în Regulamentul privind apa pota-
bilă (TrinkwV). Dezinfectanţii chimici pot afecta materialele.

Nivel de zgomot < 54 dB(A) (în funcţie de tipul pompei)

Compatibilitate electro-
magnetică (EMV)

EMV generală: EN 61800-3

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Curent rezidual ΔI ≤ 3,5 mA (vezi şi cap. 7.2)
1) Model standard
2) Model special respectiv dotare suplimentară (contra cost)
3) Vezi următorul avertisment

5.2 Date tehnice
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ATENŢIE! Pericol de accidente şi de distrugeri ale proprietăţii!

Fluidele nepermise pot distruge pompa şi pot provoca accidentarea persoanelor.

Fişele de date de siguranţă şi indicaţiile producătorului trebuie respectate 

obligatoriu!

• 3) Se vor respecta indicaţiile producătorului privitoare la raporturile de amestec.

• 3) Aditivii sunt adăugaţi în fluidul pompat pe partea de refulare a pompei,

    chiar dacă acest lucru contrazice recomandările producătorului de aditivi! 

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!

Atunci când se schimbă, se umple sau se completează nivelul fluidului pom-

pat cu aditivi, există pericolul de producere de daune materiale cauzate de 

acumularea de substanţe chimice. Pompa trebuie spălată separat suficient de 

mult pentru a se asigura că vechiul fluid pompat a fost îndepărtat în totalitate 

din interiorul pompei.

Când spălarea se face cu variaţii de presiune, pompa trebuie deconectată. 

Spălarea chimică nu este adecvată pentru pompă, în acest caz fiind necesar 

ca pompa să fie demontată din sistem pe întreaga durată a procesului de 

curăţare.

Presiunea minimă de admisie (prin presiune atmosferică) la ştuţul de aspiraţie al 

pompei pentru evitarea zgomotelor de cavitaţie (la temperatura mediului TMed): 

Valorile sunt valabile pentru utilizări la altitudini de max. 300 m peste nivelul 

mării; preţ suplimentar pentru altitudini mai mari:

0,01 bar/100 m creştere în înălţime.

Diametru nominal TMed TMed TMed

-10°C...+50°C +95°C +110°C

Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 12m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 40 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 50 (Hmax = 6 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 65 (Hmax ≤ 9 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar
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5.3 Conţinutul livrării
• Pompă complet

• 2 etanşări la racordul filetat
• Cochilie termoizolantă din două piese (numai pompa cu un rotor fig. 1a, poz.3) 

• Material: EPP, spumă de polipropilenă
• Conductibilitate termică: 0,04 W/m conform DIN 52612
• Inflamabilitate: Clasa B2 conform DIN 4102, FMVSS 302

• 8 şaibe M12 
(pentru şuruburi de flanşă M12 la modelul flanşă combinată DN32-DN65)

• 8 şaibe M16 
(pentru şuruburi de flanşă M16 la modelul flanşă combinată DN32-DN65)

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat:
• Module IF 
• Aparate de comandă şi diagnostic (telecomandă IR/stick IR)
Pentru lista detaliată, vezi catalogul.

6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea pompei
Pompele de înaltă eficienţă Wilo-Stratos sunt pompe cu rotor umed, cu rotor cu 
magnet permanent şi reglare integrată a presiunii diferenţiale. Pompa poate fi 
montată sub formă de pompă cu un rotor (Fig. 1a) sau pompă cu două rotoare 
(fig. 1b).
1 Modul de reglaj
1.1 Interfaţă infraroşu
1.2 Afişaj LCD
1.3 Buton de reglaj
2 Simbol pentru direcţia curgerii
3 Izolaţie termică

6.2 Funcţionarea pompei
Pe carcasa motorului, se găseşte un modul de reglaj (fig. 1a, poz. 1), sub formă 
constructivă axială, care reglează presiunea diferenţială a pompei la o valoare 
reglabilă în limitele domeniului de reglaj. În funcţie de tipul reglării, diferenţa de 
presiune se supune unor criterii diferite. La toate tipurile de reglare, pompa se 
adaptează la variaţiile de debit din instalaţie, care apar mai ales în cazul utilizării 
ventilelor termostatice sau a robinetelor de amestec.
Avantajele reale ale sistemului de reglare electronică sunt:

• Economisirea energiei odată cu reducerea costurilor de exploatare,
• Atenuarea zgomotelor de curgere,
• Economisirea de supape de presiune diferenţială.

Pompele de înaltă eficienţă din seria constructivă Wilo-Stratos-Z/-ZD sunt create 
special pentru raporturile de lucru din sistemele de recirculare a apei potabile, 
prin alegerea materialului şi prin construcţia lor. 
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La utilizarea seriei constructive Wilo-TOP-Z din fontă cenuşie (carcasa pompei 
din fontă cenuşie) în sisteme de recirculare a apei potabile, trebuie respectate şi 
prevederile şi directivele naţionale. 

6.2.1 Regimuri de funcţionare
Seria constructivă Stratos poate funcţiona în regimurile de lucru „Încălzire“ sau 
„Răcire/Climatizare“. Cele două moduri de funcţionare se deosebesc în ceea ce 
priveşte toleranţa erorilor, în modul de tratare a mesajelor de defecţiune apărute.

Modul de funcţionare 'Încălzire':
Erorile se prelucrează cu toleranţă (în mod obişnuit), adică în funcţie de tipul erorii, 
pompa semnalizează o defecţiune numai dacă aceeaşi eroare apare de mai multe 
ori într-o anumită perioadă de timp. 
Pentru aceasta, vezi cap. 10.1 şi prezentarea procesului Semnalizare de avarie/
avertizare în „regim HV“. 

Mod de funcţionare „Răcire/Climatizare“:
Pentru toate aplicaţiile, la care trebuie identificată rapid orice eroare (la pompă 
sau instalaţie) (de exemplu: aplicaţiile în domeniul climatizării).
Fiecare eroare, cu excepţia erorii E10 (blocaj), este semnalizată imediat (< 2 sec.). 
În cazul unui blocaj (E10), sunt executate diferite încercări de repornire, astfel 
încât, în acest caz, semnalizarea de eroare are loc abia după max. 40 sec. 
Pentru aceasta, vezi cap. 10.2 şi prezentarea procesului de semnalizare de avarie/
avertisment în „regim AC“.

Ambele moduri de funcţionare disting între defecţiuni şi avertismente. În cazul 
defecţiunilor se opreşte motorul, pe afişaj apare codul erorii şi defecţiunea este 
semnalizată de ledul roşu.
Avariile conduc întotdeauna la activarea SSM („semnalizare generală de defecţiune“ 
prin intermediul unui releu).
În cazul managementului pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare 
respectiv 2 pompe cu un rotor), pompa de rezervă porneşte în limita timpului 
indicat în continuare, după apariţia erorii.

6.2.2 Tipuri de reglaj a presiunii diferenţiale
• Δp-v: Sistemul electronic modifică liniar valoarea de referinţă a presiunii dife-

renţiale, menţinută de pompă între HS şi ½HS. Valoarea de referinţă a presiunii 
diferenţiale scade sau creşte odată cu debitul (fig. 8), setare de bază iniţială.

• Δp-c: Sistemul electronic menţine presiunea diferenţială generată de pompă la 
o valoare impusă constantă setată Hs în intervalul de debite admis până la carac-
teristica de maxim (fig. 9).

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD Timp 

de pornire

25/1-4,  25/1-6,  25/1-8, 30/1-4,  30/1-6,  30/1-8,  32/1-8,  40/1-4 cca 9 sec.

25/1-10,  30/1-10,  32/1-10,  40/1-10,  50/1-10,  50/1-16,  65/1-16, 
80/1-6,  80/1-12,  100/1-6, 100/1-12

cca 7 sec.

40/1-12,  50/1-9,  50/1-12,  65/1-6,  65/1-9 cca 4 sec.

25/1-12,  30/1-12,  32/1-12,  40/1-8,  40/1-16,  50/1-6,  50/1-8,  65/1-12 cca 3 sec.
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• Δp-T: Sistemul electronic modifică valoarea de referinţă a presiunii diferenţiale 
asigurate de pompă în funcţie de temperatura măsurată a agentului. Acest tip de 
reglaj se poate realiza numai cu aparatul de comandă şi diagnostic IR (accesoriu) 
sau prin intermediul PLR/LON/CAN/Modbus/BACnet. Sunt posibile două reglaje 
(fig. 10):
• Reglaj cu înclinare pozitivă: 

Odată cu creşterea temperaturii agentului pompat, creşte liniar valoarea de 
referinţă a presiunii diferenţiale dintre HSmin şi HSmax (reglaj: HSmax > HSmin).

• Reglaj cu înclinare negativă: 
Odată cu creşterea temperaturii agentului pompat, scade liniar valoarea de 
referinţă a presiunii diferenţiale a agentului pompat între HSmin şi HSmax 
(reglaj: HSmax < HSmin).

6.2.3 Alte regimuri de lucru pentru economisirea de energie
• Mod de acţionare manuală: Pompa este menţinută la o turaţie constantă între 

nmin şi nmax (fig. 11). Modul de lucru „manual“ dezactivează reglajul presiunii 
diferenţiale la modul.

• Dacă este activat Regim de lucru „auto“, pompa dispune de capacitatea de a recu-
noaşte necesarul minim de încălzire al sistemului prin scăderea de lungă durată 
a temperaturii agentului pompat şi de a comuta apoi în Funcţionare cu turaţie 
redusă . În cazul unui necesar de încălzire în creştere, se trece automat în regim 
de reglaj. Această setare asigură reducerea la minimum a consumului de energie 
al pompei şi este, în majoritatea cazurilor, setarea optimă.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Operaţia de revenire trebuie autorizată numai dacă a fost realizată echilibrarea 

hidraulică a instalaţiei. În caz contrar, componentele nealimentate ale insta-

laţiei pot îngheţa în cazul unor temperaturi foarte scăzute.

• Modul de funcţionare „Q-Limit” poate fi combinat cu celelalte tipuri de reglaj 
(Δp-v, Δp-c, Δp-T, dispozitiv de reglaj) şi permite o limitare a debitului volume-
tric maxim la 25% - 90% din Qmax.  Atunci când se atinge valoarea stabilită, 
pompa se reglează la linia caracteristică în cadrul limitării - niciodată dincolo de 
aceasta.

NOTĂ! „Q-Limit” poate fi reglat doar prin stick-ul WILO-IR (accesoriu).
La utilizarea „Q-Limit” în sisteme care nu sunt calibrate hidraulic, unele subdo-
menii pot fi insuficient alimentate. Realizaţi calibrarea hidraulică.

6.2.4 Funcţii generale ale pompei

• Pompa dispune de o protecţie electronică la suprasarcină, care deconectează 

pompa la apariţia suprasarcinii.

• Pentru memorarea datelor, modulul de reglaj dispune de o memorie permanentă. 

În cazul unor întreruperi în alimentarea cu tensiune, indiferent de durata acestora, 

datele nu se pierd. La revenirea tensiunii, pompa lucrează în continuare cu valorile 

de reglaj avute înainte de întreruperea curentului.
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• Pornirea pompei în regim de scurtă durată Prin intermediul (ON/OFF), al unei 

comenzi Bus, al interfeţei IR, al intrării de comandă Ext.Off sau 0-10V, pompele 

deconectate pornesc pentru scurt timp la fiecare 24 de ore, pentru a evita feno-

menul de blocare în cazul unor perioade prea lungi de repaus. Pentru executarea 

acestei funcţii, nu trebuie întreruptă alimentarea de la reţea.

Dacă este prevăzută o deconectare de la reţea pentru o perioadă mai lungă de 

timp, pornirea pompei în regim de scurtă durată trebuie preluat de comanda 

încălzirii/cazanului prin pornirea pentru scurt timp a alimentării de la reţea. Pentru 

aceasta, pompa trebuie pornită de la unitatea de comandă înainte de întreruperea 

alimentării de la reţea (Display → Motor/simbol modul se aprinde).

• SSM: Contactul semnalizării generale de defecţiune (contact normal închis, fără 

potenţial) poate fi conectat la automatizarea clădirii. Contactul intern este închis 

atunci când pompa nu se află sub tensiune, nu există nicio avarie sau modulul de 

reglaj s-a defectat. Comportamentul SSM este descris în cap. 6.2.5, 10.1 şi 10.2.

• Pentru conectarea la unităţile externe de monitorizare, se poate realiza o extin-

dere a sistemului cu ajutorul unor module cu interfaţă de comunicare. Opţional, 

sunt disponibile module IF analoage şi digitale (vezi catalogul).

6.2.5 Regimul de pompă cu două rotoare
Pot fi montate ulterior pompe cu două rotoare sau două pompe cu un rotor (mon-
tate în paralel) prin intermediul managementului integrat al pompelor cu două 
rotoare.

• Module IF Stratos: Pentru comunicarea între pompe, se montează câte un modul IF 
la modulul de reglaj al fiecărei pompe, care sunt legate prin intermediul interfe-
ţei DP.
Acest management al pompelor cu două rotoare dispune de următoarele funcţii:

• Master/Slave: Reglarea celor două pompe se realizează de la pompa principală. 
Toate reglajele se efectuează la pompa principală.

• Regim activ/rezervă Fiecare din cele două pompe produce debitul de pompare 
reglat. Cealaltă pompă este pregătită pentru cazuri de avarie sau porneşte alter-
nativ cu prima. Întotdeauna funcţionează numai o singură pompă. Regimul activ/
rezervă este complet activ şi la două pompe identice cu un rotor dintr-o insta-
laţie de pompe cu două rotoare.

• Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului În regim de sarcină 
parţială, puterea hidraulică este generată mai întâi de o pompă. Cea de-a doua 
pompă este comutată cu optimizarea randamentului atunci când suma totală a 
capacităţilor P1 ambelor pompe este mai mică decât capacitatea P1 unei pompe. 
În acest caz, ambele pompe vor fi sincronizate până la turaţia maximă, dacă este 
necesar. Prin regimul de funcţionare cu randament optimizat, se obţine o econo-
mie suplimentară de energie în comparaţie cu regimul convenţional de bază/vârf 
(conectare şi deconectare în funcţie de sarcină). Funcţionarea în paralel a celor 
două pompe cu un rotor este posibilă numai la pompe la care există un tip echi-
valent de pompă cu două rotoare.

• În caz de Defectare/Avarie la o pompă, cealaltă pompă funcţionează ca pompă 
cu un rotor conform modului de lucru comandat de pompa principală. Compor-
tamentul în caz de avarie depinde de regimul de lucru HV sau AC (vezi cap. 6.2.1).
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• La Întreruperea comunicării: (de exemplu prin întreruperea tensiunii la master): 
După 5 sec. porneşte pompa condusă şi funcţionează la ultimii parametri stabiliţi 
în modul de lucru stabilit de pompa principală.

• Alternarea periodică a pompelor: Dacă funcţionează numai o pompă (regim activ/
rezervă, regim de vârf sau de revenire), la fiecare 24 h de funcţionare efectivă are 
loc alternarea pompelor. În momentul alternării pompelor, funcţionează ambele 
pompe, astfel încât funcţionarea nu se întrerupe.

NOTĂ! Dacă sunt activate simultan un regim manual şi un regim sincron, func-
ţionează întotdeauna ambele pompe. În acest caz, nu are loc alternarea pompelor.
În timpul regimului redus pe timp de noapte, nu are loc alternarea pompelor după 24 
de ore de funcţionare efectivă.

• SSM: Contactul semnalizării generale de defecţiune poate fi conectat la un punct 
de control central. 
Contactul SSM este alocat numai la master: Sunt semnalizate numai defecţiunile 
de la pompa principală (setare de fabrică „SSM individual“). Dacă trebuie semna-
lizate erori de la pompa conducătoare (master) şi pompa condusă (slave), trebuie, 
cu ajutorul unui aparat IR de diagnostic şi comandă (accesoriu) programată 
funcţia SSM „SSM colectiv“ la pompa conducătoare (vezi instrucţiuni de exploa-
tare pentru telecomanda IR/stick-ul IR). Afişajul este valabil pentru întreg agre-
gatul. Excepţie, când pompa conducătoare rămâne fără tensiune.
Contactul SSM este alocat la master şi la slave: Avaria la master sau slave este 
semnalizată ca defecţiune specifică.

6.2.6 Semnificaţia simbolurilor pe afişajul LCD

NOTĂ! Lizibilitatea ecranului depinde semnificativ de unghiul din care este pri-

vit. Fluctuaţiile puternice ale temperaturii ambientale accelerează procesul de 

învechire a ecranului şi pot limita lizibilitatea ecranului.  

Simbol Explicaţie

Comutarea automată în regim de revenire a fost autorizată. Activarea regi-
mului de revenire se realizează în condiţiile unui necesar de încălzire minim.

Pompa funcţionează în regim de revenire (revenire pe timpul nopţii) 
la turaţie minimă.

(fără simbol)
Comutare automată în regim de revenire este blocată, adică pompa 
funcţionează exclusiv în regim de reglaj.

Regim de revenire activat prin intermediul interfeţei seriale digitale sau 
„Ext.Min“, în funcţie de temperatura sistemului.

Pompa funcţionează pentru regimul de încălzire la turaţie maximă. 
Reglajul poate fi activat numai prin intermediul interfeţei seriale digitale.

Pompa este pornită.
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Pompa este oprită.

Valoarea impusă a presiunii diferenţiale este setată la H = 5,0 m.

Modul de reglare Δp-v, reglare la o valoare impusă variabilă a presiunii 
diferenţiale (figura 8).

Modul de reglare Δp-c, reglare la o valoare impusă constantă a presiunii 
diferenţiale (figura 9).

Regimul „manual“ dezactivează reglajul de la modul. Turaţia pompei 
este menţinută la o valoare constantă (fig. 11). Turaţia pompei este 
setată de la butonul de reglaj respectiv prin intermediul interfeţei Bus.

„L” apare atunci când modul de funcţionare Q-Limit este activat. Regi-
mul de funcţionare Q-Limit limitează debitul volumetric maxim la o 
valoare stabilită. Reglarea este posibilă doar prin intermediul stick-ului 
IR (accesoriu).

Pompa este reglată pe turaţie constantă (aici 2.600 RPM) (mod de acţi-
onare manuală).

În regimul de lucru manual, turaţia respectiv înălţimea nominală de pom-
pare în modul Δp-c sau Δp-v al pompei se reglează prin intermediul 
intrării 0-10V de la modulele IF Stratos Ext.Off, Ext.Min şi SBM. În această 
situaţie, butonul de reglaj nu are nicio funcţie pentru introducerea valorii 
nominale.

Modul de reglare Δp-T, reglare la o valoare impusă constantă a presiunii 
diferenţiale (figura 10). Este afişată valoarea impusă HS actuală. Acest 
tip de reglaj poate fi activat numai de la aparatul IR de comandă şi dia-
gnostic (accesoriu) sau prin intermediul interfeţei seriale digitale.

Sunt blocate toate setările modulului, cu excepţia confirmării avariei. 
Blocajul este activat de la aparatul IR de comandă şi diagnostic (accesoriu). 
Setările şi deblocarea se pot realiza numai cu aparatul IR de comandă şi 
diagnostic (accesoriu).

Pompa este comandată prin intermediul unei interfeţe seriale de date. 
Funcţia „Pornit/Oprit“ nu este activată la modul. De la modul se mai pot 
regla numai , , poziţia display-ului şi validarea avariei. 
Cu aparatul IR de comandă şi diagnostic (accesoriu) poate fi întreruptă 
pentru o perioadă de timp funcţionarea la interfaţă (pentru verificare, 
citirea datelor). Cu anumite module IF poate fi redeschis meniul. (Meniul 
poate fi utilizat manual, chiar dacă este cuplat modulul) (vezi documen-
taţia pentru moduile IF)

Simbol Explicaţie
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Structura meniului: Există trei niveluri de meniu. Pe nivelurile de sub afişajul 
setării de bază se ajunge întotdeauna pornind de la nivelul 1 prin apăsarea buto-
nului de reglare pe durate diferite.

• Nivelul 1 – Afişarea stării (afişarea stării de funcţionare)
• Nivelul 2 – Meniu operare (setarea funcţiilor de bază):

•  Apăsaţi butonul de reglare mai mult de 1 sec.
• Nivelul 3 – Meniu de opţiuni (setare suplimentară):

• Apăsaţi butonul de reglare mai mult de 6 sec.

NOTĂ! Dacă timp de 30 sec. nu s-a efectuat nicio introducere, afişajul ajunge 

înapoi la nivelul 1 (afişarea stării de funcţionare). Modificările temporare, necon-

firmate sunt ignorate.

7 Instalarea şi racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!
Montarea şi racordarea electrică incorecte reprezintă pericol de moarte. Trebuie 
luate măsuri pentru prevenirea electrocutării.

• Instalarea şi racordarea electrică trebuie efectuate doar de către personal de 
specialitate conform prevederilor în vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!
• Respectaţi prevederile locale ale companiei de furnizare a energiei electrice!

Pompe cu cablu premontat: 
• Nu trageţi niciodată de cablul pompei!
• Nu îndoiţi cablul!
• Nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe cablu!

Pompa funcţionează ca pompă condusă (slave). 
Pe afişajul display-ului nu poate fi efectuată nicio modificare.

Pompa cu două rotoare funcţionează în regim de vârf cu randament 
optimizat (master + slave)

Pompa cu două rotoare funcţionează în regim activ/rezervă (master + 
slave)

Apare la pompe cu anumite module IF (vezi documentaţia pentru 
module IF), dacă la pompă a fost transmis un mesaj (Wink) de la comanda 
centrală a clădirii.

Pompa este setată în modul „Unităţi SUA“.

S-a activat matricea de erori cu toleranţă la erori. 
Mod de funcţionare încălzire (pentru defecţiuni vezi cap. 10)

S-a dezactivat matricea de erori cu toleranţă la erori. 
Mod de funcţionare climatizare (pentru defecţiuni vezi cap. 10)

Simbol Explicaţie
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7.1 Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accident!
Montajul necorespunzător se poate solda cu accidentarea persoanelor.

• Există pericol de strivire! 
• Pericol de rănire din cauza marginilor/bavurilor tăioase. Purtaţi echipamente 

de protecţie adecvate (de ex. mănuşi)!
• Pericol de rănire în cazul căderii pompei/motorului! Asiguraţi pompa/motorul, 

la nevoie, cu dispozitive de prindere adecvate!

ATENŢEI! Pericol de deteriorare a produsului!
Montajul necorespunzător se poate solda cu deteriorarea instalaţiei.

• Instalarea trebuie efectuată doar de către personal de specialitate!
• Respectaţi prevederile naţionale şi regionale!
• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată la modul/

cutia de borne sau cablul premontat. 

• Instalarea în interiorul unei clădiri 
Pompele se instalează într-un spaţiu uscat, bine aerisit şi fără praf, conform gra-
dului de protecţie (vezi plăcuţa de identificare a pompei). Temperaturile de 
ambianţă mai mici de -10°C nu sunt permise.

• Instalarea în afara unei clădiri (amplasare exterioară):
• Instalaţi pompa într-un cămin (de ex.: şaht de lumină, cămin circular) cu capac 

sau într-un dulap/într-o carcasă ca protecţie contra intemperiilor. Tempera-
turile de ambianţă mai mici de -10°C nu sunt permise.

• Evitaţi expunerea directă a pompei la radiaţiile solare.
• Pompa se va proteja astfel încât locaşurile pentru evacuarea condensului să 

rămână curate, fără impurităţi. Fig. 6:
• Protejaţi pompa contra averselor de ploaie. Picurarea apei de sus este permisă 

cu condiţia ca, racordarea electrică să fie efectuată conform instrucţiunilor de 
montaj şi exploatare şi cutia de borne să fie închisă corespunzător.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

La depăşirea sau coborârea sub temperatura ambiantă admisă asiguraţi aeri-

sirea suficientă.

Din cauza supratemperaturii, modulul electronic se poate deconecta. 

Nu acoperiţi niciodată modulul electronic cu obiecte. Trebuie păstrată o dis-

tanţă suficientă de cel puţin 10 cm în jurul modulului electronic.

• Înainte de instalarea pompei, executaţi toate lucrările de sudare şi de lipire.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Impurităţile de pe sistemul de conducte pot deteriora pompa în timpul func-

ţionării. Spălaţi sistemul de conducte înainte de instalarea pompei.

• Montaţi vanele de izolare în amonte şi în aval de pompă.

• Fixaţi conductele cu dispozitive adecvate de pardoseală, plafon sau perete, astfel 

încât pompa să nu suporte greutatea conductelor.
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• La montarea pe turul instalaţiilor deschise, turul de siguranţă trebuie să se rami-

fice înainte de pompă (DIN EN 12828).

• Înainte de montarea pompelor individuale, îndepărtaţi cele două jumătăţi de cofraj 

ale termoizolaţiei (fig. 5, poz. 1).

• Pompa se montează într-un loc uşor accesibil, astfel încât să existe posibilitatea 

verificării ulterioare, a reviziei sau a înlocuirii.

• De respectat în timpul montajului/instalării:

• Executaţi montajul netensionat cu arborele pompei pe orizontală (v. poziţiile 

de montaj în fig. 2a/2b).

• Asiguraţi-vă că instalarea pompei pe direcţia corectă de scurgere este posibilă 

(a se vedea fig. 2a/2b). Fiţi atenţi la triunghiul de direcţionare de pe carcasa 

pompei (fig. 1a, poz.2). 

• Asiguraţi-vă că instalarea pompei în poziţia corectă de montaj este posibilă (a se 

vedea fig. 2a/2b). În caz de nevoie rotiţi motorul incl. modulul de reglare, a se 

vedea cap. 9.1.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

În cazul unei poziţii nepermise a modulului, există pericolul să pătrundă picături 

de apă. Poziţia modulului cu racordul de cablu orientat în sus nu este permisă!

7.1.1 Instalarea pompei cu racorduri filetate

• Înainte de montarea pompei, montaţi îmbinările filetate adecvate pentru conducte.

• La montarea pompei, utilizaţi garniturile plate livrate între ştuţul de aspiraţie/

refulare şi îmbinările filetate ale conductelor.

• Montaţi piuliţele olandeze pe filetul de la ştuţurile de aspiraţie/refulare şi strân-

geţi cu cheia franceză sau cu un cleşte pentru ţevi.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

La strângerea îmbinărilor filetate nu ţineţi contra la motor/modul, ci utilizaţi 

suprafeţele speciale pentru chei de pe ştuţul de aspirare/refulare.

• Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor filetate.

Tip pompă Mărime cheie [mm] Mărime cheie [mm]

Ştuţuri de aspiraţie Ştuţuri de presiune

Stratos 25/1 -4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 30/1 -4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 25(30)/1 -12 41 41



Română

18 WILO SE 05/2015

7.1.2 Instalarea pompei cu flanşe

Montarea pompelor cu flanşă combinată PN6/10 (pompe cu flanşe DN32 până 

la inclusiv DN 65) şi pompe cu flanşe DBN80/DN100.

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de distrugeri ale proprietăţii!

În condiţii de instalare incorectă, îmbinarea cu flanşă se poate deteriora şi 

deveni neetanşă. Pericol de rănire/pericol de daune materiale în cazul scur-

gerii de fluid fierbinte.

• Nu conectaţi niciodată între ele două flanşe combinate!

• Pompele cu flanşă combinată nu sunt autorizate pentru presiuni de lucru PN16.

• Utilizarea de elemente de siguranţă (de ex. inele de siguranţă) poate determina 

scurgeri la îmbinarea cu flanşă. De aceea ele nu sunt permise. Între capul şurubu-

lui/piuliţei şi flanşa combinată trebuie utilizate şaibele livrate (fig. 3, poz. 1).

• Cuplurile de strângere admise din tabelul următor (vezi mai jos) nu trebuie depă-

şite nici în cazul utilizării de şuruburi cu rezistenţă mai mare (≥ 4.6), deoarece în caz 

contrar se poate produce deteriorarea orificiilor longitudinale. Prin aceasta, 

şuruburile îşi pierd pretensionarea şi îmbinarea cu flanşă poate deveni neetanşă.

• Utilizaţi şuruburi suficient de lungi. Filetul şurubului trebuie să iasă cu cel puţin 

un pas în afară din piuliţă (fig. 3, poz. 2).   

• Montaţi garnituri plate potrivite între flanşa pompei şi cea a contraflanşei.

• Strângeţi şuruburile flanşei în 2 etape, pe diagonală, cu cuplul de strângere indicat 

(vezi tabelul 7.1.2).

• Etapa 1: 0,5 x cuplu strângere adm.

• Etapa 2: 1,0 x cuplu strângere adm.

• Verificaţi etanşeitatea îmbinărilor cu flanşe.

DN 32, 40, 50, 65 Presiunea nominală PN6 Presiunea nominală PN10/16

Diametru şurub M12 M16

Clasă de rezistenţă 4.6 sau mai mare 4.6 sau mai mare

Cuplu de strângere permis 40 Nm 95 Nm

Lungime min. şurub la

• DN32/DN40 55 mm 60 mm

• DN50/DN65 60 mm 65 mm

DN 80, 100 Presiunea nominală PN6 Presiunea nominală PN10/16

Diametru şurub M16 M16

Clasă de rezistenţă 4.6 sau mai mare 4.6 sau mai mare

Cuplu de strângere permis 95 Nm 95 Nm

Lungime min. şurub la

• DN80 65 mm 65 mm

• DN100 70 mm 70 mm
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7.1.3 Izolarea pompei în instalaţiile de încălzire

Ambele cochilii ale izolaţiei termice trebuie aşezate şi împreunate înainte de 

punerea în funcţiune, astfel încât ştifturile de ghidare să intre în orificiile opuse.

AVERTISMENT! Pericol de arsuri!

Întreaga pompă poate fi foarte fierbinte. La reechiparea izolaţiei în timpul 

funcţionării există pericol de arsuri. 

7.1.4 Izolarea pompei în instalaţii de răcire/climatizare

• Cochiliile termoizolante cuprinse în volumul livrării (fig. 5, poz. 1) sunt admise 

numai în aplicaţii de încălzire/apă potabilă cu temperaturi ale mediului de trans-

port de la +20 °C, deoarece aceste cochilii termoizolante nu învelesc carcasa 

pompei etanş la difuzie.

• La utilizarea în instalaţii de răcire şi de climatizare, se vor utiliza materiale izo-

lante din comerţ, rezistente la difuzie.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Dacă izolaţia rezistentă la difuzie este montată de către client, carcasa pom-

pei poate fi izolată numai până la rostul de separaţie la motor. Deschiderile 

pentru scurgeri de condens trebuie să rămână libere, pentru ca apa de con-

dens produsă în motor să se poată scurge nestingherit (fig. 6). Acumularea de 

condens la motor se poate solda cu defecţiuni electrice.

7.2 Racord electric

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul producerii 
unor accidente mortale prin electrocutare.

• Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv de către un electrician de la 
societatea locală de distribuţie a energiei electrice în conformitate cu preve-
derile în vigoare.

• Înainte de începerea lucrărilor la pompă se întrerupe alimentarea cu tensiune 
la toţi polii. Nu se permite începerea lucrărilor la modul decât după 5 minute 
din cauza tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru persoane 
(condensatori).

• Verificaţi dacă toate racordurile sunt scoase de sub tensiune (şi contactele 
fără potenţial).

• Pompa nu va fi pusă în funcţiune dacă modulul de reglaj prezintă urme de 
deteriorare.

• În cazul îndepărtării neautorizate a elementelor de reglaj şi de comandă de la 
modulul de reglaj, există pericol de electrocutare la atingerea componentelor 
electrice din interior.

• O pompă nu poate fi racordată la o alimentare permanentă cu tensiune (USV 
sau aşa-numite reţele IT).
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ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Racordul electric necorespunzător poate duce la deteriorarea produsului.

• În cazul conectării unei tensiuni greşite, motorul se poate deteriora!
• Comanda printr-un releu semiconductor/Triac se va verifica în cazurile indi-

viduale, deoarece sistemul electronic poate fi deteriorat sau compatibilita-
tea electromagnetică (EMV) poate fi influenţată negativ!

• La conectarea/deconectarea pompei cu ajutorul unor dispozitive externe de 
comandă, trebuie dezactivată cadenţarea tensiunii de reţea (de ex. comandă 
pachet Puls), pentru evitarea pagubelor la sistemul electronic.

• Tipul de curent şi tensiunea de reţea trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa 
de identificare.

• Racordul electric se va realiza printr-un cablu de reţea fix (3 x 1,5 mm2 secţiune 
minimă), care este prevăzut cu un conector sau un întrerupător multipolar cu o 
deschidere a contactului de minim 3 mm.

• Dacă are loc deconectarea printr-un releu de reţea conectat de client se vor îndeplini 
următoarele cerinţe: Curent nominal ≥ 10 A, tensiune nominală 250 VAC

• Siguranţă 10/16 A, inertă sau siguranţă automată cu caracteristică C
• Pompele cu două rotoare: Ambele motoare ale pompei cu două rotoare trebuie 

prevăzute cu un cablu de reţea cu conectare separată şi o siguranţă de reţea 
separată.

• Un întrerupător de protecţie a motorului instalat de client nu este necesar. Dacă 
un astfel de întrerupător există deja în instalaţie, acesta trebuie şuntat sau trebuie 
setat la valoarea maximă posibilă a intensităţii.

• Curent de derivaţie per pompă Ieff ≤ 3,5 mA (conform EN 60335)
• Se recomandă siguranţarea pompei cu un întrerupător de protecţie FI.

Marcaj: FI –  sau 

La dimensionarea întrerupătorului de protecţie FI respectaţi numărul de pompe 

racordate şi intensitatea nominală a fiecăreia.
• La utilizarea pompei în instalaţii cu o temperatură a apei de peste 90 °C trebuie 

folosit un cablu de racordare termorezistent.
• Toate cablurile de racordare trebuie dispuse în aşa fel încât să nu intre în contact 

cu conducta şi/sau carcasa pompei sau a motorului.
• Pentru a asigura protecţia contra stropirii şi protecţia la smulgere a presetupelor 

pentru cablu, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior adecvat (a se vedea 
tabelul 7.2) iar piesele de presiune se vor înşuruba suficient de strâns. În plus, 
cablurile din apropierea conectorului filetat se vor îndoi sub forma unei bucle de 
scurgere, pentru eliminarea apei scurse. Presetupele de cablu neutilizate trebuie 
închise cu şaibele de etanşare existente şi bine strânse.

PERICOL! Pericol de electrocutare!
La contactele interfeţei modulului IF se poate forma o tensiune periculoasă 
la atingere.
Dacă în carcasa modulului nu se află niciun modul IF (accesorii), dopul (fig. 7, 
poz. 1) trebuie să acopere interfaţa modulului IF, pentru a-i garanta siguranţa 
la atingere. Asiguraţi aşezarea corectă.

• Puneţi în funcţiune pompele numai cu capacul modulului înşurubat corect. Verificaţi 
poziţia corectă a etanşării capacului.
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AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
În cazul deteriorării capacului orificiilor de admisie şi evacuare a aerului 
(capac negru), gradul de protecţie şi siguranţa electrică nu pot fi asigurate. 
Verificaţi poziţia capacelor. 

• Ocuparea presetupelor pentru cablu:
Următorul tabel prezintă combinaţiile posibile de circuite electrice în care pot fi ocu-
pate presetupele de cablu individuale. În acest sens se va respecta DIN EN 60204-1 
(VDE 0113, Bl.1):
• Par. 14.1.3 conform: Conductorii de la diverse circuite electrice pot aparţine 

aceluiaşi cablu multiconductor, atunci când izolaţia este suficientă pentru cea 
mai mare tensiune întâlnită în cablu.

• Fig. 4.4.2 conform: În cazul unei posibile afectări a funcţionării din cauza com-
patibilităţii electromagnetice, cablurile de semnal cu prag redus trebuie sepa-
rate de cablurile cu curenţi puternici.

Tabelul 7.2:

Fiting PG 13,5 PG 9 PG 7

Diametrul cablului 8... 10 mm 6... 8 mm 5... 7 mm

1. Funcţie

Tip cablu:

Cablu 
de reţea
SSM
5x1,5 mm²

DP-Management

Cablu biconductor
(l ≤ 2,5 m)

2. Funcţie

Tip cablu:

Cablu 
de reţea
3x1,5 mm² 
3x2,5 mm²

SSM

Cablu biconductor

DP-Management

Cablu biconductor
(l ≤ 2,5 m)

3. Funcţie

Tip cablu:

Cablu 
de reţea

3x1,5 mm² 
3x2,5 mm²

SSM/0...10V/Ext.Off
sau
SSM/0...10V/Ext.Min
sau
SSM/SBM/0...10V
sau
SSM/SBM/Ext.Off
Cablu de comandă multi-
conductor, numărul de fire 
după numărul de circuite de 
comandă, eventual ecranat

DP-Management

Cablu biconductor
(l ≤ 2,5 m)

4. Funcţie

Tip cablu:

Cablu 
de reţea
3x1,5 mm² 
3x2,5 mm²

Interfaţă serială digitală
Cablu bus

DP-Management
Cablu biconductor
(l ≤ 2,5 m)

5. Funcţie

Tip cablu:

Cablu 
de reţea
3x1,5 mm² 
3x2,5 mm²

Interfaţă serială digitală

Cablu bus

Interfaţă serială 
digitală
Cablu bus
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PERICOL! Pericol de moarte prin electrocutare
În cazul în care cablul de reţea şi cablul de semnalizare generală de defecţiune 
(SSM) se află împreună într-un cablu cu 5 conductori (tabelul 7.2, modelul 1), 
cablul de semnalizare generală de defecţiune (SSM) nu trebuie monitorizat cu 
joasă tensiune de protecţie, deoarece în caz contrar se pot produce transfe-
ruri de tensiune.

• Pompa/instalaţia trebuie împământată conform normelor tehnice.

• L, N,  : Tensiunea racordului la reţea: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, 

Alternativ este posibilă alimentarea electrică între două faze ale unei reţele de 

curent continuu cu tensiune în triunghi 3~230 VAC, 50/60 Hz.

• SSM: Un mesaj global de defecţiune este disponibil la bornele SSM ca deschizător 
fără potenţial. Sarcina pe contact:
• Minim admisă: 12 V DC, 10 mA
• Maxim admisă: 250 V AC 1 A

• Frecvenţa comutării
• Conectări/deconectări prin tensiunea de reţea ≤ 20/24 h
• Conectări/deconectări prin Ext. Off, 0-10V sau prin interfaţa digitală în serie ≤ 20/h

8 Punerea în funcţiune
Trebuie respectate obligatoriu indicaţiile de pericol şi avertismentele din 
capitolele 7, 8.5 şi 9!
Înainte de punerea în funcţiune a pompei verificaţi dacă aceasta este montată 
corect şi racordată.

8.1 Umplere şi dezaerare

NOTĂ: O aerisire incompletă conduce la producerea de zgomote în pompă şi în 

instalaţie.

Instalaţia trebuie umplută şi dezaerată în mod corespunzător. Aerisirea camerei 
rotorului pompei are loc automat după o scurtă funcţionare. Funcţionarea fără 
apă, pe o perioadă scurtă de timp, nu determină deteriorarea pompei.

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Nu este permisă desfacerea capului motorului sau a îmbinării cu flanşă/a îmbină-
rii filetate a conductei în vederea aerisirii!

• Pericol de opărire!
Fluidul scurs poate produce accidentarea persoanelor şi daune materiale.

• Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichi-
dului pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 

8.2 Reglarea meniului

AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
În funcţie de starea de funcţionare a instalaţiei, pompa se poate încinge foarte 
tare. Pericol de arsuri la atingerea suprafeţelor metalice (de ex. aripioare de 
răcire, carcasa motorului, carcasa pompei). Setarea la modulul de reglare se 



Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 23

Română

poate efectua în timpul funcţionării prin acţionarea butonului de reglare. În 
timpul efectuării acestor operaţiuni nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.

8.2.1 Manevrarea butonului de reglare (fig. 1a, poz. 1.3)
• Din poziţia de bază, prin apăsarea butonului (la meniul 1: apăsaţi mai mult de 1 s) 

sunt selectate meniurile de reglare într-o succesiune fixă. Se aprinde respectivul 
simbol actual. Prin rotire spre stânga sau spre dreapta a butonului, parametrii 
pot fi modificaţi pe afişaj, înainte sau înapoi. Noul simbol setat se aprinde inter-
mitent. Prin apăsarea butonului este preluată noua setare. Tot aici are loc conec-
tarea în următoarea posibilitate de setare.

• Valoarea estimată (presiunea diferenţială sau turaţia) se modifică în poziţia de 
bază prin rotirea butonului de reglare. Noua valoare se aprinde intermitent. Prin 
apăsarea butonului este preluată noua valoare nominală.

• Dacă noua setare nu este confirmată, după 30 s este preluată vechea valoare iar 
afişajul sare înapoi la setarea de bază.

8.2.2 Comutarea afişajului pe display
• Pentru fiecare dispunere a modulului de reglare, în poziţie de montaj orizontală 

sau verticală, poziţia afişajului pe display poate fi rotită cu 90°. În acest scop se 
poate efectua setarea poziţiei în punctul de meniu 3. Poziţia afişajului, indicată 
de setarea de bază, se aprinde intermitent la „ON“ (pentru poziţia de montaj ori-
zontală). Prin rotirea butonului de setare, afişajul de pe display poate fi comutat. 
„ON“ se aprinde intermitent pentru poziţia de montaj verticală. Prin apăsarea 
butonului de setare se confirmă setarea. 

Orizontală Verticală Setarea
 

Setarea poziţiei în punctul 
de meniu 3
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8.2.3 Setări în meniu

La operarea afişajului pompelor cu un rotor apar succesiv următoarele meniuri: 

• Funcţionarea cu pompă cu un rotor:

Setare la prima punere în funcţiune/Succesiunea meniurilor în timpul funcţionării 

(reprezentarea orizontală a afişajului pe display) 

Afişaj LCD Setarea

La conectarea modulului, pe afişaj apar pentru 2 s 
toate simbolurile. După aceea se stabileşte setarea 
actuală .

Setarea actuală (de bază) (setarea din fabrică):

H 5,0 m • de exemplu: înălţimea de pompare nomi-
nală Hs = 5,0 m simultan ½ Hmax (setare 
din fabrică în funcţie de tipul pompei)

• Modul de reglare Δp-v

• Pompa funcţionează în regimul de 
reglare, regimul de coborâre este blocat
(a se vedea şi punctul de meniu  ).

 • lipseşte = pompa individuală

Prin rotirea butonului de reglare se modi-
fică valoarea nominală a presiunii diferen-
ţiale. Noua valoare nominală a presiunii 
diferenţiale se aprinde intermitent.

Prin apăsarea scurtă a butonului este 
preluată noua setare.
În cazul în care butonul nu este apăsat, 
valoarea nominală a presiunii diferenţi-
ale setate până acum sare după 30 s îna-
poi la valoarea anterioară.

Apăsaţi butonul de operare > 1 s.
Apare următorul punct din meniu .

Dacă în meniurile următoare nu se efectuează nicio setare timp de 30 s, pe afişaj 
apare din nou setarea de bază .
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Setarea poziţiei afişajului pe display 
vertical/orizontal
Poziţia setată a afişajului pe display este indicată de 
aprinderea intermitentă a butonului „ON“.

Prin rotirea butonului de reglare este 
selectată cealaltă poziţie.

Setarea este preluată.

Modul de reglare setat actual se aprinde intermitent.

Prin rotirea butonului de reglare pot fi 
selectate şi alte moduri de reglare. Noul 
mod de reglare selectat se aprinde inter-
mitent.

Prin apăsarea unui buton este preluat 
noul mod de reglare şi se realizează 
comutarea în următorul meniu.

Afişaj LCD Setarea
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Punctul din meniu  apare numai atunci când a 
fost inserat un modul IF Stratos cu intrare 0-10V.
Simbolul „10V“ apare pe display
Conectarea/deconectarea intrării 0-10V

Activarea intrării 0-10V: 
Pe display apare „ON“ şi „Simbol motor modul“
O setare manuală a valorii nominale pe butonul de 
reglare nu este posibilă. Afişajul „10V“ este vizibil în 
poziţia de bază .

Prin rotirea butonului de reglare poate fi 
modificată setarea.

Dezactivarea intrării 0-10V: 
Pe display apare „OFF“.

Setarea este preluată.

Dacă intrarea a fost conectată, programarea sare 
la punctul de meniu .

  

Dacă nu există tensiune de reţea la contactul 0-10V, 
apare „Off“ pe display iar „simbolul motor“ nu este 
afişat.

Afişaj LCD Setarea
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Pornirea/oprirea pompei

Pornirea pompei: 
Pe display apare „ON“ şi „Simbol motor modul“

Prin rotirea butonului de reglare poate fi 
modificată setarea.

Oprirea pompei 
Pe display apare „OFF“.

Setarea este preluată.

Atunci când pompa este oprită „simbolul motor“ 
se stinge.

Aprobare/blocare regim coborâre
Fie se aprind intermitent

regim de reglare normal, 
regim de coborâre blocat

regim de coborâre aprobat:

apare pe afişaj în timpul regimului 
de reglare automat, sau

în timpul regimului de coborâre

Prin rotirea butonului de reglare selectaţi 
una din cele două setări.

Setarea este preluată. 
Afişajul trece în următorul meniu.

Punctul de meniu  este şuntat, atunci când:
• Funcţionarea pompei se realizează cu module IF 

Stratos,
• A fost selectat modul de acţionare manuală,
• Intrarea 0...10V a fost activată.

La regimul de funcţionare cu pompă cu un singur rotor, afişajul sare înapoi 
în poziţia de bază . 
În cazul unei defecţiuni, înainte de setarea de bază apare  meniul 
de defecţiuni . 
La regimul de funcţionare cu pompe cu două rotoare, afişajul trece 
în meniu .

Afişaj LCD Setarea
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• Regim de pompă cu două rotoare: 

Setarea la prima punere în funcţiune 

Afişaj LCD Setarea

La conectarea modulului, pe afişaj apar pentru 2 s 
toate simbolurile.
După aceea apare meniul .

Pe afişajul ambelor pompe se aprinde intermitent 
simbolul MA = Master (conducătoare).
Dacă nu se efectuează nicio setare, ambele pompe 
funcţionează cu presiune diferenţială constantă
(Hs = ½ Hmax la Q = 0 m3/h).

Prin apăsare  pe butonul de reglare al pompei 
din stânga aceasta este selectată ca pompă princi-
pală iar pe display apare setarea Mod de funcţionare 
meniu . Pe display-ul pompei din dreapta apare 
automat SL = Slave (condusă).

Astfel se constată următoarea selecţie: pompa 
stângă conducătoare, pompa dreaptă condusă. 
Nopeul rotativ de pe pompa condusă nu mai are 
apoi nicio semnificaţie. 
Setările nu pot fi efectuate aici.

O setare a poziţiei display-ului nu poate fi efectuată 
la pompa condusă. Setarea poziţiei la pompa con-
dusă este preluată de norma pompei conducătoare.
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Regim de pompă cu două rotoare: Succesiunea meniurilor în timpul funcţionării:

La conectarea modulului, pe afişaj apar pentru 2 s toate simbolurile . După 

aceea se stabileşte setarea actuală . La „răsfoire“ pe afişajul MA apare ace-

eaşi succesiune a meniului ...  ca la pompa individuală. Apoi apare meniul 

MA ca afişaj permanent.

Afişaj LCD Setarea

Prin  pe MA, pe acest display apare SL. Dacă 
SL a fost confirmat prin , cealaltă pompă 
(dreapta) devine pompă conducătoare. 
Astfel s-a efectuat un schimb între pompa condu-
cătoare şi pompa condusă. Acum se poate programa 
numai la pompa din dreapta (MA).
La SL nu pot fi efectuate setări. Schimbarea pompei 
principale cu cea condusă se poate efectua numai 
de la pompa principală.

Setarea sarcinii de vârf sau regim activ/de rezervă
Se afişează setarea actuală.

Funcţionare în regim de vârf, sau

regim activ/de rezervă

Prin rotirea butonului de reglare se 
aprinde cealaltă setare.

Setarea este preluată.

Afişajul sare înapoi la setarea de bază .
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• Meniul la modulele IF cu funcţie Bus:  

Afişaj LCD Setarea

Semnalizare la sistemul de management al clădirii 
(GLT)
„Id“ (numărul de identificare) apare la modulele IF 
conectate cu interfaţă digitală în serie (nu la PLR), 
pentru a transmite un semnal către centrala de 
management al clădirii. (pentru întreţinerea sau 
pentru punerea în funcţiune a sistemului de auto-
matizare a clădirii (GA)).

Prin rotirea butonului de reglare se 
aprinde intermitent afişajul Id 

Semnalizarea Id este transmisă la GLT.

Afişajul sare la meniul următor.
Dacă nu trebuie transmis niciun mesaj de semnali-
zare, butonul de reglare poate fi rotit până când afi-
şajul nu se mai aprinde intermitent. Prin rotirea 
butonului, afişajul sare la următorul meniu

Setarea adresei Bus 
OFF Comunicarea prin Bus este deconectată

apare pe afişaj şi semnalizează comuni-
carea prin interfaţa de date în serie.

Prin rotirea butonului de reglare este 
selectată o adresă BUS (de ex. 64).
Zona de adrese depinde de sistemul Bus 
utilizat (a se vedea manualul de montaj şi 
utilizare aferent).

Setarea este preluată

Afişajul sare la meniul următor.
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• Meniu opţiuni: Setarea modului de funcţionare Încălzire (HV)/Răcire Clima-

tizare (AC) şi comutarea de pe unităţile SI pe unităţile US

Afişaj LCD Setarea

Configurarea modulelor IF
Această setare serveşte la configurarea modulelor IF 
(de ex. valoarea Baud, formatul Bit). A, C,E şi F sunt 
parametri liberi. Afişarea meniului şi a parametrilor 
individuali depinde de respectivul modul IF. A se vedea 
manualul de montaj şi exploatare al modulelor IF! 

Prin rotirea butonului de reglare, valorile 
pot fi modificate.

Setarea este preluată

Afişajul sare din nou la setarea de bază .

Afişaj LCD Setarea

Setarea modului de funcţionare Încălzire (HV)/
Răcire Climatizare (AC)

În setarea de bază (câmpul de meniu 1) 
apăsaţi butonul de reglare > 6 s.

În interval de 6 s, după cca 1 s apare câmpul de 
meniu 2 (punctul din meniu , setarea poziţiei 
afişajului pe display).



Română

32 WILO SE 05/2015

• Mesaj defecţiune: Pompă cu un rotor şi pompă cu două rotoare

Afişaj LCD Setarea

După alte 5 s afişajul se schimbă în câmpul de meniu 3
Apare afişajul „HV“ (setare din fabrică).

Prin rotirea butonului de reglare se poate 
modifica setarea pe regimul de funcţio-
nare răcire/climatizare (AC). 
„AC“ se aprinde intermitent.

Setarea este preluată.

Afişajul sare în următorul meniu.

Comutare de pe unităţi SI pe unităţi US

Afişajul „m ft“ apare, unitatea setată în prezent se 
aprinde intermitent. (setare din fabrică [m]).

Prin rotirea butonului de reglare se poate 
modifica setarea pe [ft]. 
Noua setare se aprinde intermitent.

Setarea este preluată.

Afişajul sare din nou la setarea de bază .

Dacă în meniu nu se efectuează nicio setare timp de 30 s, pe afişaj apare din nou se-
tarea de bază .

Afişaj LCD Setarea

În caz de eroare, defecţiunea actuală se afişează prin 
E = Error, Nr. cod şi prin aprinderea intermitentă a 
sursei de defecţiune motor, modul de reglare sau 
alimentare electrică.

Pentru numerele de cod şi importanţa acestora 
a se vedea capitolul 10.
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8.3 Selectarea modului de reglare: 

Tip instalaţie Condiţii ale sistemului Mod de reglare 

recomandat

Instalaţii de încălzire/venti-
lare/climatizare cu rezis-
tenţă în partea de transfer 
(calorifere de cameră + 
robinet cu termostat) 
≤ 25% din rezistenţa totală

1. Sistem cu două conducte cu robinete 
cu termostat/vane zonale şi autoritate 
a vanei redusă
• HN > 4 m
• Conducte de distribuţie foarte lungi
• Robinete de blocare a coloanei 

puternic gâtuite
• Regulator al diferenţei de presiune 

pe coloană
• Pierderi mari de presiune în compo-

nentele instalaţiei care se scurg din 
fluxul volumetric general (cazan/
maşină de frig, eventual schimbător 
de căldură, conductă de distribuţie 
până la prima derivaţie)

2. Circuite primare cu pierderi mari de 
presiune

Δp-v

Sisteme de recirculare pen-
tru apă potabilă cu rezis-
tenţă în circuitul primar 
≥ 50% din rezistenţă în 
coloana de ascensiune

3. Sisteme de recirculare pentru apă 
potabilă cu armături de izolare reglate 
prin termostat

Instalaţii de încălzire/venti-
lare/climatizare cu rezistenţă 
în partea de transfer (calori-
fere de cameră + robinet cu 
termostat) ≤ 25% din rezis-
tenţa în partea de transfer 
(calorifer de cameră + robi-
net cu termostat)

1. Sistem cu două conducte cu robinete 
cu termostat/vane zonale şi autori-
tate a vanei înaltă
• HN ≤ 2 m
• Instalaţii gravitaţionale transformate
• Adaptare la o extensie mai mare a 

temperaturii (de ex. sisteme de ter-
moficare)

• Pierderi reduse de presiune în com-
ponentele instalaţiei care se scurg 
din fluxul volumetric general (cazan/
maşină de frig, eventual schimbător 
de căldură, conductă de distribuţie 
până la prima derivaţie)

2. Circuite primare cu pierderi mici de 
presiune

3. Sisteme de încălzire prin pardoseală 
cu robinete cu termostat sau vane 
zonale

4. Sisteme monotubulare cu robinete cu 
termostat sau armături de izolare

Δp-c
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Sisteme de recirculare pen-
tru apă potabilă cu rezis-
tenţă în circuitul primar 
≤ 50% din rezistenţă în 
conducta de ascensiune

5. Sisteme de recirculare pentru apă 
potabilă cu armături de izolare reglate 
prin termostat

Δp-c

Instalaţii de încălzire 1. Sisteme bitubulare
• Pompa este montată pe tur.
• Temperatura pe tur depinde de 

condiţiile atmosferice.
Odată cu creşterea temperaturii pe 
tur creşte şi fluxul volumetric.

2. Sisteme monotubulare
• Pompa este montată pe retur.
• Temperatura pe tur este constantă.

Odată cu creşterea temperaturii pe 
retur scade fluxul volumetric.

3. Circuite primare cu cazan în condensaţie
• Pompa este montată pe retur.

Odată cu creşterea temperaturii pe 
retur scade fluxul volumetric.

Δp-T:

Sisteme de recirculare a apei 
potabile

4. Sisteme de recirculare pentru apă 
potabilă cu armături de izolare reglate 
prin termostat sau flux volumetric 
constant. 
Odată cu creşterea temperaturii pe 
conducta de recirculare scade fluxul 
volumetric.

Instalaţii de încălzire/venti-
laţie/climatizare
Sisteme de recirculare a apei 
potabile

1. Flux volumetric constant Mod de acţio-
nare manuală

Instalaţii de încălzire 1. Toate sistemele
• Pompa este montată pe tur.
• Temperatura pe tur este redusă în 

perioadele cu sarcină redusă 
(de ex. noaptea).

• Pompa funcţionează fără comandă 
externă 24 h la reţea.

Operaţie 
de revenire

Tip instalaţie Condiţii ale sistemului Mod de reglare 

recomandat
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8.4 Reglarea debitului pompei

În proiect, instalaţia este concepută pentru un anumit punct de lucru (punctul 

hidraulic de sarcină maximă la necesarul maxim de putere de încălzire calculat). 

La punerea în funcţiune, debitul pompei (înălţimea de pompare) se reglează în 

funcţie de punctul de lucru al instalaţiei. Reglajul standard nu corespunde debi-

tului necesar al pompei în instalaţia dată. Aceasta se determină cu ajutorul unei 

diagrame în funcţie de caracteristicile tipului de pompă ales (din catalog/fişa 

tehnică). A se vedea şi fig. 8 până la 10.

Moduri de reglare Δp-c, Δp-v şi Δp-T: 

Δp-c (Fig. 9) Δp-v (Fig. 8) Δp-T (Fig. 10)

Punct de lucru 
pe caracteristică 
maximă

Trasare de la punctul de lucru spre stânga. Se 
citeşte valoarea impusă HS şi se reglează pompa 
la această valoare.

Setările se efectu-
ează cu luarea în 
considerare a rapor-
turilor din instalaţie, 
prin interfaţa digitală 
în serie sau printr-un 
aparat de operare şi 
service cu IR (acce-
sorii) de către servi-
ciul de asistenţă 
clienţi.

Punct de lucru în 
gama de reglare

Se trasează de la 
punctul de lucru către 
stânga. Se citeşte 
valoarea nominală HS 
şi se reglează pompa 
la această valoare.

Se urmăreşte carac-
teristica de reglare 
până la caracteristica 
maximă, apoi ori-
zontal către stânga, 
se citeşte valoarea 
nominală HS şi se 
reglează pompa la 
această valoare.

Gamă de reglare Hmin, Hmax 
vezi catalogul

Tmin: 20...100 °C
Tmax: 30...110 °C
ΔT = Tmax -Tmin ≥ 
10 °C
Ascensiune:
ΔHs/ΔT ≤ 1 m/10 °C
Hmin, Hmax

Setare sens de acţio-
nare pozitiv: 
Hmax > Hmin 
Setare sens de acţio-
nare negativ: 
Hmin > Hmax 
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8.4.1 Limitarea debitului volumetric

În cazul în care se produce o alimentare excesivă din cauza reglării presiunii dife-

renţiale (Δp-c, Δp-v), debitul volumetric maxim poate fi limitat la un prag de 

25%-90% din Qmax cu ajutorul stick-ului Wilo-IR. (Versiune software a pom-

pelor SW ≥ 6.0). Atunci când se atinge valoarea stabilită, pompa se reglează la 

linia caracteristică în cadrul limitării - niciodată dincolo de aceasta

NOTĂ! „Q-Limit” poate fi reglat doar prin stick-ul WILO-IR (accesoriu).
La utilizarea „Q-Limit” în sisteme care nu sunt calibrate hidraulic, unele subdo-
menii pot fi insuficient alimentate. Realizaţi calibrarea hidraulică.

8.5 Funcţionare

Defectarea aparatelor electrice din cauza câmpurilor electromagnetice

În timpul funcţionării pompelor cu convertizoare de frecvenţă sunt generate 

câmpuri electromagnetice. Acestea pot duce la defectarea aparatelor electro-

nice. Consecinţa poate fi funcţionarea defectuoasă a aparatului, ceea ce poate 

duce la vătămări corporale grave până la moarte, de exemplu în cazul persoane-

lor purtătoare de aparate medicale implantate active sau pasive. De aceea, în 

timpul funcţionării este interzisă staţionarea persoanelor purtătoare de stimu-

latoare cardiace, de exemplu, în apropierea instalaţiei/pompei. În cazul suportu-

rilor magnetice sau electronice de date, câmpurile electromagnetice generate 

pot duce la pierderea datelor.

8.6 Scoaterea din funcţiune

Pentru lucrări de întreţinere/reparaţii sau demontare, pompa trebuie scoasă din 

funcţiune.

PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericol de moarte prin 
electrocutare.

• Lucrările la componentele electrice ale pompei trebuie efectuate obligatoriu 
doar de către un electrician calificat.

• La toate lucrările de întreţinere şi reparaţie, pompa trebuie deconectată de la 
reţea şi asigurată împotriva repornirii neautorizate. 

• Nu se permite începerea lucrărilor la modul decât după 5 minute din cauza 
tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru persoane (con-
densatori).

• Verificaţi dacă toate racordurile sunt scoase de sub tensiune (şi contactele 
fără potenţial).

• Şi atunci când este scoasă de sub tensiune, pompa poate să mai conducă o 
cantitate reziduală de curent electric. Prin rotorul acţionat poate fi indusă 
o tensiune periculoasă la atingere, prezentă la contactele motorului.
Se închid vanele de izolare în aval şi în amonte.

• Pompa nu va fi pusă în funcţiune dacă modulul de reglaj prezintă urme de 
deteriorare.
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AVERTISMENT! Pericol de arsuri!

Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 

La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura 

lichidului pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 

Lăsaţi instalaţia şi pompa să se răcească la temperatura camerei.

9 Întreţinerea
Pentru operaţiunile de întreţinere/curăţare şi de reparaţii, respectaţi indicaţiile 

din capitolul 8.5 „Funcţionarea“ şi 8.6 „Scoaterea din funcţiune“.

Trebuie urmate instrucţiunile de siguranţă din capitolul 2.6 şi capitolul 7.

La încheierea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, montaţi şi racordaţi pompa 

în conformitate cu indicaţiile din capitolul 7 „Instalarea şi racordarea electrică“. 

Pornirea pompei se efectuează conform indicaţiilor din capitolul 8 „Punerea în 

funcţiune“.

9.1 Demontarea/Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Lucrările de demontare/instalare necorespunzătoare pot produce accidenta-
rea persoanelor şi distrugeri ale proprietăţii. 

• Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei! 
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura 
lichidului pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare. 

• În cazul unor temperaturi ridicate ale fluidului pompat şi la presiuni mari pe 
sistem, există pericol de opărire din cauza fluidului fierbinte eliminat. 
Înainte de demontarea motorului, vanele de izolare din ambele părţi ale pom-
pei trebuie închise, pompa trebuie lăsată să se răcească la temperatura 
camerei şi trebuie golită secţiunea izolată a instalaţiei. Dacă nu există vane 
de izolare, goliţi instalaţia.

• Respectaţi datele producătorului şi fişele de date de siguranţă privind posi-
bilii aditivi din instalaţie.

• Pericol de accidentare în cazul căderii motorului după desprinderea şurubu-
rilor de fixare. 
Respectaţi prevederile naţionale privitoare la protecţia împotriva accidentelor 
precum şi regulamentele interne de lucru, de utilizare şi de siguranţă stabilite 
de operator. La nevoie, purtaţi echipament de protecţie!

AVERTISMENT! Pericol din cauza câmpului magnetic puternic!
În interiorul maşinii există în permanenţă un câmp magnetic puternic care, în 
cazul lucrărilor de demontare neconforme, pot duce la vătămări corporale şi 
daune materiale. 

• Îndepărtarea rotorului din carcasa motorului poate fi efectuată de regulă 
numai de către personalul de specialitate autorizat!

• Există pericol de strivire! La extragerea rotorului de pe motor acesta poate fi 
tras violent înapoi în poziţia iniţială, din cauza câmpului magnetic puternic. 
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• În cazul în care unitatea formată din rotorul hidraulic, scutul de lagăr şi rotor 
este extrasă de pe motor, în special persoanele purtătoare de aparatură 
medicală de susţinere, ca de ex. stimulatoare cardiace, pompe de insulină, 
aparate auditive sau altele, pot fi puse în pericol. Consecinţele pot duce până 
la moarte, vătămări corporale grave sau daune materiale. Pentru ace per-
soane este necesară în orice caz o evaluare specializată de medicină a muncii. 

• Aparatele electronice pot fi afectate sau deteriorate din cauza câmpului 
magnetic puternic al rotorului.

• Dacă rotorul se află în afara motorului, obiectele magnetice pot fi atrase violent. 
Acest lucru poate avea ca şi consecinţe vătămări corporale sau daune materiale. 

În stare asamblată, câmpul magnetic al rotorului este condu în circuitul fero-

magnetic al motorului. Prin aceasta, în afara maşinii nu se detectează niciun 

câmp magnetic dăunător pentru sănătate. 

PERICOL! Pericol de electrocutare!
Şi fără modul (fără conexiune electrică) la contactele motorului poate fi pre-
zentă o tensiune periculoasă la contact.
Respectaţi avertismentul de pe partea frontală a motorului: „Atenţie tensi-
une provenind de la generator“.

Dacă doar modulul de reglare trebuie adus în altă poziţie, motorul nu trebuie 

scos complet din carcasa pompei. În carcasa pompei motorul poate fi rotit în 

poziţie dorită chiar dacă este introdus (respectaţi poziţiile de montaj permise 

conform fig. 2a şi fig. 2b).

NOTĂ: În general, rotiţi capul pompei înainte de umplerea instalaţiei.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Dacă, în timpul lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, se separă capul moto-

rului de carcasa pompei, trebuie înlocuit inelul de etanşare care se află între 

capul motorului şi carcasa pompei. La montarea capului motorului asiguraţi-

vă că inelul de etanşare se află în poziţie corectă.

• Pentru a desprinde motorul, deşurubaţi cele 4 şuruburi cu locaş hexagonal inte-

rior (fig. 5, poz. 2). 

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Nu deterioraţi inelul de etanşare care se află între capul motorului şi carcasa 

pompei. Inelul de etanşare trebuie să se afle drept în raport cu marginea scu-

tului de lagăr îndreptată spre rotor.

• După montaj, strângeţi la loc pe diagonală cele 4 şuruburi cu locaş hexagonal.

• În cazul în care şuruburile de pe flanşa motorului nu sunt accesibile, modulul de 

reglare poate fi separat de motor prin desfacerea celor 2 şuruburi, a se vedea 

Capitolul 9.2

• Punerea în funcţiune a pompei a se vedea Capitolul 8.
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9.2 Demontarea/Instalarea modulului de reglare

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!

Lucrările de demontare/instalare necorespunzătoare pot produce accidenta-

rea persoanelor şi distrugeri ale proprietăţii. Respectaţi indicaţiile de pericol 

din Capitolul 9.1!

PERICOL! Pericol de electrocutare!

Şi fără modul (fără conexiune electrică) la contactele motorului poate fi pre-

zentă o tensiune periculoasă la contact (Cauza: regim de funcţionare pe bază 

de generator la alimentarea pompei). 

Nu introduceţi niciun fel de obiecte (de ex. cuie, şurubelniţe, sârme) în con-

tactul de pe motor.

Modulul de reglare se poate separa de motor prin desfacerea celor 2 şuruburi (Fig. 4):

• Desfaceţi şurubul de pe capacul cutiei de borne (Poz. 1)

• Îndepărtaţi capacul cutiei de borne (Poz. 2)

• Desfaceţi şuruburile cu locaş hexagonal interior M5 (SW4) din modulul de reglare 

(Poz. 3)

• Extrageţi modulul de reglare de pe motor (Poz. 4)

• Montajul se realizează în ordinea inversă, aveţi grijă să instalaţi garnitura plată 

(Poz. 5) între carcasa motorului şi modulul de reglare.

10 Defecţiuni, cauze şi remedii
Pentru defecţiuni, cauze şi remediere consultaţi diagrama de flux „Mesaje de 

eroare/avertizare“ şi Tabelele 10, 10.1, 10.2. 

Tabelul 10: Defecţiuni cu surse de perturbare externe

Defecţiuni Cauze Remediere

Pompa nu funcţio-
nează, deşi primeşte 
curent.

Siguranţă electrică defectă. Verificaţi siguranţele.

Pompa nu primeşte curent. Luaţi măsuri de remediere a întreru-
perii alimentării cu tensiune.

Pompa produce 
zgomote.

Cavitaţie din cauza presiu-
nii preliminare insuficiente.

Creşteţi presiunea preliminară pe 
sistem în limita valorilor admise.

Verificaţi reglajul pentru înălţimea 
de pompare şi la nevoie reglaţi înăl-
ţimi mai mici.



Română

40 WILO SE 05/2015

10.1 Semnalizări de avarie – Mod de funcţionare încălzire/ventilare HV

• S-a produs o avarie.

• Pompa se opreşte, LED-ul de semnalizare a defecţiunii (lumină roşie continuă) 

se activează.

Pompă cu două rotoare: Pompa de rezervă se activează.

• După un timp de aşteptare de 5 minute, pompa porneşte din nou automat.

• Transmiterea defecţiunii prin interfaţa digitală în serie depinde de tipul modu-

lului IF. 

Pentru detalii a se vedea documentaţia (manual de montaj şi utilizare a modulelor IF).

• Abia după a 6-a apariţie a aceleiaşi defecţiuni în decurs de 24 h pompa se 

opreşte definitiv, şi porneşte SSM. 

Defecţiunea trebuie apoi resetată manual.

EXCEPŢIE: La erorile având numărul de cod „E10“ şi „E25“ pompa se opreşte 

imediat la prima apariţie a erorii.

10.2 Semnalizări de avarie – Mod de funcţionare climatizare AC

• S-a produs o avarie.

• Pompa se opreşte, LED-ul de semnalizare a defecţiunii (lumină roşie continuă) 

se activează. Mesajul de eroare apare pe display, SSM porneşte. Defecţiunea tre-

buie apoi resetată manual.

Pompă cu două rotoare: Pompa de rezervă se activează.

• Transmiterea defecţiunii prin interfaţa digitală în serie depinde de tipul modu-

lului IF. 

Pentru detalii a se vedea documentaţia (manual de montaj şi utilizare a modulelor IF).

NOTĂ: Numerele de cod „E04“ (tensiune prea slabă în reţea) şi „E05“ (supraten-

siune în reţea) sunt clasificate exclusiv în regimul AC drept erori şi duc la deco-

nectarea imediată.
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Tabelul 10.1: Mesaje de avarie

Nr. 

cod.

Simbolul se 

aprinde in-

termitent

Defecţiune Cauză Remediere

E04 Bornă 
de reţea

Subtensiune 
în reţea

Tensiune de alimentare 
de la reţea, prea mică

Verificaţi tensiunea de 
reţea.

E05 Bornă 
de reţea

Supratensi-
une în reţea

Tensiune de alimentare 
de la reţea, prea mare

Verificaţi tensiunea de 
reţea.

E10 Motor Blocarea 
pompei

de exemplu, din cauza 
depunerilor

Rutina de deblocare por-
neşte automat. Dacă 
blocajul nu este remediat 
după max. 40 s, pompa 
se opreşte.
Apelaţi la serviciul 
de asistenţă clienţi

E20 Motor Tempera-
tură ridicată 
bobinaj

Motorul este suprasoli-
citat

Lăsaţi motorul să se 
răcească, verificaţi reglarea

Temperatura apei este 
prea ridicată

Reduceţi temperatura 
apei

E21 Motor Suprasar-
cină motor 

Depuneri în pompă Apelaţi la serviciul de 
asistenţă pentru clienţi

E23 Motor Scurt circuit/
legare 
la pământ

Motor/Modul defect Apelaţi la serviciul de 
asistenţă pentru clienţi

E25 Motor Eroare 
de contact 

Modulul nu este corect 
conectat 

Conectaţi din nou modulul

E30 Modul Supratem-
peratură 
modul

Debit limitat de aer sis-
temul de disipare al 
modulului

Asiguraţi condiţii pentru 
o aerisire mai bună, veri-
ficaţi condiţiile de utili-
zare, la nevoie, apelaţi la 
serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E31 Modul Temperatură 
ridicată com-
ponentă de 
putere 

Temperatură ambiantă 
prea ridicată 

Asiguraţi condiţii pentru 
o aerisire mai bună, veri-
ficaţi condiţiile de utili-
zare, la nevoie, apelaţi la 
serviciul de asistenţă 
pentru clienţi

E36 Modul Modul 
defect

Componente electro-
nice defecte

Apelaţi serviciul de asis-
tenţă clienţi/înlocuiţi 
modulul
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10.3 Mesaje de avertizare

• Defecţiunea (doar avertizare) este afişată.

• LED-ul de semnalizare a defecţiunii şi releul SSM nu se activează.

• Pompa continuă să funcţioneze, avertismentul poate apărea de nenumărate ori.

• Starea de funcţionare semnalizată ca necorespunzătoare nu ar trebui să se înre-

gistreze pe o perioadă prea lungă de timp. Cauza trebuie eliminată.

EXCEPŢIE: Dacă erorile 'E04', '' şi 'E05' persistă mai mult de 5 minute în regimul 

de funcţionare HV, acestea vor fi transmise mai departe prin mesaje de eroare 

(vezi cap. 10.1).

• Transmiterea defecţiunii prin interfaţa digitală în serie depinde de tipul modu-

lului IF. 

Pentru detalii a se vedea documentaţia (manual de montaj şi utilizare a modulelor IF).

  

Nr. 

cod.

Simbolul se 

aprinde in-

termitent

Defecţiune Cauză Remediere

E03 Tempera-
tura apei 
>110 °C

Reglarea încălzirii este 
setată greşit

Setaţi pe o temperatură 
mai redusă

E04 Subtensiune 
în reţea

Reţeaua este 
suprasolicitată

Verificaţi instalaţia 
electrică

E05 Supratensi-
une în reţea

Alimentarea defectu-
oasă de la societatea 
locală de furnizare 
a energiei electrice

Verificaţi instalaţia 
electrică

E07 1.Regim 
generator

Acţionat de pompa 
de presiune preliminară 
(traversarea pompei de 
pe partea de aspirare pe 
partea de presiune)

Compensarea reglării 
debitului pompei

2.Regim 
turbină

Pompa este acţionată 
pe retur (traversarea 
pompei dinspre partea 
de presiune spre partea 
de aspirare)

Verificaţi fluxul, eventual 
montaţi clapete de reţi-
nere.

E09 Regim 
turbină

Pompa este acţionată 
pe retur (traversarea 
pompei dinspre partea 
de presiune spre partea 
de aspirare)

Verificaţi fluxul, eventual 
montaţi clapete de reţi-
nere.

E11 Funcţionare 
în gol pompă

Aer în pompă Aerisiţi pompa şi instalaţia
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*) numai pentru pompe cu P1 ≥ 800W

Tabelul 10.2: Mesaje de avertizare

Dacă avaria nu poate fi remediată, adresaţi-vă unei unităţi comerciale speci-

alizate sau celui mai apropiat centru Wilo de asistenţă tehnică.

E38 Motor Senzor de 
temperatură 
al mediului 
transportat 
defect

Motor defect Apelaţi la serviciul de 
asistenţă pentru clienţi

E50 Defecţiune 
comunicaţii 
Bus

Interfaţă, cablu defect, 
module IF cuplate inco-
rect, cablu defect

După 5 min are loc comu-
tarea de la comanda prin 
interfaţă pe reglarea în 
regim local

E51 combinaţie 
nepermisă 
Master/Slave

Pompe diferite Pompe cu un rotor: utilizaţi 
acelaşi tipuri de pompe.
Pompă cu două rotoare: 
Apelaţi serviciul de asis-
tenţă clienţi sau sortaţi 
tipul de pompă cu ajuto-
rul unui aparat IR la MA şi 
SL. Atunci când tipurile 
de modul nu sunt iden-
tice solicitaţi un modul 
de schimb corespunzător

E52 Defecţiune 
comunicare 
pompă prin-
cipală/pompă 
condusă

Modulele IF nu sunt 
conectate corect, cablu 
defect

După 5 s modulele comută 
în regimul de funcţionare 
cu pompe cu un rotor. 
Conectaţi din nou modu-
lele, verificaţi cablul

E53 adresă Bus 
nepermisă

Adresă Bus dublată Alocaţi din nou o adresă 
în modul

E54 Conexiune I/
O – Modul

Conexiune I/O – Modul 
întrerupt

Verificaţi conexiunea

MA Master/Slave 
(pompa con-
ducătoare/
condusă) nu 
sunt setate

Stabiliţi pompa conducă-
toare şi pompa condusă

Nr. 

cod.

Simbolul se 

aprinde in-

termitent

Defecţiune Cauză Remediere
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Descrierea procesului de derulare a mesajelor de 

eroare/avertisment în regimul HV 

Semnaliz�ri de avarie Mesaje de avertizare 

m
ai

 p
u�

in
 d

e 
5 

Defec�iune 

E03 E07 E51 
E04 E09 E52 
E05 E11 E53 
 E38 E54 
 E50 MA 

Vezi 
tabelul 

� Nr cod. 
� Led semnalizare avarie �aprins� 
� SSM se deschide 
� Semnalizare de avarie la interfa�a 

serial� digital� 
Nu este posibil� resetarea manual� 

  Eroarea este validat� prin 
ap�sarea butonului min. 1 sec.  

� Nr cod. 
� Led semnalizare avarie 

�aprins� 
� DP: Comutare la alt� 

pomp� 
Nu este posibil� resetare 
manual�, releul de semnali-
zare a func�ion�rii SBM 
se deschide la modulul 
IF Stratos SBM �i 
Ext.Off/SBM

începând cu 6 ori în 24h 
Excep�ie: E10 �i E25 max. 1 dat� 

Pompa se 
deconec- 
teaz� pe 

toat� durata 
persisten�ei 

erorii 

Defec�iune 

E10 E25 
E20 E30 
E21 E31 
E23 E36 

Resetare manual� 
POMPA porne�te 

Regim de reglaj 

Num�r 
erori în 

24h 

Regim de reglaj 

E04 
E05 

mai mult de 
5 minute 

Num�r 
erori în 

24h 
M

ax
im

 5
 o

ri 
în

 2
4 

h 

M
ax

im
 5

 o
ri 

în
 2

4 
h 

POMPA se deconecteaz� 
Timp de a�teptare 

5 minute 

Autostart 
POMPA porne�te 

POMPA se deconecteaz� 
Timp de a�teptare 

5 minute 



Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 45

Română

Descrierea procesului de derulare a mesajelor de 

eroare/avertisment în regimul AC 

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate şi/sau ser-

viciul de asistenţă tehnică Wilo.

Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi greşite, la fiecare comandă 

trebuie indicate toate datele de pe plăcuţa de identificare.

Semnaliz�ri de avarie Mesaje de avertizare 

Defec�iune 

E03 E38 E53 
E07 E50 E54 
E09 E51 MA 
E11 E52 

Vezi 
tabelul 

� Nr cod. 
� Led semnalizare avarie �aprins� 
� SSM se deschide 
� DP: Comutare la alt� pomp� 
Releul de semnalizare a func�ion�rii 
SBM se deschide la modulul IF 
Stratos SBM �i Ext.Off/SBM 
� Semnalizare de avarie la interfa�a 

serial� digital� 

  Eroarea este validat� prin 
ap�sarea butonului min. 1 sec.  

Defec�iune 

E04 E23 
E05 E25 
E10 E30 
E20 E31 
E21 E36 

POMPA se deconecteaz�  
 

Excep�ie: E10 
Rutina de deblocare porne�te. 
(max. 3 mal sau max. 40 s) 

Pompa de deconecteaz� dac� 
blocarea nu a fost remediat�. 

Resetare manual� 
POMPA porne�te 

Regim de reglaj 
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12 Eliminarea
Prin eliminarea corectă a acestui produs şi prin reciclarea corectă, se evită polu-
area mediului şi pericolele la adresa sănătăţii persoanei.

La demontarea şi eliminarea motorului trebuie respectate obligatoriu indica-
ţiile de avertizare din Capitolul 9.1!

1) Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, apelaţi la firme de 
reciclare publice sau private.

2) Informaţii suplimentare privitoare la eliminarea corectă se obţin de la admi-
nistraţia publică, serviciul de eliminare a deşeurilor sau la punctul de achiziţie.

NOTĂ: 

Este interzisă eliminarea pompei împreună cu deşeurile menajere!

Informaţii suplimentare despre Recycling se găsesc la adresa 
www.wilo-recycling.com

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică



 

 DE EG � Konformitätserklärung
 EN EC � Declaration of conformity
 FR Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe : Stratos
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series: Stratos-D
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries : Stratos-Z 
(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 
2006/42/EG 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 2006/42/EC.  /  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 2006/42/CE.)
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive  
Directives CE relatives aux machines 
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten  / 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC  /  Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive 
 
Energieverbrauchsrelevante Produkte - Richtlinie 2009/125/EG 
Energy-related products - directive  

Directive des produits liés à l´énergie 
Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen, die durch die Verordnung (EU) 
622/2012 geändert wird  /  This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No 641/2009 for glandless circulators 
amended by the regulation (EU) No 622/2012  /  Suivant les exigences d´éco-conception du règlement (CE) no 641/2009 pour les circulateurs, 
amendé par le règlement (UE) no 622/2012 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN ISO 12100 
ainsi qu�aux normes harmonisées suivantes: EN 60335-2-51 
 EN 61800-3: 2004 
 EN 16297-1 
 EN 16297-2 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

WILO SE
Division Circulators � PBU BIG Circulators 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Dortmund, 06.12.2012 
 
 
 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality  

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117809.2 
CE-AS-Sh. Nr. 4145717 



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

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

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el 

consumo de energía

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

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

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

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

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de 
energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

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

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

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

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

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

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

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 

2009/125/WE.
����	���� � ���#�	��, ���$����� � %����������&
����� 
2009/125/�*

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: ;�'��<������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ��������� :
viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. '#�������* ��#���=�

EL TR RO
;<=>?@ ?BJJQX[>?@\ ]@\ ^^ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara`ie de conformitate
>?@FJKRXY [\] \K ^_K`[J xR\[ {� xR\} \?J ~x\�{\x{? ^x_��K{?� 
]~xJK^K]Y� \]� x~[@KR�Y� �]x\��Y]� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

{|@}~�\ E� }��  J@���<J�]� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�=��]X�J�}�@]��< ?BJ��]Q]@]� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
^BX>����< �|@}~� }�� ?B�|�QJ��� J� ]@� ���X}��� �X��Q�]� 
2009/125/E�

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 
2009/125/AT

Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�Jx_XKJ]{X�Jx �_?{]XK^K]K�XYJx ^_[\R^x, ]�]x�\Y_x: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�@�^Y ^_K?�K�XYJ? {Y@��x bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

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

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

�����#�#���, �� '#�����%� ��"���#� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � #���	���� 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih 

z energijo
����	���� $� ���#�	����, ����$��� � �����������&
������ 
2009/125/��

pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ��#������#��� ������#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. '#������ ��#���=�

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

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

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

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
����� ¡¢ £�¤¥�¥� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
¢ ¨©ª«£¬«© ¥®©¥£�
Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
®¯�¢«¥°£±¡© ª²¢¬©¥®©¥£³
Austria 
WILO Pumpen  
´«¡����¢®¯�µ¶· 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
©¨¨¢®�ª²¢¬©¥£¡
Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1065 Baku 
T +994 12 5962372 
¢ ¨©ª²¢¬©¥£¸
Belarus 
WILO Bel IOOO 
220035 Minsk 
T +375 17 3963446 
²¢¬©ª²¢¬©¥¶±
Belgium 
WILO NV/SA 
¹º»¼�µ£ «¯©��  
T +32 2 4823333 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¶�
Bulgaria 
WILO Bulgaria EOOD 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¶�
Brazil 
½¾¿À�Á©��®¢©��� 
¾Â©�¡£®£©�¿¡°£ 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
¹¼¥Å¹¼Æ¹ºÇ 
T +55 11 2923 9456 
²¢¬©ª²¢¬©Æ¶�£«¢¬¥®©¥¶�
Canada 
½¾¿À�Á£ £°£�¾ ®¥� 
Calgary, Alberta T2A 5L7 
T +1 403 2769456 
¢ ¨©ª²¢¬©Æ®£ £°£¥®©
China 
½¾¿À�Á¯¢ £�¿¡°¥ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
²¢¬©¶Èª²¢¬©¥®©¥® 

Croatia 
½¾¿À�·�É£¡«Ê£�°¥©¥©¥ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
²¢¬©Æ¯�É£¡«Ê£ª²¢¬©¥¯�

Cuba 
WILO SE 
À¨¢®¢ £�Á©��®¢£¬ 
Ë°¢¨¢®¢©�¤¢© £��Â¡©�¹ºÇ 
¤¢¶© �±¥�¿£�·£¶£ £¥�Á³¶£ 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�£³¬¥�©°�¢�³�¸ª²¢¬©Æ®³¶£¥®©

Czech Republic 
½¾¿À�Á¤Ì�«¥�¥©¥ 
ÅÇ¹º¹�Á�«¡¬¢®� 
T +420 234 098711 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®¸

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
²¢¬©ª²¢¬©¥°Ê

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
²¢¬©ª²¢¬©¥¨¢

France 
½¢¬©�¤£¬«© �Ï�£ ®��¤¥�¥¤¥�
Ç¼ººÇ�¿£É£¬�Á�°�Ð 
T +33 2435 95400 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¨�

Great Britain 
½¾¿À�ÑÒ¥Ó¥Ô�¿¡°¥ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
«£¬�«ª²¢¬©¥®©¥³Ê

Greece 
½¾¿À�·�¬¬£«�¤� 
¹ÕÇ×Ø�� ¢Ð¢�Ñ�¡¡¢Ê£Ô 
T +302 10 6248300 
²¢¬©¥¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Hungary 
½¾¿À�Ù£�±£�©�«¸Ú��Ó¨¡ 
ÅºÕÇ�ÛÝ�ÝÊ¶Ú¬¢ ¡� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
²¢¬©ª²¢¬©¥¯³

India 
Ù£¡¯���£ °�Þ¬£¡¡�Þ³Â«�¿¡°¥ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
«��É¢®�«ª£¡¯��Â¬£¡¡¥®©

Indonesia 
ÞÛ¥�½¾¿À�Þ³Â«�¾ °© �«¢£ 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
®¢¡�£²¢¬©ª®¶ ¥ �¡¥¢°

Ireland 
WILO Ireland 
¿¢��¢®Ê 
T +353 61 227566 
«£¬�«ª²¢¬©¥¢�

Italy 
½¾¿À�¾¡£¬¢£�«¥�¥¬¥ 
Åºº×»�Þ�«®¯¢��£�à©��©�©�
 (Milano) 
T +39 25538351 
²¢¬©¥¢¡£¬¢£ª²¢¬©¥¢¡

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
¢ ¨©ª²¢¬©¥Ê¸

Korea 
½¾¿À�Þ³Â«�¿¡°¥� 
×¹»ÆÅÅº�µ£ �«�©Ì�à³«£  
T +82 51 950 8000 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥Ê�

Latvia 
½¾¿À�à£¬¡¢®�¤¾� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¬É

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
è°�¢°�¯�¹ÅºÅ�Åº¼º�� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®©¥¬¶

Lithuania 
½¾¿À�¿¢�¡³É£�Ò�à 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£¢¬ª²¢¬©¥¬¡�

Morocco 
½¾¿À�Ù£�©®�¤�ê¿ 
ÅºÅÇº�Á£«£¶¬£ ®£ 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
®© ¡£®¡ª²¢¬©¥£

The Netherlands 
½¾¿À�ë�°��¬£ °�à¥ì¥ 
¹ÇÇ¹�ë��½�«¡¸££  
T +31 88 9456 000 
¢ ¨©ª²¢¬©¥ ¬

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
²¢¬©ª²¢¬©¥ ©

Poland 
½¾¿À�Þ©¬«Ê£�¤Â¥�¸¥©¥©¥ 
ºÇÆÇº×�¿�«¸ ©²©¬£ 
T +48 22 7026161 
²¢¬©ª²¢¬©¥Â¬

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Æ�¤¢«¡�£«�·¢°�£³¬¢®©«�¿°£¥ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
¶©¶£«ª²¢¬©¥Â¡

Romania 
½¾¿À�ê©£ ¢£�«¥�¥¬¥ 
ºïïºÕº�Á©¥�Á¯¢£È £�
è³°¥�¾¬¨©É 
T +40 21 3170164 
²¢¬©ª²¢¬©¥�©

Russia 
WILO Rus ooo 
¹Å¼ÇØÅ�Ù©«®©² 
T +7 495 7810690 
²¢¬©ª²¢¬©¥�³

Saudi Arabia 
½¾¿À�ÙË�Æ�ê¢±£°¯ 
ê¢±£°¯�¹¹Õ×Ç 
T +966 1 4624430 
²«¯©³¬£ª²£¡£ ¢£¢ °¥®©

Serbia and Montenegro 
½¾¿À�à�©��£°�°¥©¥©¥ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
©¨¨¢®�ª²¢¬©¥�«

Slovakia 
½¾¿À�Á¤�«¥�¥©¥Ì�©��¥�ð¬©ñÊ£ 
»¼¹º×�à�£¡¢«¬£É£ 
T +421 2 33014511 
¢ ¨©ª²¢¬©¥«Ê

Slovenia 
½¾¿À��°�¢£¡¢®�°¥©¥©¥ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
²¢¬©¥£°�¢£¡¢®ª²¢¬©¥«¢

South Africa 
¤£¬«© �¤©³¡¯��¨�¢®£ 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
Â£¡�¢®Ê¥¯³¬¬�±ª 
«£¬«© ¥®©¥¸£

Spain 
½¾¿À�¾¶ò�¢®£�¤¥�¥ 
Å»»º×��¬®£¬Ú�°��·� £��«�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
²¢¬©¥¢¶��¢®£ª²¢¬©¥�«

Sweden 
WILO NORDIC AB 
¼Çº¼¼�ìôÐÈÝ 
T +46 470 727600 
²¢¬©ª²¢¬©¥«�

Switzerland 
ËÙà�Þ³Â� ��µ 
Õ¼¹º�ê¯�¢ ¨�¬°�  
T +41 61 83680-20 
¢ ¨©ª�¶ÆÂ³Â� ¥®¯

Taiwan 
½¾¿À�Û£¢²£ �ÁÀ¥Ì�¿¡°¥ 
ÅÕ¹ÇØ�ë�²�Û£¢Â�¢�Á¢¡± 
T +886 2 2999 8676 
 �¬«© ¥²³ª²¢¬©¥®©¥¡²

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¤£ ¥�É��Û¢®¥��¥¤÷¥ 
¼ÕØÇ×�ù«¡£ ¶³¬ 
T +90 216 2509400 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥¡�

Ukraina 
½¾¿À�ÒÊ�£¢ £�¡¥©¥²¥ 
º»¹¼º�Ó¢�² 
T +38 044 3937384 
²¢¬©ª²¢¬©¥³£

United Arab Emirates 
½¾¿À�Ù¢°°¬��Ë£«¡�ÏðË 
è�¶�¬��¬¢�Ï����ð© �û¤©³¡¯ 
ÞÀ�à©Ð�Å×ÅïÅº�þ³¶£¢ 
T +971 4 880 91 77 
¢ ¨©ª²¢¬©¥£�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
¢ ¨©ª²¢¬©Æ³«£¥®©

Vietnam 
½¾¿À�ì¢�¡ £�Á©�¿¡°¥ 
·©�Á¯¢�Ù¢ ¯�Á¢¡±Ì�ì¢�¡ £ 
T +84 8 38109975 
 Ê¢ ¯ª²¢¬©¥É 
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WILO	SE
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