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Instrucţiuni de montaj şi exploatare1 Generalităţi

Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba ger-
mană. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii origi-
nale ale acestor instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare reprezintă o parte 
integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în 
apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţi-
uni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunză-
toare şi exploatarea corectă a produsului.
Instrucţiunile de montare şi exploatare sunt conforme cu vari-
anta constructivă a produsului, respectiv cu prevederile legale şi 
standardele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte compo-
nentă a acestor instrucţiuni de montare şi exploatare.
În cazul unor modificări tehnice a variantelor de execuţie care 
nu au fost convenite în prealabil cu noi, sau în cazul nerespec-
tării măsurilor de siguranţă cu privire la produs/personal menţi-
onate în instrucţiunile de montaj şi exploatare, această 
declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate

Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care tre-
buie respectate la instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipa-
mentului. Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de 
persoanele care montează şi exploatează echipamentul 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.



Română

4 WILO SE 09/2013

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 deterio-
rare a produsului în cazul nerespectării acestei indicaţii.

NOTĂ: O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta 
atrage atenţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.

Indicaţii montate direct la produs, ca de exemplu,
• săgeată pentru indicarea sensului de rotaţie,
• marcajul racordurilor,
• plăcuţa de identificare,
• eticheta de avertizare,

trebuie respectate obligatoriu şi trebuie menţinute permanent 
în stare lizibilă.
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2.2 Calificarea personalului
Personalul însărcinat cu instalarea, utilizarea şi întreţinerea tre-
buie să posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări. 
Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supravegherea 
personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu 
dispune de cunoştinţele necesare, acesta trebuie instruit şi şco-
larizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de către producă-
tor, 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 pro-
dus/instalaţie. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă conduce 
la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa 
poate duce, de exemplu, la următoarele riscuri:

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

• periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor mate-
riale 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 privi-
toarele la protecţia împotriva accidentelor precum şi eventua-
lele regulamente interne de lucru, funcţionare şi securitate 
stabilite de către utilizator.
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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 situa-
ţiilor în care siguranţa lor este supravegheată de o persoană res-
ponsabilă 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. 

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

• Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electrocutării. Se vor res-
pecta 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 echipa-
mentul oprit. Procedurile 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 secu-
ritate şi de protecţie trebuie montate la loc şi puse în funcţiune.
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2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb 
neagreate
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb nea-
greate pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anu-
lează declaraţiile producătorului privitoare la siguranţă.
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul produ-
cătorului. Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor 
aprobate de producător contribuie la siguranţa în exploatare. 
Utilizarea altor componente anulează răspunderea producăto-
rului pentru consecinţele rezultate.

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

3 Transportarea şi depozitarea temporară
Imediat după primirea produsului:

• Se verifică să nu existe urme de deteriorare în timpul transportului.
• În cazul constatării unor deteriorări produse în timpul transportu-

lui, acestea trebuie semnalate firmei de transport în termenul sta-
bilit. 

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Transportul şi depozitarea necorespunzătoare pot duce la 
deteriorarea produsului.

• În timpul transportului şi a depozitării temporare, pompa tre-
buie ferită de umezeală, îngheţ şi de orice acţiune mecanică 
(lovire) din exterior.

• Este interzisă expunerea instalaţiei la temperaturi care se 
află în afara domeniului de temperatură cuprins între -10 °C 
şi +50 °C.



Română

8 WILO SE 09/2013

4 Bestimmungsgemäße Verwendung
Pompele de circulaţie din seria constructivă Wilo-Stratos PICO 
sunt concepute pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă 
menajeră şi sisteme asemănătoare cu schimbare permanentă 
de debit. Agenţii de pompare admişi sunt apă caldă menajeră 
conform VDI 2035, amestecuri apă/glicol într-un raport de 
amestec max. 1:1. La amestecurile pe bază de glicol, datele de 
pompare trebuie corectate în cazul unei viscozităţi crescute, în 
funcţie de raportul de amestec procentual.
Din domeniul utilizării conform destinaţiei face parte şi respec-
tarea acestor instrucţiuni.
Orice altă utilizare este considerată ca fiind necorespunzătoare 
scopului pentru care a fost concepută pompa.

5 Datele produsului
5.1 Codul tipului 

 

Exemplu: Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO Pompă de înaltă eficienţă
25 Racord filetat DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = înălţime minimă de pompare în m

(cu posibilitate de reglare de până la 0,5 m)
6 = înălţime maximă de pompare m la Q = 0 m³/h

5.2 Date tehnice

Tensiune de conectare 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Grad de protecţie IP Vezi plăcuţa de identificare
Indice de eficienţă energetică (EEI) Vezi plăcuţa de identificare
Temperaturi ale apei la 
temp. ambiantă max. +25 °C în

+2 °C până la +110 °C

Temperaturi ale apei la 
temp. ambiantă max. +40 °C în

+2 °C până la +95 °C
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* Pompa dispune de o funcţie de limitare a puterii, care protejează împotriva suprasar-
cinii. În funcţie de regimul de lucru, aceasta poate influenţa capacitatea de pompare.

5.3 Conţinutul livrării
• Pompă de circulaţie, complet 

• inclusiv cochilie termoizolantă
• Wilo-Connector inclus

• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea produsului
Pompa (fig. 1/1) constă dintr-un sistem hidraulic, un motor cu 
rotor umed şi magnet permanent şi un modul electronic de 
reglare cu convertizor de frecvenţă integrat. Modulul de reglare 
dispune de un buton de comandă roşu şi de un display tip LCD 
(fig. 1/2) pentru setarea tuturor parametrilor şi pentru afişarea, 
în W, a consumului actual de curent şi, în kWh, a consumului 
cumulat de curent de la punerea în funcţiune.

6.2 Funcţii
Toate funcţiile pot fi reglate, activate sau dezactivate cu ajuto-
rul butonului de operare de culoare roşie.

Afişarea consumului actual de curent, în W.

Temperaturi ale apei la 
temp. ambiantă max. +60 °C în

+2 °C până la +70 °C *

Presiune de lucru max 10 bar (1000 kPa)
Presiune minimă pe admisie la 
+70 °C/+95 °C/+110 °C

0,15 bar/0,3 bar/1,0 bar 
(15 kPa/30 kPa/100 kPa)

5.2 Date tehnice
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Afişarea consumului cumulat, în kWh, de la punerea în funcţi-
une.

Setarea înălţimii de pompare, în m.

Mod de reglare:
Diferenţă de presiune variabilă (Δp-v):
Valoarea de referinţă pentru presiunea diferenţială H este 
mărită liniar în domeniul de debit admis între ½H şi H (Fig. 2a). 
Diferenţa de presiune produsă de pompă este reglată la valoa-
rea impusă pentru presiunea diferenţială. Acest mod de reglare 
este adecvat în special la instalaţii de încălzire cu calorifere, 
deoarece zgomotele de curgere se pot reduce de la supapele cu 
termostat.

Presiune diferenţială constantă (Δp-c):
Valoarea impusă pentru presiunea diferenţială H este menţi-
nută constantă peste domeniul admisibil de debit la valoarea 
reglată a presiunii diferenţiale până la caracteristica maximă 
(Fig. 2b). Wilo recomandă această modalitate de reglare în cazul 
circuitelor din podea sau al sistemelor de încălzire mai vechi, cu 
conducte de mari dimensiuni, precum şi în cazul tuturor aplica-
ţiilor care nu manifestă o curbă caracteristică variabilă a reţelei 
de conducte, ca de ex. pompele de încărcare a boilerelor.

Reducere pe timp de noapte:
În cazul activării reducerii pe timp de noapte, pompa urmează 
reducerii pe timp de noapte prin evaluarea electronică realizată 
de senzorul de temperatură. Ea reduce turaţia la minim. În cazul 
unei noi încălziri a generatorului de căldură, pompa revine la 
valoarea nominală reglată anterior. 
La utilizarea regimului de reducere pe timp de noapte, pompa 
trebuie să fie montată pe turul sistemului de încălzire.
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Dynamic Adapt:
Dynamic Adapt este o adaptare dinamică a valorii nominale la 
funcţionarea pompei în regim de sarcină parţială, la un volum 
mai mic de jumătate decât cel dimensionat. Pornind de la valoa-
rea nominală setată, pompa analizează necesarul de căldură şi, 
pe baza acestei analize, valoarea nominală setată este corectată 
permanent la funcţionare în regim de sarcină parţială.
. Prin aceasta, capacitatea pompei într-un interval de reglare 
(fig. 2a) este optimizat continuu până la un minimum energetic. 
În cazul unui debit volumetric foarte mic, pompa trece în stand 
by hidraulic. Dacă debitul volumetric creşte din cauza necesaru-
lui mare de căldură, creşte automat capacitatea şi datorită unui 
timp de reacţie scurt se evită subalimentarea sistemului de 
încălzire.

Rutina de aerisire:
Durata rutinei de aerisire este de 10 minute după activare şi 
este afişat pe display sub formă de numărătoare inversă.

Blocarea tastelor (funcţia Hold):
Funcţia de blocare a tastelor blochează reglajele pompei şi pro-
tejează împotriva dereglării neintenţionate sau neautorizate a 
pompei.

7 Instalarea şi racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea şi racordarea electrică necorespunzătoare pot 
provoca moartea.

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

• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea acciden-
telor!
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7.1 Instalarea
• Montajul pompei trebuie realizat numai după încheierea tuturor 

lucrărilor de sudură şi de lipire şi eventual după spălarea siste-
mului de conducte.

• Pompa trebuie montată într-un loc accesibil în vederea unei 
verificări şi a unei demontări uşoare.

• La montarea pe turul instalaţiilor deschise, turul de siguranţă 
trebuie să se ramifice înainte de pompă (DIN EN 12828).

• În amonte şi în aval de pompă, trebuie montate vane de izolare 
pentru a uşura o eventuală înlocuire a pompei. 
• Montajul trebuie executat astfel încât eventualele scurgeri de 

apă să nu ajungă la modulul de reglaj. 
• Pentru aceasta, vana glisantă superioară de închidere trebuie 

orientată lateral.
• La operaţiunile de izolare termică, trebuie avut în vedere că 

motorul pompei şi modulul nu trebuie izolate. Gurile de evacu-
are a condensului trebuie să fie libere.

• Montajul nu trebuie efectuat sub tensiune şi motorul pompei 
trebuie să fie în poziţie orizontală. Pentru poziţiile de montare a 
pompei, vezi fig. 3.
• Alte poziţii de montaj, la cerere.

• Săgeata de pe carcasa pompei şi de pe cochilia izolatoare indică 
direcţia de curgere.

• Dacă poziţia de montaj a modulului trebuie modificată, carcasa 
motorului trebuie răsucită după cum urmează:
• Scoateţi cochilia temoizolantă cu ajutorul şurubelniţei,
• Desfaceţi şurubul cu locaş hexagonal,
• Rotiţi carcasa motorului inclusiv modulul de reglare.

NOTĂ: În general rotiţi capul pompei înainte de umplerea insta-
laţiei. La rotirea capului pompei în cazul unei instalaţii deja 
umplute, acesta nu trebuie extras din carcasa pompei. Aplicând 
o uşoară presiune pe motor, rotiţi capul pompei pentru a împie-
dica ieşirea apei din pompă.
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ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
La rotirea carcasei motorului, există pericolul deteriorării 
garniturii. Graniturile defecte trebuie înlocuite imediat.

• Înşurubaţi şi strângeţi şurubul cu locaş hexagonal,
• Montaţi cochilia termoizolantă.

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 întreprinderea locală de distribuţie a energiei 
electrice în conformitate cu prevederile în vigoare.

• Întrerupeţi alimentarea electrică înainte de începerea oricăror 
lucrări.

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

Este interzisă exploatarea pompelor de înaltă eficienţă cu echi-
pamente de comandă cu întârzierea fazei!

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
La conectarea/deconectarea pompei cu ajutorul unor panouri 
externe de comandă, trebuie dezactivată cadenţarea tensiu-
nii de reţea (de ex. comanda cu întârzierea fazei) pentru evi-
tarea defecţiunilor sistemului electronic.

La utilizările la care nu este clar dacă pompa este exploatată cu 
o tensiune cadenţată, de ex. la pompele de recirculare ale boi-
lerelor, producătorul echipamentelor de reglare trebuie să con-
firme că pompa este exploatată cu o tensiune alternativă 
sinusoidală.
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• Tipul de curent şi tensiunea trebuie să fie în conformitate cu 
datele de pe plăcuţa de identificare.

• Conectaţi Wilo-Connector (fig. 4a până la 4e).
• Alimentare electrică: L, N, PE.
• Siguranţă maximă de intrare: 10 A, siguranţă simplă
• Pompa trebuie împământată conform indicaţiilor.
Demontaţi Wilo-Connector conform fig. 5. Pentru aceasta este 
nevoie de o şurubelniţă.

• Racordarea electrică trebuie executată conform VDE 0700/
Partea 1 cu ajutorul unei conducte de racordare fixe, prevăzută 
cu un dispozitiv de cuplare sau un comutator multipolar cu 
o fantă de deschidere a contactului de cel puţin 3 mm.

• Pentru a asigura protecţia împotriva stropirii şi protecţia la 
smulgere la îmbinare filetată PG, este necesar un cablu de 
conectare cu un diametru suficient (de ex. H05VV-F3G1,5).

• La utilizarea pompelor în instalaţii cu o temperatură a apei de 
peste 90 °C trebuie pozat un racord termorezistent.

• Cablul de racordare trebuie dispus în aşa fel încât să nu intre în 
contact cu conductele şi/sau carcasa pompei sau a motorului.

• Comutarea pompei prin intermediul triacurilor/releului semi-
conductor trebuie verificată în cazuri individuale.

• Frecvenţa comutării:
• Conectări/deconectări prin tensiunea de reţea ≤ 100/24 h
• ≤ 20/h la o frecvenţă de comutare de 1 min. între conectări/

deconectări de la reţeaua de tensiune.
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8 Punerea în funcţiune

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de distrugeri ale pro-
prietăţii! 
Punerea în funcţiune necorespunzătoare poate produce acci-
dentarea persoanelor şi distrugeri ale proprietăţii.

• Punerea în funcţiune este o operaţiune rezervată exclusiv 
specialiştilor! 

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

8.1 Operare
Operarea pompei se face cu ajutorul butonului de operare de 
culoare roşie.
Rotire
Selectarea funcţiilor şi reglarea înălţimii de pompare.

Apăsare scurtă
Selectarea punctelor de meniu şi confirmarea parametrilor 
introduşi.

8.2 Umplere şi dezaerare
Instalaţia trebuie alimentată şi vidată în mod corespunzător. 
Vidarea camerei rotorului pompei are loc de regulă automat 
după o scurtă funcţionare. În cazul în care este necesară vidarea 
directă a camerei rotorului, poate fi acţionată vidarea. 
Pentru aceasta, apăsaţi şi rotiţi butonul roşu, selectaţi simbolul 
pentru vidare şi apăsaţi pentru activare. În continuare rotiţi 
butonul roşu şi activaţi funcţia (pe display este afişat ON). 
Operaţiunea de vidare durează 10 minute. Timpul rămas este 
afişat pe display. Operaţiunea de vidare poate fi însoţită de zgo-
mote. Operaţiunea poate fi anulată, dacă se doreşte, prin rotirea 
şi apăsarea butonului roşu (pe display apare OFF).
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NOTĂ: Funcţia de vidare îndepărtează aerul acumulat în spaţiul 
rotorului pompei. Sistemul de încălzire nu este vidat prin inter-
mediul funcţiei de vidare.

8.3 Reglarea înălţimii de pompare
Pentru reglarea înălţimii de pompare, selectaţi simbolul pentru 
puterea pompei apăsând pe butonul roşu. Dacă apăsaţi din nou, 
puteţi creşte sau reduce înălţimea de pompare prin rotirea buto-
nului roşu.  Se confirmă setarea prin apăsarea butonului roşu.
Reglaj din fabrică: Stratos PICO ... 1-4: 2,5 m

Stratos PICO ... 1-6: 4 m

8.4 Setarea modului de reglare (fig. 2a, 2b)
Apăsaţi şi rotiţi butonul roşu şi alegeţi simbolul pentru modul de 
reglare. Dacă apăsaţi şi rotiţi din nou, puteţi selecta unul dintre 
modurile de reglare.
Diferenţă de presiune variabilă (Δp-v): Fig. 2a
Diferenţă de presiune constantă (Δp-c): Fig. 2b
Se confirmă setarea prin apăsarea butonului roşu.

NOTĂ: Dacă funcţia Dynamic Adapt este activă şi se activează 
simultan Δp-c, funcţia Dynamic Adapt se dezactivează. 
Acest lucru este semnalizat prin aprinderea intermitentă 
de 5 ori a simbolului Dynamic Adapt, „auto“ se stinge, 
Dynamic Adapt este dezactivată. 
Reglare din fabrică: Mod de reglare Δp-v

8.5 Activarea funcţiei Dynamic Adapt
Apăsaţi şi rotiţi butonul roşu şi alegeţi simbolul pentru reducerea 
pe timp de noapte. Printr-o nouă apăsare şi rotire, funcţia Dyna-
mic Adapt poate fi acum activată sau dezactivată.
Afişajul „auto“ indică faptul că funcţia Dynamic Adapt este acti-
vată. Dacă afişajul „auto“ nu se stinge, funcţia este dezactivată. 
Se confirmă setarea prin apăsarea butonului roşu.
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NOTĂ: Dacă este activ modul de reglare Δp-c, în timpul activării 
funcţiei Dynamic Adapt, modul de reglare trece automat în Δp-v. 
Acest lucru este semnalizat de aprinderea intermitentă de 5 ori 
a simbolului Δp-v. 
Reglare din fabrică: Dynamic Adapt OPRIT

8.6 Activarea reducerii pe timp de noapte
Apăsaţi şi rotiţi butonul roşu şi alegeţi simbolul pentru reduce-
rea pe timp de noapte. Dacă apăsaţi şi rotiţi din nou, puteţi 
activa (ON) sau dezactiva (OFF) reducerea pe timp de noapte. 
Se confirmă setarea prin apăsarea butonului roşu.
Reglare din fabrică: Reducere pe timp de noapte OPRIT

8.7 Blocarea tastelor (funcţia Hold)
Pentru activarea funcţiei de blocare a tastelor prin apăsarea şi 
răsucirea butonului roşu, selectaţi simbolul pentru dezaerisire. 
Ţineţi apăsat butonul roşu timp de 10 secunde. Pe ecran apare 
textul "Hold". Funcţia de blocare a tastelor poate fi acum acti-
vată (ON) sau dezactivată (OFF) prin răsucirea butonului.
Dacă funcţia de blocare a tastelor este activată, nu mai este 
posibilă modificarea reglajelor pompei. Ecranul afişează din nou 
după 10 secunde puterea absorbită şi contorul consumului de 
curent. Dacă este apăsat butonul roşu, pe ecran este afişat tex-
tul "Hold".
Pentru dezactivarea funcţiei de blocare a tastelor se procedează 
la fel ca la activare.
Reglare din fabrică: blocarea tastelor este DEZACTIVATĂ

NOTĂ: Prin deconectarea pompei nu este dezactivată funcţia 
de blocare a tastelor. Dacă funcţia de blocare a tastelor este 
activă, contorul consumului de curent nu poate fi resetat la 
reglarea din fabrică. Funcţia de blocare a tastelor nu este acti-
vată automat, de ex. după expirarea unei perioade de timp.
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8.8 Funcţionare

NOTĂ: În cazul întreruperii utilizării toate setările şi afişajele se 
păstrează.

Resetarea contorului de curent
• Când pompa se află în stand by, apăsaţi timp de 10 secunde pe 

butonul roşu. După ce valoarea actuală a contorului s-a aprins 
intermiten de 5 ori, contorul pentru consumul de curent se 
resetează la zero. 

Resetarea la valorile de fabrică
• Când pompa este în stand by, apăsaţi pe butonul roşu timp de 

20 de secunde şi toate elementele cu led se aprind timp de 2 
secunde. Setarea de fabrică (starea de livrare) a pompei a fost 
restabilită şi contorul de curent consumat afişat este la zero. 

9 Întreţinerea

PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericolul de 
electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei. 

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

• Cablurile de conectare deteriorate pot fi remediate doar de 
către electricieni de specialitate.

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 efectu-
ată de regulă numai de către personalul de specialitate auto-
rizat! 



Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos PICO  19

Română

• În cazul în care unitatea formată din rotorul hidraulic, scutul 
de lagăr şi rotor este extrasă de pe motor, în special persoa-
nele 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 persoane este necesară în orice caz o evaluare 
specializată de medicină a muncii.

În stare asamblată, câmpul magnetic al rotorului este condu în 
circuitul feromagnetic al motorului. Prin aceasta, în afara maşi-
nii nu se detectează niciun câmp magnetic dăunător pentru 
sănătate.

La încheierea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, montaţi şi 
racordaţi pompa în conformitate cu indicaţiile din capitolul 
„Instalarea şi racordarea electrică“. Pornirea pompei se efectu-
ează conform indicaţiilor din capitolul „Punerea în funcţiune“.

10 Defecţiune, cauze şi remedii

Defecţiuni Cauze Remediere

Pompa nu funcţi-
onează, deşi pri-
meşte curent.

Siguranţă elec-
trică defectă.

Verificaţi siguranţele.

Pompa nu pri-
meşte curent.

Luaţi măsuri de remediere a 
întreruperii alimentării cu tensi-
une.

Pompa produce 
zgomote

Cavitaţie din 
cauza presiunii 
preliminare insufi-
ciente.

Creşteţi presiunea preliminară pe 
sistem în limita valorilor admise.
Verificaţi reglajul pentru înălţi-
mea de pompare şi la nevoie 
reglaţi înălţimi mai mici.

Clădirea nu se 
încălzeşte.

Puterea suprafe-
ţelor de încălzire 
este prea mică.

Creşteţi valoarea impusă (v. 8.3).
Deconectaţi reducerea pe timp 
de noapte (v. 8.6).
Setaţi modul de reglare la Δp-c.
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10.1 Semnalizări de avarie

În cazul în care defecţiunea nu poate fi înlăturată, adresaţi-vă 
unui atelier de specialitate sau reprezentanţei WILO.

Nr 
cod.

Defecţiuni Cauze Remediere

E04 Subtensiune Tensiune de alimen-
tare de la reţea, prea 
mică

Verificaţi tensiunea 
de reţea.

E 05 Supratensiune Tensiune de alimen-
tare de la reţea, prea 
mare

Verificaţi tensiunea 
de reţea.

E10 Blocare Rotor blocat Apelaţi la serviciul de 
asistenţă tehnică.

E11 Mesajul de 
avertizare
Funcţionare 
fără apă

Aer în pompă Verificaţi cantitatea/
presiunea apei.

E21 Suprasarcină Funcţionare greoaie a 
motorului

Apelaţi la serviciul de 
asistenţă tehnică.

E23 Scurtcircuit Tensiune prea mare la 
motor

Apelaţi la serviciul de 
asistenţă tehnică.

E25 Contacte/
Bobinaj

Bobinaj defect Apelaţi la serviciul de 
asistenţă tehnică.

E30 Temperatură 
excesivă la 
modul

Camera interioară a 
modulului, prea fier-
binte

Verificaţi condiţiile de 
utilizare din cap. 5.2.

E36 Modul defect Componente elec-
tronice defecte

Apelaţi la serviciul de 
asistenţă tehnică.
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11 Piese de schimb

Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de speci-
alitate şi/sau serviciul de asistenţă tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi greşite, la 
fiecare comandă trebuie indicate toate datele de pe plăcuţa de 
identificare.

12 Eliminarea

Prin eliminarea corectă a acestui produs ca deşeu şi prin recicla-
rea corectă, se evită poluarea mediului şi pericolele pentru 
sănătatea persoanelor.
1. Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, cu 

participarea unor firme de reciclare publice sau private.
2. Informaţii suplimentare privitoare la reciclarea corectă se 

obţin de la administraţia publică, orificiul de reciclare 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

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!





NL IT
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità 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:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 
2009/125/EG

Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

ES PT
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes 
siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado 
original, está conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
2004/108/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados 
con el consumo de energía

Directiva 2009/125/CE, produtos relacionados com o 
consumo de energia

normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

SV NO
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
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:

EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG�Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EGEG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FI DA
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia 
asiaankuuluvia määräyksiä:

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

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

HU CS
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlá�ení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 
2009/125/EK

Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 
2009/125/ES

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: pou�ité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana



PL RU
Deklaracja Zgodno�ci WE �	
������ � �����	������ ����	��
�� �����
Niniejszym deklarujemy z pe�n	 odpowiedzialno
ci	, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast�puj	cymi dokumentami:

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

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej ��	
����������� ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi!ciow� 2006/95/WE ��	
���" �� ��#
���������� ����$	��% 2006/95/EG
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych 
z energi� 2009/125/WE.

��	
���� � ��&�
���, ���#����� � (�	�����	)�	��	� 
2009/125/�*

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: (�&��)������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ���������:

patrz poprzednia strona ��. &#�������' ��#���*�

EL TR
+37;<= <>??@BJ;<=Q X=Q [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi
+-/012345 678 72 9;2<61 =376 >� =37@ 7-1 A=7B>7=>- 
9=;BD2>-F 8A=129285G 78F =A6/23J5F D8=7BK58F :

Bu cihazOn teslim edildiRi Sekliyle aSaROdaki standartlara uygun 
olduRunu teyid ederiz:

]7^_XB`?{|}=X~_3 <>?�{X@X=X{ E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
��=|�{ �{?=73Q X�<=Q E��2006/95/E� Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG
[>B;�{�_3 `�=|�{ |~{ <>}�^@?^}{ ?^ X=} ^}�B|^~{ �B`�@}X{ 
2009/125/E�

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

T1=;4218>4U1= W;->8429282X451= 9;6739=, 8D8=G75;=: kOsmen kullanOlan standartlar için: 
Y/U95 9;2-Z2X451- >5/GD= bkz. bir önceki sayfa

RO ET
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declar[m c[ acest produs aSa cum este livrat, 
corespunde cu urm[toarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜDirectiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedent[ vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
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:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
piem^roti harmoniz^ti standarti, tai skait_: pritaikytus vieningus standartus, o b{tent:
skat|t iepriek�^jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti
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:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo 

izdelkov, povezanih z energijo
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran



BG MT
E�-�	
������ #� �����	�����	 Dikjarazzjoni ta� konformità KE
~����#�#���, �� &#�����%� ��"���#� �� �������� 
����������:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

E�	
���������� ���	������� � &�	
���� 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
��	
���� ���
� ���	$	��	 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��	
���� #� ��&�
���	, ���#��� � 
	�	�����	)�	��	�� 2009/125/��

Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-
ener�ija

��#������#��� ������#��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. &#������ ��#���*� ara l-pa�na ta' qabel

HR SR
EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
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:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
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Germany
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02330 Espoo 
T +358 207401540 
ª�¢� ª�¢����

France 
·¸¹º������� 
Í´µÎ³�»��¡�¨Ï��¤© 
T +33 1 30050930 
���� ª�¢����

Great Britain 
·¸¹º�ÐÑ�Ò�Ó�¹�¨� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
¡�¢�¡ ª�¢��¤��«È

Greece 
·¸¹º�¯�¢¢�¡�� 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ª�¢������ ª�¢����

Hungary 
·¸¹º�Õ��©����¡°Ö��Ò�� 
Ã³×Å�ØÙ�ÙÈ®Ö¢���� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ª�¢� ª�¢��§«

India 
·¸¹º�¸�¨���Õ��§�����¨�À¢����
À«£Ú¡�¹�¨� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
¡��Ç�¤�¡ £��§��Ú¢����¤�£

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
¤����ª�¢� ¤®�������¨

Ireland 
WILO Ireland 
¹�£���¤È 
T +353 61 227566 
¡�¢�¡ ª�¢����

Italy 
·¸¹º�¸��¢���¡���¢� 
Ã³³Û´�À�¡¤§�����»����£���
 (Milano) 
T +39 25538351 
ª�¢�����¢�� ª�¢����

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
���� ª�¢��È°

Korea 
·¸¹º�À«£Ú¡�¹�¨�� 
Û²´ÄÃÃ³����¡��É�»«¡�� 
T +82 51 950 8000 
ª�¢� ª�¢��¤��È�

Latvia 
·¸¹º�»�¢��¤��¸� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
���� ª�¢��¢Ç

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Þ¨��¨�§�²Ã³Ã�Ã³µ³�
Lebanon 
T +961 1 888910 
���� ª�¢��¤�£�¢®

Lithuania 
·¸¹º�¹���«Ç��Ñ�» 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£��¢ ª�¢��¢��

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
¤����¤� ª�¢��£�

The Netherlands 
·¸¹º�ß�¨��¢��¨�®�Ç� 
²ÅÅ²�ß��·�¡�°��� 
T +31 88 9456 000 
���� ª�¢���¢

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ª�¢� ª�¢����

Poland 
·¸¹º�À�¢¡È���Ú��°����� 
³ÅÄÅ³Û�¹�¡°��ª�¢� 
T +48 22 7026161 
ª�¢� ª�¢��Ú¢

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson 
À���«��¢�¹¨�� 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
®�£®�¡ ª�¢��Ú�

Romania 
·¸¹º�à�£�����¡���¢� 
³ÍÍ³×³�Á�£��Á§��Æ���
Þ«¨��¸¢��Ç 
T +40 21 3170164 
ª�¢� ª�¢����

Russia 
WILO Rus ooo 
²ÃµÅÎÃ�Õ�¡¤�ª 
T +7 495 7810690 
ª�¢� ª�¢���«

Saudi Arabia 
·¸¹º�Õâ�Ä�à�©�¨§ 
à�©�¨§�²²×ÛÅ 
T +966 1 4624430 
ª¡§�«¢� ª��������¨�¤�£

Serbia and Montenegro 
·¸¹º�»�����¨�¨����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
����¤� ª�¢���¡

Slovakia 
·¸¹º�Á��¡�����É������¿¢�èÈ� 
´µ²³Û�»����¡¢�Ç� 
T +421 2 33014511 
���� ª�¢��¡È

Slovenia 
·¸¹º��¨�����¤�¨����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ª�¢���¨�����¤ ª�¢��¡�

South Africa 
��¢£¡�����«�§�����¤� 
²Û²³�â¨��Ç�¢� 
T +27 11 6082780 
����¢�¤����¢�«¡  
¡�¢£¡���¤��°�

Spain 
·¸¹º�¸®ê��¤������ 
Ã´´³Û��¢¤�¢Ö�¨��¯�����¡�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ª�¢���®���¤� ª�¢���¡

Sweden 
·¸¹º��Ç�������» 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ª�¢� ª�¢��¡�

Switzerland 
âÕ»�À«£Ú���� 
×µ²³�à§�����¢¨�� 
T +41 61 83680-20 
���� �£®ÄÚ«£Ú���¤§

Taiwan 
·¸¹º�Ø��ª���Á�£Ú��©�¹�¨� 
���¤§����ë�¡��É�ß�ª�Ø��Ú���
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
��¢¡���ª« ª�¢��¤�£��ª

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�����Ç��Ø�¤�����ì� 
µ×ÎÅÛ�ï¡���®«¢ 
T +90 216 2509400 
ª�¢� ª�¢��¤�£���

Ukraina 
·¸¹º�ÑÈ����������ª� 
³²³µµ�Ò��ª 
T +38 044 2011870 
ª�¢� ª�¢��«�

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
Þ�®�¢��¢��ñ����¿���ò��«�§ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
���� ª�¢����

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
���� ª�¢�Ä«¡��¤�£

Vietnam 
·¸¹º�ô�����£�Á��¹�¨� 
¯��Á§��Õ��§�Á��©É�ô�����£ 
T +84 8 38109975 
�È£��§ ª�¢��Ç�
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