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Fig. 3

Fig. 4: RexaLift FIT L2

Fig. 4: RexaLift FIT L1
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1. Introducere

1.1. 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.
Instrucţiunile	sunt	împărţite	în	capitole	individua-
le,	care	sunt	prezentate	în	cuprins.	Fiecare	capitol	
are	un	titlu	concludent,	din	care	vă	puteţi	da	sea-
ma ce aspecte sunt descrise în capitolul respectiv.
O	copie	a	declaraţiei	de	conformitate	CE	este	par-
te	componentă	a	acestor	instrucţiuni	de	montare	
şi	exploatare.
În	cazul	unei	modificări	tehnice	a	tipurilor	con-
structive,	efectuate	fără	acordul	nostru,	această	
declaraţie	îşi	pierde	valabilitatea.

1.2. Calificarea personalului
Întregul	personal	care	lucrează	la	respectiv	cu	
modulul	de	pompare,	trebuie	să	fie	calificat	pen-
tru	aceste	lucrări,	de	ex.	lucrările	electrice	trebuie	
efectuate	de	un	electrician	calificat.	Întregul	
personal	trebuie	să	fie	major.
Personalul	operator	şi	de	întreţinere	trebuie	să	îşi	
însuşească	suplimentar	şi	prevederile	naţionale	
pentru prevenirea accidentelor.
Utilizatorul	trebuie	să	se	asigure	că	personalul	a	
citit	şi	a	înţeles	instrucţiunile	din	acest	manual	
de	exploatare	şi	întreţinere,	iar,	dacă	este	cazul,	
aceste	instrucţiuni	trebuie	comandate	la	produ-
cător	în	limba	necesară.
Acest	modul	de	pompare	nu	este	prevăzut	a	fi	
utilizat	de	persoane	(inclusiv	copii)	cu	capaci-
tăţi	fizice,	senzoriale	sau	psihice	limitate	sau	de	
persoane	lipsite	de	experienţă	şi/sau	neinformate,	
cu	excepţia	situaţiilor	când	persoanele	respective	
sunt	supravegheate	de	o	persoană	responsabilă	
pentru securitatea lor sau au primit de la aceas-
ta	instrucţiuni	privind	utilizarea	modulului	de	
pompare.

Copiii	trebuie	supravegheaţi,	pentru	a	avea	sigu-
ranţa	că	nu	se	joacă	cu	modulul	de	pompare.

1.3. Dreptul de autor
Dreptul de autor asupra acestui manual de 
exploatare	şi	întreţinere	aparţine	producăto-
rului.	Acest	manual	de	exploatare	şi	întreţinere	
este	destinat	personalului	de	montaj,	operare	şi	
întreţinere.	Manualul	conţine	prevederi	şi	schiţe	
de	natură	tehnică,	fiind	interzise	multiplicarea,	
distribuirea	sau	valorificarea	lor	neautorizată	în	
scopuri	concurenţiale	sau	comunicarea	lor	către	
terţi,	atât	integral,	cât	şi	parţial.	Ilustraţiile	folosite	
pot	diferi	de	echipamentul	original	şi	servesc	
doar	reprezentării	exemplificative	a	modulului	de	
pompare.

1.4. Rezerva modificărilor
Producătorul	îşi	rezervă	orice	drept	privind	efec-
tuarea	modificărilor	tehnice	asupra	instalaţiilor	
şi/sau	componentelor	ataşate.	Acest	manual	de	
exploatare	şi	întreţinere	se	referă	la	modulul	de	
pompare indicat la pagina de titlu.

1.5. Garanţie
Acest	capitol	cuprinde	informaţii	generale	privind	
garanţia.	Înţelegerile	contractuale	au	întotdeauna	
prioritate	şi	nu	sunt	anulate	de	acest	capitol!
Producătorul	se	obligă	să	remedieze	orice	defect	
al modulelor de pompare comercializate de el, 
în	cazul	în	care	au	fost	respectate	următoarele	
condiţii	obligatorii.

1.5.1. Generalităţi
• Este vorba despre defecte de calitate ale materia-
lului,	execuţiei	şi/sau	construcţiei.

• Defectele	au	fost	notificate	în	scris	producătorului	
în	cadrul	perioadei	de	garanţie	stabilite.

• Modulul	de	pompare	a	fost	utilizat	doar	în	condiţii	
corespunzătoare	de	exploatare.

• Toate	dispozitivele	de	securitate	şi	monitorizare	
au	fost	racordate	şi	verificate	de	personal	calificat.

1.5.2. Perioada de garanţie
În cazul în care nu este stabilit altfel, perioada 
de	garanţie	are	o	durată	de	24	de	luni	de	la	data	
punerii	în	funcţiune,	respectiv	max.	30	de	luni	de	
la	data	livrării.	Alte	înţelegeri	trebuie	specificate	
explicit	în	confirmarea	comenzii.	Acestea	sunt	
valabile	cel	puţin	până	la	data	prevăzută	pentru	
expirarea	perioadei	de	garanţie	a	modulului	de	
pompare.

1.5.3. Piese de schimb, ataşarea şi modificarea com-
ponentelor
Pentru	operaţiile	de	reparaţii,	înlocuire,	precum	
şi	ataşarea	şi	modificarea	componentelor	pot	
fi	folosite	doar	piesele	originale	de	schimb	ale	
producătorului.	Ataşarea	şi	modificarea	neauto-
rizată	a	componentelor	sau	utilizarea	altor	piese	
decât cele originale pot cauza daune grave ale 
modulului	de	pompare	şi/sau	leziuni	grave	ale	
persoanelor.

1.5.4. Întreţinerea
Lucrările	de	întreţinere	şi	inspecţie	prevăzu-
te	se	vor	efectua	periodic.	Aceste	lucrări	pot	fi	
efectuate	doar	de	persoane	instruite,	calificate	şi	
autorizate.

1.5.5. Daunele produsului
Daunele,	precum	şi	defecţiunile	care	pun	în	
pericol	securitatea	trebuie	remediate	imediat	şi	
corespunzător	de	către	personal	calificat	în	acest	
sens.	Exploatarea	modulului	de	pompare	este	
permisă	doar	dacă	acesta	se	află	în	stare	tehnică	
impecabilă.	În	timpul	perioadei	stabilite	de	garan-
ţie	lucrările	de	reparare	a	modulului	de	pompare	
pot	fi	efectuate	doar	de	producător	şi/sau	un	
atelier	autorizat	de	service!	Şi	în	acest	caz	produ-
cătorul	îşi	rezervă	dreptul	de	a	dispune	livrarea	de	
către	utilizator	a	modulului	defect	de	pompare	în	
fabrică,	pentru	inspectare!

1.5.6. Excluderea responsabilităţii
Sunt	excluse	garanţia	respectiv	răspunderea	
pentru daunele modulului de pompare, atunci 
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când sunt îndeplinite unul respectiv mai multe din 
punctele	următoare:

• dimensionarea	efectuată	de	producător	ca	urmare	
a	informaţiilor	deficitare	şi/sau	greşite	puse	la	
dispoziţie	de	utilizator	respectiv	beneficiar

• nerespectarea	indicaţiilor	de	securitate,	a	preve-
derilor	şi	cerinţelor	necesare,	aplicabile	conform	
legislaţiei	germane	şi/sau	locale	şi	prezentului	
manual	de	exploatare	şi	întreţinere

• utilizarea	neconformă	cu	destinaţia
• depozitarea	şi	transportul	în	condiţii	necorespun-
zătoare

• montarea/demontarea	necorespunzătoare
• întreţinerea	deficitară
• repararea	necorespunzătoare
• amplasament	respectiv	lucrări	de	construcţie	
deficitare

• influenţe	chimice,	electrochimice	şi	electrice
• uzură
Răspunderea	producătorului	exclude	astfel	şi	orice	
răspundere	pentru	daune	corporale,	materiale	şi/
sau patrimoniale.

2. Reguli de securitate
În	acest	capitol	sunt	specificate	toate	indicaţiile	
de	securitate	şi	instrucţiunile	tehnice	general	
valabile. De asemenea, toate celelalte capito-
le	conţin	indicaţii	de	securitate	şi	instrucţiuni	
tehnice	specifice.	În	timpul	diferitelor	faze	de	
viaţă	(amplasare,	exploatare,	întreţinere,	transport	
etc.)	ale	modulului	de	pompare	trebuie	urmate	şi	
respectate	toate	indicaţiile	şi	instrucţiunile!	Uti-
lizatorul este responsabil cu respectarea acestor 
indicaţii	şi	instrucţiuni	de	către	întregul	personal.

2.1. Instrucţiuni şi indicaţii de securitate
În	acest	manual	sunt	utilizate	instrucţiuni	şi	
indicaţii	de	securitate	pentru	evitarea	daunelor	
materiale	şi	corporale.	Pentru	marcarea	lor	clară	
pentru	personal,	se	face	următoarea	distincţie	
între	instrucţiuni	şi	indicaţii	de	securitate:

• Instrucţiunile	sunt	reprezentate	„cu	caractere	
aldine“	şi	se	referă	direct	la	textul	sau	capitolul	
precedent.

• Indicaţiile	de	securitate	sunt	reprezentate	uşor	
„indentate	şi	cu	caractere	aldine“	şi	încep	întot-
deauna	cu	un	cuvânt	de	atenţionare.
• Pericol 

Se pot produce leziuni foarte grave sau se poa-
te produce decesul persoanelor!

• Avertisment 
Se pot produce leziuni foarte grave ale persoa-
nelor!

• Atenţie 
Se pot produce leziuni ale persoanelor!

• Atenţie	(indicaţie	fără	simbol) 
Se	pot	produce	daune	materiale	semnificative,	
nu	sunt	excluse	daune	totale!

• Indicaţiile	de	securitate	care	atrag	atenţia	asupra	
daunelor corporale sunt reprezentate cu caractere 
negre	şi	sunt	însoţite	întotdeauna	de	un	simbol	de	
securitate. Simbolurile de securitate folosite sunt 
simboluri	de	pericol,	de	interdicţie	sau	simbo-

luri imperative. 
Exemplu:

Simbol de pericol: Pericol general

Simbol	de	pericol,	de	ex.	curent	electric

Simbol	de	interdicţie,	de	ex.	Accesul	interzis!

Simbol	imperativ,	de	ex.	Purtaţi	echipament	
individual	de	protecţie!

Simbolurile de securitate folosite corespund 
directivelor	şi	prevederilor	general	valabile,	de	ex.	
DIN, ANSI.

• Indicaţiile	de	securitate	care	atrag	atenţia	doar	
asupra daunelor materiale sunt reprezentate cu 
caractere	gri	şi	fără	simboluri	de	securitate.

2.2. Reguli generale de securitate
• Toate	lucrările	(montare,	demontare,	întreţinere,	
instalare)	pot	fi	efectuate	doar	dacă	modulul	de	
pompare este deconectat. Modulul de pompare 
trebuie	deconectat	de	la	reţeaua	electrică	şi	asi-
gurat	împotriva	reconectării.	Toate	componentele	
rotative	trebuie	să	se	fi	oprit.

• Operatorul	trebuie	să	informeze	imediat	persoana	
responsabilă	despre	orice	defecţiune	sau	funcţio-
nare	anormală.

• Operatorul	trebuie	să	oprească	imediat	modulul	
atunci	când	apar	defecţiuni	care	pun	în	pericol	
securitatea.	Printre	acestea	se	numără:
• defectarea	dispozitivelor	de	securitate	şi/sau	de	

monitorizare
• deteriorarea recipientului colector
• deteriorarea	instalaţiilor	electrice,	cablurilor	şi	
izolaţiilor.

• Este	interzisă	efectuarea	de	către	o	singură	per-
soană	a	lucrărilor	de	montare	respectiv	demontare	
a	modulului	de	pompare	în	cămine	de	apă	uzată.	
Întotdeauna	trebuie	să	fie	prezentă	o	a	doua	per-
soană.	De	asemenea,	trebuie	asigurată	o	aerisire	
adecvată.

• Sculele	şi	celelalte	obiecte	trebuie	păstrate	în	
locurile	prevăzute	în	acest	scop,	pentru	a	asigura	
exploatarea	în	siguranţă.

• În	timpul	lucrărilor	de	sudură	şi/sau	lucrărilor	cu	
echipamente	electrice	trebuie	exclus	orice	pericol	
de	explozie.

• În	principiu	pot	fi	utilizate	doar	dispozitive	de	
fixare	care	sunt	prevăzute	de	normativele	tehnice	
şi	sunt	autorizate	în	acest	sens.

• Dispozitivele	de	fixare	trebuie	adaptate	în	func-
ţie	de	condiţiile	corespunzătoare	(intemperii,	
dispozitiv	de	suspendare,	sarcină	etc.)	şi	trebuie	
păstrate	cu	grijă.
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• Mijloacele mobile de lucru pentru ridicarea sarci-
nilor	trebuie	utilizate	astfel	încât	să	fie	asigurată	
stabilitatea	mijlocului	de	lucru	în	timpul	utilizării.

• În	timpul	utilizării	mijloacelor	mobile	de	lucru	
pentru ridicarea sarcinilor neghidate se vor lua 
măsuri	adecvate	pentru	prevenirea	răsturnării,	
deplasării,	alunecării	etc.

• Trebuie	luate	măsurile	necesare	pentru	a	preveni	
staţionarea	persoanelor	sub	sarcinile	suspendate.	
De	asemenea,	este	interzisă	deplasarea	sarcinilor	
suspendate	deasupra	locurilor	de	muncă	la	care	se	
află	persoane.

• La	utilizarea	mijloacelor	mobile	de	lucru	pentru	
ridicarea	sarcinilor,	dacă	este	necesar	(de	ex.	
vizibilitate	obstrucţionată),	trebuie	repartizată	o	a	
doua	persoană	pentru	coordonare.

• Sarcina	care	trebuie	ridicată	trebuie	transportată	
astfel	încât	nimeni	să	nu	fie	accidentat	în	cazul	
întreruperii	alimentării	cu	energie.	De	asemenea,	
astfel	de	lucrări	desfăşurate	în	aer	liber	trebuie	
întrerupte	atunci	când	se	înrăutăţesc	condiţiile	
meteorologice.
Aceste indicaţii trebuie respectate cu stricteţe. 
În cazul nerespectării se pot produce daune 
corporale şi/sau materiale grave.

2.3. Lucrări electrice

PERICOL de electrocutare! 
În cazul efectuării necorespunzătoare a 
lucrărilor electrice există pericol de moarte 
din cauza electrocutării! Aceste lucrări pot fi 
efectuate doar de un electrician calificat.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în cabluri duce la de-
teriorarea cablurilor şi modulului de pompare. 
Nu scufundaţi niciodată capătul cablurilor 
în lichid şi protejaţi-l împotriva infiltrării 
umidităţii. Firele care nu sunt folosite trebuie 
izolate!

Modulele	de	pompare	funcţionează	cu	curent	
trifazat.	Trebuie	respectate	directivele,	normele	
şi	prevederile	naţionale	aplicabile	(de	ex.	VDE	
0100),	precum	şi	prescripţiile	furnizorului	local	de	
energie	electrică.
Operatorul	trebuie	să	fie	instruit	cu	privire	la	
alimentarea	cu	energie	electrică	a	modulului	
de	pompare,	precum	şi	cu	privire	la	posibilităţi-
le	de	decuplare	a	alimentării.	Trebuie	prevăzut	
obligatoriu	un	releu	de	protecţie	la	curent	rezidual	
(RCD).	La	modulele	de	pompare	cu	capete	libere	
ale cablurilor, pentru motoarele trifazate trebu-
ie	instalat	de	beneficiar	un	releu	de	protecţie	a	
motorului.

Pentru racordare trebuie respectat capitolul „Ra-
cordarea	electrică“.	Trebuie	respectate	cu	stric-
teţe	informaţiile	tehnice!	În	principiu	modulele	de	
pompare	trebuie	pământate.
Dacă modulul de pompare a fost deconectat 
de un echipament de protecţie, reconectarea 
modulului este permisă doar după remedierea 
erorii.

La	racordarea	modulului	de	pompare	la	reţeaua	
locală	de	energie	electrică	trebuie	respectate	pre-
vederile	naţionale	cu	scopul	respectării	cerinţelor	
privind	compatibilitatea	electromagnetică.
Racordarea este permisă doar dacă racordul 
corespunde normelor armonizate ale Uniunii 
Europene. Echipamentele de radiotransmisie 
pot cauza defecţiuni ale instalaţiei.

AVERTIZARE asupra radiaţiei electromagne-
tice! 
Radiaţia electromagnetică prezintă pericol 
de moarte pentru persoanele cu stimulator 
cardiac. Inscripţionaţi instalaţia corespunzător 
şi atrageţi atenţia persoanelor afectate asupra 
acestui pericol!

2.4. Dispozitive de securitate şi de monitorizare
Motorul este echipat cu un dispozitiv termic de 
monitorizare	a	bobinajului.	Dacă	bobinajul	se	
încălzeşte	prea	mult	în	timpul	funcţionării,	are	loc	
deconectarea modulului de pompare.
Dispozitivul de monitorizare este conectat din 
fabrică	la	panoul	de	automatizare.
Personalul	trebuie	să	fie	instruit	asupra	dispoziti-
velor	încorporate	şi	funcţionării	acestora.

ATENŢIE! 
Este interzisă exploatarea modulului de 
pompare dacă dispozitivul de monitorizare a 
bobinajului a fost îndepărtat, este deteriorat 
şi/sau nu funcţionează!

2.5. Comportamentul în timpul exploatării
În	timpul	exploatării	modulului	de	pompare	tre-
buie	respectate	legile	şi	prevederile	de	asigurare	a	
locului	de	muncă,	de	prevenire	a	accidentelor	şi	de	
manipulare a echipamentelor electrice, aplicabile 
la	locul	de	utilizare.	În	interesul	desfăşurării	în	
siguranţă	a	procesului	de	lucru,	utilizatorul	trebuie	
să	stabilească	sarcinile	de	lucru	ale	personalului.	
Întregul personal este responsabil cu respectarea 
prevederilor.

2.6. Fluide pompate
Modulul	de	pompare	colectează	şi	pompează	în	
principal	apă	murdară	cu	conţinut	de	excremente.	
Din	acest	motiv	nu	este	posibilă	utilizarea	modu-
lului	pentru	pomparea	altor	fluide.
Nu este permisă utilizarea modulului pentru 
pomparea apei calde menajere!

2.7. Presiune acustică
Modulele	de	pompare	au	o	presiune	acustică	de	
cca.	70	dB (A)	în	timpul	funcţionării.
În	funcţie	de	mai	mulţi	factori	(de	ex.	amplasare,	
fixarea	accesoriilor	şi	conductelor,	punctul	de	
lucru	şi	multe	altele)	presiunea	acustică	poate	fi	
mai	mare	în	timpul	funcţionării.
De	aceea	recomandăm	efectuarea	de	către	
utilizator	a	unei	măsurători	suplimentare	la	locul	
de	muncă,	atunci	când	modulul	de	pompare	func-
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ţionează	la	punctul	de	lucru	în	condiţiile	concrete	
de	exploatare.

ATENŢIE: Purtaţi mijloace de protecţie a 
auzului! 
Conform legilor şi prevederilor aplicabile este 
obligatorie purtarea mijloacelor de protecţie a 
auzului începând de la o presiune acustică de 
85 dB (A)! Utilizatorul trebuie să se asigure că 
este respectată această prevedere!

2.8. Directive folosite
Acest modul de pompare este reglementat de

• diferite directive CE,
• diferite norme armonizate,
• şi	diferite	norme	naţionale.
Pentru	informaţii	exacte	privind	directivele	şi	
normele	folosite	vă	rugăm	să	consultaţi	declaraţia	
de conformitate CE.
De	asemenea,	pentru	utilizarea,	montarea	şi	
demontarea modulului de pompare sunt aplicabile 
suplimentar	diferite	prevederi	naţionale.	Acestea	
sunt	de	exemplu	prevederile	pentru	prevenirea	
accidentelor,	prevederile	VDE	(Asociaţia	Germană	
a	Electrotehnicii,	Electronicii	şi	Tehnologiei	Infor-
maţiilor),	legea	privind	securitatea	echipamente-
lor	şi	multe	altele.

2.9. Marcare CE
Simbolul	CE	este	aplicat	pe	plăcuţa	de	identifi-
care,	iar	plăcuţa	de	identificare	este	aplicată	pe	
recipientul colector.

3. Descrierea produsului
Modulul de pompare este fabricat cu cea mai 
mare	atenţie	şi	este	supus	unui	control	permanent	
al	calităţii.	În	cazul	instalării	şi	întreţinerii	corecte	
este	garantată	funcţionarea	fără	defecţiuni.

3.1. Utilizarea conform destinaţiei şi domeniile de 
utilizare

PERICOL din cauza exploziei! 
În cazul pompării apei murdare cu conţinut de 
excremente se pot forma acumulări de gaze 
în recipientul colector. În cazul instalării şi ex-
ploatării necorespunzătoare aceste acumulări 
se pot aprinde şi pot cauza explozii.

• Recipientul colector nu are voie să prezinte 
deteriorări (fisuri, scurgeri, material poros)!

• Conductele de intrare şi evacuare, precum şi 
conducta de aerisire trebuie racordate con-
form prevederilor şi absolut etanş! 

PERICOL din cauza fluidelor explozive! 
Este strict interzisă pomparea fluidelor explo-
zive (de ex. benzină, kerosen etc.). Modulele 
de pompare nu sunt concepute pentru aceste 
fluide!

Modulul	de	pompare	serveşte	la	evacuarea	fără	
retenţie	a	apei	de	la	punctele	de	scurgere	din	
clădiri	şi	de	pe	terenuri	situate	sub	nivelul	de	re-

tenţie	şi	este indicat	conform	EN 12050-1	pentru	
pomparea	apei	murdare	(cu	sau	fără	fecaloide)	de	
la	instalaţii	casnice	conform	EN 12056-1.
În cazul în care este pompată apă murdară cu 
conţinut de grăsimi, trebuie instalat un separa-
tor de grăsimi!

Este interzisă pomparea
• molozului,	cenuşii,	gunoiului,	sticlei,	nisipului,	

gipsului, cimentului, calcarului, mortarului, ma-
terialelor	fibroase,	materialelor	textile,	prosoa-
pelor	de	hârtie,	şerveţelelor	umede	(de	ex.	a	
şerveţelelor	pentru	curăţarea	plăcilor	ceramice,	a	
şerveţelelor	igienice	umede),	scutecelor,	carto-
nului,	bucăţilor	mari	de	hârtie,	răşinilor	artificiale,	
gudronului,	deşeurilor	din	bucătărie,	grăsimilor,	
uleiurilor

• deşeurilor	provenite	de	la	sacrificarea	animale-
lor,	eliminarea	cadavrelor	de	animale	şi	creşterea	
animalelor	(excremente	lichide,	...)

• substanţelor	toxice,	agresive	şi	corosive,	ca	de	
exemplu	a	metalelor	grele,	biocidelor,	pesticide-
lor,	acizilor,	soluţiilor	alcaline,	sărurilor,	apei	din	
piscine

• substanţelor	de	curăţare,	dezinfectanţilor,	de-
tergenţilor	în	cantităţi	supradozate	şi	a	celor	care	
generează	o	cantitate	exagerată	de	spumă

• apei murdare provenite de la surse situate deasu-
pra	nivelului	de	retenţie	şi	care	poate	fi	evacuată	
în	cădere	liberă	(conform	EN 12056-1)

• fluidelor	explozive
• apei calde menajere.

 
Instalaţia	trebuie	montată	conform	regulilor	
general	valabile	în	conformitate	cu	EN 12056	şi	
DIN 1986-100.
Utilizarea	conform	destinaţiei	include	şi	respec-
tarea	acestor	instrucţiuni.	Orice	altă	utilizare	este	
considerată	ca	fiind	necorespunzătoare	scopului	
în	care	a	fost	concepută	pompa.

3.1.1. Limite de utilizare

PERICOL din cauza suprapresiunii 
În cazul depăşirii limitelor de utilizare, în situ-
aţia defectării instalaţiei se poate produce o 
suprapresiune în recipientul colector. În aces-
te condiţii recipientul colector poate explo-
da! Există pericolul periclitării sănătăţii prin 
contactul cu apa murdară infestată cu bacterii 
(fecaloide). Respectaţi întotdeauna limitele de 
utilizare şi asiguraţi închiderea conductei de 
intrare în cazul defectării instalaţiei.

Trebuie	respectate	cu	stricteţe	următoarele	limite	
de utilizare:

• Debit	max.	de	intrare/h:
• Instalaţie	de	pompare	cu	un	singur	rotor:	1050 l
• Instalaţie	de	pompare	cu	două	rotoare:	3000 l

Debitul max. de intrare trebuie să fie întot-
deauna mai mic decât debitul pompei la punctul 
respectiv de lucru.
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• Înălţime	max.	de	intrare:	5 m
• Presiune	max.	admisă	pe	refulare	3 bar
• Temperatura	max.	a	fluidului	pompat:	40 °C,	60 °C	
timp	de	max.	3 min

• Temperatură	ambiantă	max.:	40 °C
• Mod	de	funcţionare:	S3	10%,	120 s

Instalaţia nu este concepută pentru funcţio-
narea în regim permanent! Debitul max. este 
valabil pentru funcţionarea în regim intermitent 
conform EN 60034-1!

• Respectaţi	şi	celelalte	informaţii	de	la	punctul	
„Date tehnice“!

3.2. Construcţie
Wilo-RexaLift	FIT	L	este	un	modul	de	pompare	
pentru	apă	murdară,	submersibil,	gata	asamblat,	
pregătit	de	racordare,	complet	automatizat,	
disponibil	ca	instalaţie	de	pompare	cu	un	rotor	şi	
instalaţie	de	pompare	cu	două	rotoare.

Fig. 1.: Descriere 

1 Recipient colector

2 Gură	de	revizie

3 Comandă	de	nivel

4 Unitate de pompare

5 Suprafeţe	de	intrare	la	alegere

6 Racord	DN 50	pentru	golirea	în	regim	de	urgenţă

7
Racord	combi	DN 50/70	pentru	aerisire	şi	intrare	supli-
mentară

8 Racord	de	refulare	cu	clapetă	integrată	de	reţinere

3.2.1. Recipient colector
Recipient	colector	etanş	la	gaze	şi	impermeabil,	
din	polietilenă,	cu	o	geometrie	deosebită	pentru	o	
funcţionare	în	siguranţă,	fără	depuneri.
Racordurile	de	intrare	(DN 100	şi	DN 150)	pot	fi	
liber	alese	pe	ambele	laturi	longitudinale	şi	pe	
latura	posterioară,	în	zona	marcată.	Racordul	de	
refulare	DN 80	este	executat	în	partea	superioară	
a recipientului. O clapetă de reţinere cu dispozi-
tiv de aerisire, integrată în racordul de refulare.
De	asemenea,	modulul	de	pompare	are	două	
alte	racorduri	combi	DN 50/DN 70	pe	acoperişul	
recipientului	pentru	intrare	şi	aerisire,	precum	şi	
două	racorduri	DN 50	pe	latura	frontală	şi	latura	
posterioară	pentru	golirea	în	regim	de	urgenţă.
Recipientul	colector	este	prevăzut	cu	o	gură	de	
revizie	pentru	întreţinerea	uşoară	a	instalaţiei.
De	asemenea,	recipientul	este	prevăzut	cu	două	
plăci	de	fixare.	În	felul	acesta	modulul	de	pompare	
poate	fi	ancorat	pe	pardoseală	cu	accesoriile	de	
fixare	ataşate,	pentru	a	preveni	plutirea	acestuia.	
Plăcile	de	fixare	servesc	în	acelaşi	timp	ca	mânere	
de transport.

3.2.2. Unitate de pompare
Unitatea	de	pompare	asamblată	este	alcătuită	din	
motor	cu	rotorul	ataşat	şi	un	inel	adaptor.

Motorul este un motor trifazat cu rotor uscat 
capsulat	impermeabil,	cu	carcasă	din	oţel	aliat.	
Răcirea	este	efectuată	prin	intermediul	aerului	
ambiental.	Căldura	generată	este	cedată	prin	
intermediul carcasei motorului. Motorul este 
echipat	cu	un	dispozitiv	de	monitorizare	termică	
a bobinajului cu senzori bimetal. Monitorizarea 
bobinajului	este	afişată	şi	resetată	prin	interme-
diul panoului de automatizare racordat.

Inelul	adaptor	îmbină	unitatea	completă	cu	recipi-
entul colector.

3.2.3. Comandă de nivel
Comanda	de	nivel	este	integrată	în	recipientul	
colector. Ca senzori sunt folosite plutitoare cu 
contacte	electrice	cu	tijă.	Punctele	de	cuplare	
sunt prestabilite.

3.2.4. Panou de automatizare
Comanda	instalaţiei	este	realizată	prin	intermediul	
panoului	de	automatizare	ataşat.	Prin	intermediul	
acestuia	poate	fi	realizată	şi	o	semnalare	generală	
de	defecţiune	(SSM).	Lungimea	cablului	de	la	mo-
tor	la	panoul	de	automatizare	este	de	4 m,	iar	de	
la	panoul	de	automatizare	la	ştecher	de	1,5 m.
Pentru	informaţii	exacte	privind	panoul	de	au-
tomatizare	vă	rugăm	să	consultaţi	instrucţiunile	
ataşate	de	montaj	şi	exploatare.

3.2.5. Modele
Modulul	de	pompare	este	disponibil	în	următoa-
rele variante:

• instalaţie	de	pompare	cu	un	singur	rotor	cu	panou	
de	automatizare	şi	ştecher	CEE	cu	posibilitatea	
inversării	fazelor.

• instalaţie	de	pompare	cu	două	rotoare	cu	panou	
de	automatizare	şi	ştecher	CEE	cu	posibilitatea	
inversării	fazelor.

3.3. Mod de funcţionare
Apa	murdară	rezultată	este	introdusă	şi	colectată	
în recipientul colector prin intermediul conducte-
lor de intrare.
Dacă	nivelul	apei	creşte	până	la	nivelul	de	co-
nectare,	comanda	integrată	de	nivel	conectează	
pompa,	iar	apa	murdară	colectată	este	pompată	în	
conducta	de	refulare	racordată.
Dacă	este	atins	nivelul	de	deconectare,	pompa	
este	dezactivată	după	expirarea	timpului	reglat	de	
postfuncţionare.
Dacă	este	atins	nivelul	de	inundare,	au	loc	o	
avertizare	acustică	şi	o	pornire	forţată	la	preaplin	
a	tuturor	pompelor.	De	îndată	ce	apa	coboară	sub	
nivelul de inundare, are loc dezactivarea pompelor 
după	expirarea	timpului	de	postfuncţionare,	iar	
mesajul de avertizare este validat automat.

3.3.1. Particularităţi în cazul instalaţiilor de pompare 
cu două rotoare

• După	fiecare	operaţie	de	pompare	are	loc	o	alter-
nare	automată	a	pompelor.

• În	cazul	în	care	se	defectează	o	pompă,	este	folo-
sită	automat	cealaltă	pompă	ca	pompă	de	bază.
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• În	cazul	creşterii	nivelului	apei	pot	fi	conectate	
ambele pompe în paralel.

3.4. Moduri de funcţionare

3.4.1. Mod de funcţionare S3 (funcţionare intermiten-
tă)
Acest	mod	de	funcţionare	descrie	raportul	maxim	
între	timpul	de	funcţionare	şi	timpul	de	staţiona-
re:
S3 10 %/120 s 
Timp	de	funcţionare	12 s	/	timp	de	staţionare	
108 s

3.4.2. Mod alternativ de funcţionare
În	funcţie	de	debit	modul	de	funcţionare	poate	
varia	între	S3 10%/120 s	şi	S3 20%/120 s.	Pentru	
informaţii	exacte	consultaţi	tabelul	anexat	aces-
tor	instrucţiuni.

3.5. Date tehnice
Pentru datele tehnice ale modulelor de pompare 
vă	rugăm	să	consultaţi	tabelul	anexat	acestor	
instrucţiuni.

3.6. Codificarea

Exemplu: Wilo-RexaLift FIT L2-10/EAD1-2-T0026-
540-P/MS

RexaLift Modul	de	pompare	pentru	apă	murdară

FIT Model standard

L Dimensiune	constructivă

2 1	=	instalaţie	de	pompare	cu	un	singur	rotor
2	=	instalaţie	de	pompare	cu	două	rotoare

10 Înălţime	maximă	de	pompare	în	m	la	Q=0

E

Model motor
E	=	motor	cu	funcţionare	uscată
R	=	motor	cu	funcţionare	uscată	şi	putere	
redusă

A Varianta materialului pentru „motor“
A	=	variantă	standard

D Model	etanşare
D	=	2	etanşări	mecanice	independente

1 Clasa	de	eficienţă	IE,	de	ex:	1	=	IE1	(conform	
IEC 60034-30)

- fără	aprobare	pentru	utilizare	în	zone	cu	risc	de	
explozie

2 Nr. poli

T
Varianta	alimentării	electrice
M = 1~
T	=	3~

0026 /10	=	puterea	nominală	a	motorului	P2 în kW

5
Frecvenţă
5	=	50 Hz
6	=	60 Hz

40 Cod	pentru	tensiune	nominală	superioară

P/MS

Dotare	electrică	suplimentară
O	=	cu	terminaţia	cablului	liberă
P	=	cu	ştecher
P/MS	=	cu	ştecher	şi	panou	de	automatizare

3.7. Conţinutul livrării
• Modul	de	pompare	pentru	apă	murdară,	gata	
asamblat,	pregătit	de	racordare,	cu	panou	de	
automatizare,	cablu	de	4 m	şi	ştecher

• 1x	garnitură	pentru	conducta	de	intrare	DN 100	
pentru	conducte	din	plastic	(Ø 110 mm)

• 1x	carotă	(Ø 124 mm)	pentru	executarea	gurii	de	
intrare	DN 100

• 1x	manşetă	pentru	racordul	de	intrare	DN 50	
(pentru	intrare	separată	sau	pentru	conducta	de	
aspiraţie	a	pompei	manuale	cu	membrană)

• 1x	manşetă	pentru	racordul	de	aerisire	DN 70
• 1x	flanşă	DN 80/100	cu	garnitură	plată,	manşetă,	
coliere,	şuruburi	şi	piuliţe	pentru	racordarea	con-
ductei	de	refulare	DN 100

• 1	set	de	accesorii	de	fixare	(2	colţare	de	fixare,	
şuruburi,	dibluri,	şaibe	suport)

• 6x	(FIT	L1)	resp.	8x	(FIT	L2)	fâşii	fonoizolante
• Instrucţiuni	de	montaj	şi	exploatare	pentru	modu-

lul de pompare
• Instrucţiuni	de	montaj	şi	exploatare	pentru	panoul	

de automatizare

3.8. Accesorii (disponibile opţional)
• Pe partea de refulare:

• Flanşă	DN 80,	DN 100	pentru	racordarea	vanei	
glisante de închidere de pe partea de refulare la 
conducta de refulare

• Vană	glisantă	de	închidere	DN 80	din	fontă
• Pe partea de intrare:

• Set	pentru	intrare	DN 150	alcătuit	din	carotă	
(Ø 175 mm)	şi	garnitură	pentru	conducta	de	
intrare

• Vană	glisantă	de	închidere	DN 100	şi	DN 150	
din PVC

• Garnitură	de	intrare	DN 100
• General:

• Pompă	manuală	cu	membrană	cu	racord	R1½	
(fără	furtun)

• Robinet	cu	3	căi	pentru	comutarea	la	funcţia	de	
aspirare	manuală	din	bazinul	pompei/recipient

• Dispozitiv de alarmare
• Acumulator	(NiMH,	9 V,	200 mAh)
• Hupă	230 V,	50 Hz
• Indicator	luminos	de	avertizare	230 V,	50 Hz
• Lampă	de	semnalizare	230 V,	50 Hz

4. Transport şi depozitare
PERICOL din cauza substanţelor toxice! 
Modulele de pompare care pompează fluide 
periculoase pentru sănătate trebuie decon-
taminate înaintea tuturor celorlalte lucrări! În 
caz contrar există pericol de moarte! Pur-
taţi echipamentele individuale de protecţie 
necesare!

4.1. Livrare
După	recepţia	livrării	aceasta	trebuie	verificată	
imediat	pentru	a	constata	eventualele	deficien-
ţe	de	calitate	şi	cantitate.	În	cazul	eventualelor	
deficienţe	transportatorul	respectiv	producătorul	
trebuie	înştiinţat	încă	în	ziua	recepţiei,	deoarece	
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în	caz	contrar	nu	mai	pot	fi	revendicate	niciun	fel	
de	pretenţii.	Eventualele	deficienţe	trebuie	con-
semnate	pe	avizul	de	livrare	sau	avizul	de	însoţire	
a	mărfii.

4.2. Transport
Pentru transport se vor folosi doar mijloacele 
autorizate	de	fixare,	transport	şi	ridicare	pre-
văzute	în	acest	scop.	Acestea	trebuie	să	aibă	o	
capacitate	şi	o	forţă	portantă	suficientă	pentru	a	
putea	transporta	fără	riscuri	modulul	de	pompare.	
La	utilizarea	lanţurilor	acestea	trebuie	asigurate	
împotriva	alunecării.
Personalul	trebuie	să	fie	calificat	pentru	aceste	
lucrări	şi	să	respecte	în	timpul	lucrărilor	toate	pre-
vederile	de	securitate	aplicabile	la	nivel	naţional.
Modulele	de	pompare	sunt	livrate	de	producă-
tor	respectiv	de	către	furnizor	într-un	ambalaj	
adecvat.	În	mod	normal	acesta	exclude	deteriora-
rea	în	timpul	transportului	şi	depozitării.	În	cazul	
schimbării	frecvente	a	locaţiei	trebuie	să	păstraţi	
ambalajul pentru refolosire.

4.3. Depozitare
Modulele	de	pompare	livrate	în	stare	nouă	sunt	
pregătite	astfel	încât	să	poată	fi	depozitate	cel	
puţin	1	an.	În	cazul	depozitărilor	intermedia-
re	modulul	de	pompare	trebuie	spălat	bine	cu	
apă	curată	înainte	de	depozitare,	pentru	a	evita	
formarea	crustelor	şi	depunerilor	în	recipientul	
colector,	la	comanda	de	nivel	şi	instalaţia	hidrauli-
că	de	pompare.

PERICOL din cauza substanţelor toxice! 
Prin spălarea modulului de pompare apa folo-
sită la spălare se contaminează cu fecaloide. 
Există pericol de moarte în cazul contactului 
cu fluide periculoase pentru sănătate! Purtaţi 
întotdeauna echipamentele individuale de 
protecţie necesare şi eliminaţi în canalizare, în 
locurile prevăzute, apa folosită pentru spălare!

Pentru	depozitare	se	vor	respecta	următoarele:
• Aşezaţi	modulul	de	pompare	pe	o	suprafaţă	
stabilă	şi	asiguraţi-l	împotriva	căderii	şi	alunecării.	
Modulele	de	pompare	se	depozitează	orizontal.

• Modulele	de	pompare	pot	fi	golite	complet	până	
la	max.	-15 °C.	Încăperea	de	depozitare	trebuie	
să	fie	uscată.	Recomandăm	depozitarea	ferită	de	
îngheţ	într-o	încăpere	cu	o	temperatură	cuprinsă	
între	5 °C	şi	25 °C.

• Este	interzisă	depozitarea	modulului	de	pompare	
în	spaţii	în	care	sunt	efectuate	lucrări	de	sudură,	
deoarece	gazele	degajate	respectiv	radiaţiile	pot	
ataca componentele din elastomeri.

• Toate	racordurile	se	vor	etanşa	pentru	a	preveni	
pătrunderea	impurităţilor.

• Toate	cablurile	electrice	de	alimentare	se	vor	pro-
teja	împotriva	îndoirii,	deteriorărilor	şi	pătrunderii	
umidităţii.	De	asemenea,	şi	ştecherele	şi	panou-
rile de automatizare trebuie protejate împotriva 
pătrunderii	umidităţii.

PERICOL de electrocutare! 
Componentele electrice defecte (de ex. 
cabluri electrice de alimentare, panouri de 
automatizare, ştechere) prezintă pericol de 
moarte din cauza electrocutării! Componen-
tele defecte trebuie înlocuite imediat de un 
electrician calificat.

ATENŢIE la umiditate! 
Pătrunderea umidităţii în componentele 
electrice (cabluri, ştechere, panou de auto-
matizare) deteriorează aceste componente şi 
modulul de pompare. Nu scufundaţi niciodată 
componentele electrice în lichide şi prote-
jaţi-le împotriva pătrunderii umidităţii.

• Modulul de pompare trebuie protejat împotriva 
radiaţiei	directe	şi	îngheţului.	Aceşti	factori	pot	
cauza	daune	semnificative	recipientului	colector	
sau componentelor electrice!

• După	o	depozitare	îndelungată,	înaintea	punerii	în	
funcţiune	trebuie	efectuate	lucrările	de	întreţine-
re	conform	EN 12056-4.
Dacă	respectaţi	aceste	reguli,	modulul	dumnea-
voastră	de	pompare	poate	fi	depozitat	o	perioadă	
mai	lungă.	Ţineţi	însă	cont	de	faptul	că	elemente-
le din elastomeri sunt supuse unei uzuri naturale. 
În	cazul	depozitării	pe	o	perioadă	mai	lungă	de	
6	luni,	vă	recomandăm	verificarea	şi	eventual	
înlocuirea	acestor	componente.	Pentru	aceasta	vă	
rugăm	să	consultaţi	producătorul.

4.4. Returnarea
Modulele de pompare care sunt returnate în 
fabrică	trebuie	curăţate	de	impurităţi	şi	deconta-
minate,	în	cazul	în	care	sunt	folosite	pentru	fluide	
periculoase	pentru	sănătate.
Pentru	expediere	componentele	trebuie	ambalate	
în	saci	din	plastic	rezistenţi	la	rupere,	suficient	de	
mari,	închişi	ermetic,	pentru	a	preveni	eventualele	
scurgeri. De asemenea, ambalajul modulului de 
pompare	trebuie	protejat	împotriva	deteriorărilor	
în	timpul	transportului.	În	cazul	întrebărilor	vă	
rugăm	să	vă	adresaţi	producătorului!

5. Amplasare
Pentru	a	evita	deteriorările	produsului	sau	leziuni-
le	periculoase	în	timpul	amplasării,	se	vor	respecta	
următoarele	puncte:

• Lucrările	de	amplasare	–	montarea	şi	instalarea	
modulului	de	pompare	–	pot	fi	efectuate	doar	de	
persoane	calificate,	cu	respectarea	indicaţiilor	de	
securitate.

• Înainte	de	începerea	lucrărilor	de	amplasare	
modulul de pompare trebuie inspectat pentru a 
constata eventualele daune survenite în timpul 
transportului.

5.1. Generalităţi
La	proiectarea	şi	exploatarea	instalaţiilor	de	ca-
nalizare	trebuie	respectate	prevederile	şi	direc-
tivele locale aplicabile cu privire la tehnologia de 
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canalizare	(de	ex.	ATV	(Asociaţia	Germană	pentru	
Tehnologia	de	Canalizare).
În	special	vârfurile	de	presiune,	de	exemplu	la	
închiderea	clapetei	de	reţinere	pot	avea	o	valoare	
de câteva ori mai mare decât presiunea pompei, în 
funcţie	de	condiţiile	de	exploatare.	Aceste	vârfuri	
de	presiune	pot	duce	la	distrugerea	instalaţiei.	
De aceea trebuie acordată atenţie rezistenţei 
la presiune şi racordării conductei cu contact 
forţat pe direcţie longitudinală.
De	asemenea,	conductele	existente	trebuie	
inspectate	pentru	o	racordare	corectă	la	instala-
ţie.	Sistemul	existent	de	conducte	trebuie	să	fie	
autoportant,	nefiind	permisă	susţinerea	acestuia	
de	către	modulul	de	pompare.
Pentru instalarea modulelor de pompare se vor 
respecta	în	special	următoarele	prevederi	aplica-
bile:

• DIN 1986-100
• EN 12050-1	şi	EN 12056	(instalaţii	de	evacuare	
gravitaţională	în	interiorul	clădirilor)
Respectaţi prevederile locale aplicabile în ţara 
dumneavoastră (de ex. regulamentul german 
privind construcţiile)!

5.2. Tipuri de montare
• Montare	staţionară	în	spaţii	uscate	în	clădiri	şi	
cămine

5.3. Instalarea

PERICOL de suprapresiune 
La depăşirea limitelor de utilizare se poate 
produce o suprapresiune în recipientul co-
lector. În aceste condiţii recipientul colector 
poate exploda! Există pericolul periclitării 
sănătăţii prin contactul cu apa murdară infes-
tată cu bacterii (fecaloide). Asiguraţi închi-
derea racordului de intrare în cazul defectării 
instalaţiei. 
Trebuie respectate cu stricteţe următoarele 
limite de utilizare:

• Debit max. de intrare/h: 1050 l (FIT L1) resp. 
3000 l (FIT L2)

• Înălţime max. de intrare: 5 m
• Presiune max. admisă pe refulare 3 bar

PERICOL din cauza atmosferei explozive! 
În interiorul recipientului colector se poate 
forma o atmosferă explozivă. Dacă recipien-
tul colector este deschis (de exemplu pentru 
operaţii de întreţinere, reparaţii, constatarea 
defecţiunilor) această atmosferă se poate 
extinde în interiorul încăperii de lucru. Există 
pericol de moarte din cauza exploziei! Defini-
rea unei zone corespunzătoare cu pericol de 
explozie revine utilizatorului. Se vor respecta 
următoarele:

• Modulul de pompare precum şi panoul de 
automatizare ataşat şi ştecherul nu sunt 
autorizate pentru utilizarea în zone cu pericol 
de explozie!

• Luaţi măsurile adecvate pentru a evita atmo-
sfera explozivă în interiorul încăperii de lucru!

La	instalarea	modulului	de	pompare	se	vor	res-
pecta	următoarele:

• Aceste	lucrări	trebuie	efectuate	de	personal	califi-
cat,	iar	lucrările	electrice	trebuie	efectuate	de	
electricieni	calificaţi.

• Încăperea	de	lucru	trebuie	să	fie	curată,	uscată,	
bine	iluminată,	ferită	de	îngheţ,	adecvată	pentru	
modulul de pompare.

• Accesul	la	încăperea	de	lucru	trebuie	să	fie	liber.	
Căile	de	acces	pentru	utilajul	de	transport	inclusiv	
modulul	de	pompare	trebuie	să	prezinte	dimensi-
unile	suficiente,	iar	eventualele	ascensoare	trebu-
ie	să	aibă	dimensiunile	şi	portanţa	necesare.

• Trebuie	asigurată	o	aerisire	suficientă	a	încăperii	
de lucru.

• Modulul	de	pompare	trebuie	să	fie	uşor	accesibil	
pentru	operaţiile	de	exploatare	şi	întreţinere.	În	
jurul	instalaţiei	trebuie	respectată	o	zonă	liberă	de	
cel	puţin	60 cm	(lăţime	x	înălţime	x	adâncime).

• Suprafaţa	de	montaj	trebuie	să	fie	stabilă	(adec-
vată	pentru	utilizarea	diblurilor),	orizontală	şi	
plană.

• Trebuie	verificat	traseul	conductelor	existente	
respectiv	care	urmează	să	fie	instalate	(pentru	in-
trare,	refulare	şi	aerisire)	cu	privire	la	posibilităţile	
de	racordare	la	instalaţie.

• Pentru	evacuarea	apei	din	încăpere,	în	încăperea	
de lucru trebuie amenajat un bazin al pompei. 
Acesta	trebuie	să	aibă	o	dimensiune	minimă	de	
500x500x500 mm.	Pompa	folosită	trebuie	aleasă	
în	funcţie	de	înălţimea	de	pompare	a	modulu-
lui	de	pompare.	În	situaţii	de	urgenţă	trebuie	să	
existe	posibilitatea	de	golire	manuală	a	bazinului	
pompei.

• Cablurile electrice de alimentare trebuie instalate 
astfel	încât	să	fie	în	orice	moment	posibile	ex-
ploatarea	fără	riscuri	şi	montarea/demontarea	fără	
probleme.	Este	interzisă	sub	orice	formă	trans-
portarea respectiv tragerea modului de pompare 
de	cablul	electric	de	alimentare.	Verificaţi	secţi-
unea	cablului	folosit	şi	tipul	selectat	de	instalare,	
pentru	a	vă	asigura	că	aveţi	la	dispoziţie	un	cablu	
cu	o	lungime	suficientă.

• Panoul	de	automatizare/ştecherul	ataşat	nu	este	
protejat	împotriva	inundării.	Asiguraţi	un	montaj	
corespunzător.

• Elementele	construcţiei	şi	fundaţiile	trebuie	să	
aibă	o	rezistenţă	suficientă,	pentru	a	permite	o	
fixare	sigură	şi	funcţională.	Utilizatorul	respectiv	
antreprenorul este responsabil cu punerea la dis-
poziţie	a	fundaţiilor	corespunzătoare	din	punct	de	
vedere	al	dimensiunilor,	stabilităţii	şi	rezistenţei	la	
solicitări!

• Verificaţi	ca	documentaţia	existentă	de	proiectare	
(planurile	de	montaj,	execuţia	încăperii	de	lucru,	
instalaţia	de	intrare)	să	fie	complete	şi	corecte.

• De	asemenea	respectaţi	prevederile	naţionale	
aplicabile	ale	asociaţiilor	profesionale	în	materie	
de	prevenire	a	accidentelor	şi	asigurare	a	securi-
tăţii.

• La	instalarea	modulului	de	pompare	într-un	cămin	
trebuie	respectate	suplimentar	următoarele	
puncte:
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PERICOL de prăbuşire! 
La instalarea modulului de pompare şi a acce-
soriilor acestuia se lucrează în anumite con-
diţii direct pe marginea căminului. Neatenţia 
şi/sau purtarea unor obiecte neadecvate de 
îmbrăcăminte pot duce la prăbuşiri. Există 
pericol de moarte! Luaţi toate măsurile de 
securitate pentru a preveni astfel de situaţii.

• Trebuie	îndepărtate	materialele	solide	grosiere.
• Dacă	este	cazul,	căminul	trebuie	decontaminat.
• Trebuie	să	fie	prezentă	o	a	doua	persoană	pen-
tru	siguranţă.

• Dacă	există	pericolul	acumulării	de	gaze	toxice	
sau	asfixiante,	se	vor	lua	măsurile	necesare!

• În	funcţie	de	condiţiile	ambientale	existente	
la	locul	de	exploatare	proiectantul	instalaţiei	
trebuie	să	stabilească	dimensiunea	căminului	şi	
timpul	de	răcire	a	motorului.

• Respectaţi	diagonala	modulului	de	pompare.
• Trebuie	asigurată	posibilitatea	de	montare	fără	

probleme a unui mijloc de ridicare, deoarece 
acesta este necesar pentru montarea/demon-
tarea modulului de pompare. Amplasamentul 
modulului	de	pompare	trebuie	să	fie	accesibil	în	
siguranţă	cu	mijlocul	de	ridicare.	Amplasamen-
tul	trebuie	să	aibă	o	suprafaţă	stabilă.	Pentru	
transportul modulului de pompare trebuie fo-
losite	două	chingi	de	transport	cu	rolul	de	mij-
loace	de	fixare	a	sarcinii.	Acestea	trebuie	fixate	
pe	recipient.	Pot	fi	folosite	doar	dispozitive	de	
fixare	autorizate	din	punct	de	vedere	tehnic.	De	
asemenea,	respectaţi	toate	prevederile,	regulile	
şi	legile	referitoare	la	lucrul	cu	sarcini	grele	şi	
sub	sarcini	suspendate.	Purtaţi	echipamentele	
individuale	de	protecţie	adecvate.

5.3.1. Indicaţii de bază privind fixarea modulului de 
pompare
Modulele de pompare trebuie montate astfel încât 
să	nu	se	poată	răsuci	şi,	în	funcţie	de	locul	de	uti-
lizare,	să	nu	poată	pluti.	Pentru	aceasta	modulul	
de	pompare	trebuie	ancorat	pe	pardoseala	încă-
perii	de	lucru.	Montajul	poate	fi	realizat	pe	diferite	
materiale	de	construcţie	(beton,	plastic	etc.).	De	
aceea	beneficiarul	trebuie	să	asigure	accesoriile	
de	fixare	adecvate	construcţiei	respective.

Respectaţi	următoarele	indicaţii	pentru	accesoriile	
de	fixare:	

• Asiguraţi	o	distanţă	corespunzătoare	faţă	de	
margine,	pentru	a	evita	fisurile	şi	desprinderea	
materialului	de	construcţie.

• Adâncimea	găurilor	depinde	de	lungimea	şurubu-
rilor.	Recomandăm	o	adâncime	a	găurilor	cores-
punzătoare	lungimii	şuruburilor	+5 mm.

• Praful	rezultat	la	realizarea	găurilor	afectează	
stabilitatea	fixării.	De	aceea:	suflaţi	sau	aspiraţi	
întotdeauna	praful	din	găuri.

• În	timpul	montării	asiguraţi-vă	că	nu	se	deterio-
rează	accesoriile	de	fixare.

5.3.2. Montare staţionară în spaţii uscate în clădiri şi 
cămine

Paşi de lucru
Pentru montarea modulului de pompare se vor 
respecta	următorii	paşi:

• Poziţionarea	modulului	de	pompare	şi	ancorarea	
pe	pardoseală

• Racordarea conductei de refulare
• Racordarea conductei principale de intrare 
DN 100/DN 150

• Racordarea conductei de aerisire
• Racordarea	conductei	de	intrare	DN 50
• Racordarea	conductei	de	evacuare	pentru	situaţii	
de	urgenţă

Poziţionarea modulului de pompare şi ancorarea 
pe pardoseală

Fig. 2.: Montarea modulului de pompare 

1 Fonoizolaţie 3 Colţare	de	montaj

2 Plăci	de	fixare

Modulul	de	pompare	se	ancorează	pe	pardoseală	
cu	ajutorul	a	două	colţare.

1. Aşezaţi	şi	orientaţi	modulul	de	pompare	în	locul	
dorit.

2. Introduceţi	colţarele	de	montaj	în	ambele	plăci	de	
fixare	(pe	laturile	scurte)	şi	marcaţi	găurile.

3. Aşezaţi	deoparte	modulul	de	pompare	şi	realizaţi	
găurile	în	funcţie	de	accesoriile	de	fixare	folosite.

4. Aplicaţi	fonoizolaţia	pe	faţa	inferioară	a	modulului	
de pompare.

5. Poziţionaţi	din	nou	modulul	de	pompare,	intro-
duceţi	colţarele	de	montaj	şi	fixaţi	modulul	cu	
accesoriile	adecvate	de	fixare.

Racordarea conductei de refulare

ATENŢIE la vârfurile de presiune! 
Din cauza vârfurilor de presiune există riscul 
depăşirii multiple a presiunii de lucru max. 
admisibile. Conducta de refulare poate explo-
da! Încercaţi să evitaţi vârfurile de presiune 
încă de la pozarea conductei de refulare. 
Conductele şi elementele de îmbinare folosite 
trebuie să aibă o rezistenţă corespunzătoare 
la presiune!

INDICAŢIE

• Conform	EN 12056-4	viteza	de	curgere	la	punc-
tul	de	lucru	trebuie	să	fie	situată	între	0,7 m/s	şi	
2,3 m/s.

• Nu	este	permisă	reducerea	diametrului	conduc-
tei de refulare.

La	racordarea	conductei	de	refulare	trebuie	res-
pectate	următoarele:

• Conducta	de	refulare	trebuie	să	fie	autoportantă.
• Conducta	de	refulare	trebuie	racordată	flexibil,	
fonoizolată,	cu	excluderea	riscului	de	vibraţii.

• Racordul	precum	şi	toate	îmbinările	trebuie	să	fie	
absolut	etanşe.
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• La	folosirea	colierelor	este	permis	un	cuplu max. 
de strângere de 5 Nm.

• Conducta	de	refulare	trebuie	pozată	protejată	
împotriva	îngheţului.

• Pentru	a	evita	o	eventuală	refulare	din	canalul	co-
lector	public,	trebuie	prevăzută	o	„buclă	de	reten-
ţie“	în	conducta	de	refulare.	Marginea	inferioară	a	
buclei	de	retenţie	trebuie	să	fie	situată	în	punctul	
cel	mai	înalt	deasupra	nivelului	de	retenţie	stabilit	
local.

• Imediat	după	racordul	de	refulare	trebuie	instalată	
o	vană	glisantă	de	închidere	(clapeta	de	reţinere	
cu	dispozitiv	de	aerisire	este	integrată	în	racordul	
de	refulare).	La	această	vană	se	montează	apoi	
conducta	de	refulare	cu	ajutorul	flanşei.

Fig. 3.: Racordarea conductei de refulare 

1 Modul de pompare 4 Conductă	de	refulare

2
Racord de refulare cu 
clapetă	integrată	de	
reţinere

5 Racord	flexibil

3
Vană	glisantă	de	închi-
dere

1. Conducta	de	refulare	trebuie	instalată	astfel	
încât	racordul	să	fie	perpendicular	pe	racordul	de	
refulare.	Pentru	dimensiunile	exacte	ale	modulu-
lui	de	pompare	vă	rugăm	să	consultaţi	planul	de	
amplasare din catalog.

2. Montaţi	vana	glisantă	de	închidere	la	racordul	de	
refulare.

3. Conducta	de	refulare	trebuie	montată	flexibil	şi	
cu	decuplare	elastică	pentru	amortizare	fonică	
la	vana	glisantă	de	închidere,	prin	intermediul	
flanşei.	Aveţi	grijă	ca	între	conducta	de	refulare	şi	
capătul	flanşei	să	fie	respectată	o	distanţă	minimă	
de	40...60 mm.

Racordarea conductei principale de intrare 
DN 100/DN 150
Gura	de	intrare	poate	fi	realizată	la	alegere	pe	am-
bele	laturi	longitudinale	şi	pe	latura	posterioară.
De	asemenea,	recipientul	este	prevăzut	cu	marca-
je	pentru	racordarea	directă

• a	unui	vas	de	toaletă	montat	pe	pardoseală	la	
înălţimea	de	180 mm

• şi	a	unui	vas	de	toaletă	montat	pe	perete	la	înălţi-
mea	de	250 mm.

Fig. 4.: Vedere de ansamblu asupra gurilor de intrare 

1 Suprafeţe	de	intrare	la	alegere

2
Racordare	directă	pentru	vas	de	toaletă	montat	pe	
pardoseală

3
Racordare	directă	pentru	vas	de	toaletă	montat	pe	
perete

La	racordarea	conductei	de	intrare	se	vor	respecta	
următoarele:

• Conducta	de	intrare	poate	fi	racordată	doar	în	
zonele marcate.
În	cazul	în	care	conducta	de	intrare	este	racordată	
în afara zonelor marcate, există riscul

• ca	instalaţia	să	îşi	piardă etanşeitatea.
• de refulare în conductele de intrare racordate.

• Conducta	de	intrare	trebuie	instalată	astfel	încât	
să	se	golească	singură.	De	asemenea,	trebuie	
evitate	debitul	de	intrare	în	cascadă,	precum	şi	
infiltrarea	aerului.
Un debit de intrare în cascadă şi/sau infiltrarea 
aerului pot duce la defectarea modulului de 
pompare!

• Înălţimea	minimă	de	racordare	este	de	aproxima-
tiv	180 mm.
În cazul în care conducta de intrare este racor-
dată sub această înălţime se produce o refulare 
în conducta de intrare!

• Racordul	precum	şi	toate	îmbinările	trebuie	să	fie	
absolut	etanşe.	Intrarea	în	recipientul	colector	
trebuie	efectuată	la	nivel	orizontal	(±5 °).

• Pe	conducta	de	intrare	trebuie	instalată	o	vană	
glisantă	de	închidere	înaintea	recipientului!

• Colierele	pot	fi	strânse	cu	un	cuplu max. de 
strângere de 5 Nm.

Fig. 5.: Racordarea conductei de intrare 

1 Peretele recipientului 4 Conductă	de	intrare

2 Carotă 5 Colier

3
Garnitură	pentru	con-
ducta de intrare

1. Instalaţi	conducta	de	intrare	până	la	recipient	şi	
marcaţi	racordul	de	intrare	pe	recipient.

2. Realizaţi	gaura	de	intrare	cu	diametrul	DN 100	în	
peretele	recipientului	folosind	carota	ataşată.
Pentru o gură de intrare cu diametrul DN 150 
trebuie folosit setul pentru intrare DN 150 (dis-
ponibil ca accesoriu)!

Trebuie	respectate	următoarele	puncte:
• Respectaţi	dimensiunile	suprafeţelor	de	intrare
• Turaţia	max.	a	maşinii	de	găurit:	200 1/min
• Aveţi	grijă	ca	materialul	să	fie	tăiat	curat:

• În	cazul	în	care	procesul	de	tăiere	încetineş-
te,	materialul	se	încălzeşte	prea	repede	şi	se	
topeşte.

Întrerupeţi operaţia de găurire, lăsaţi materialul 
să se răcească şi curăţaţi carota!

• Reduceţi	turaţia	maşinii	de	găurit.
• Variaţi	presiunea	de	avans	în	timpul	găuririi.

• Controlaţi	diametrul	găurii:	DN 100 = 124 mm;	
DN 150 = 175 mm

INDICAŢIE 
Realizaţi	cu	atenţia	gaura	pentru	racordarea	
conductei de intrare. De aceasta depinde mai 
târziu	etanşeitatea	racordului!

3. Debavuraţi	şi	neteziţi	muchia	suprafeţei	tăiate.
4. Introduceţi	garnitura	pentru	conducta	de	intrare	

în	gaură.
5. Ungeţi	interiorul	garniturii	pentru	conducta	de	

intrare	cu	un	lubrifiant.
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6.	 Împingeţi	colierul	pe	garnitura	pentru	conducta	
de intrare.

7. Introduceţi	conducta	de	intrare	în	garnitură.	
Conducta	de	intrare	trebuie	introdusă	10...20 mm	
în recipient.

8. Strângeţi	bine	cu	colierul	garnitura	şi	conducta	de	
intrare. Cuplu max. de strângere: 5 Nm. 

Racordarea conductei de aerisire
Pentru racordarea conductei de aerisire sunt 
disponibile	două	racorduri	combi	DN 50/DN 70	pe	
acoperişul	recipientului.
La	racordarea	conductei	de	aerisire	se	vor	respec-
ta	următoarele	puncte:

• Racordarea unei conducte de aerisire este pre-
văzută	şi	absolut	obligatorie	pentru	funcţionarea	
ireproşabilă	a	modulului	de	pompare.

• Conducta	de	aerisire	trebuie	trecută	peste	aco-
periş.

• Conducta	de	aerisire	trebuie	să	fie	autoportantă.
• Conducta	de	aerisire	trebuie	racordată	cu	exclu-
derea	riscului	de	vibraţii.

• Racordul	precum	şi	toate	îmbinările	trebuie	să	fie	
absolut	etanşe.

• La	folosirea	colierelor	este	permis	un	cuplu max. 
de strângere de 5 Nm.

Fig. 6.: Montarea conductei de aerisire DN 70 

1 Racord	combi	DN 50/70 2 Fierăstrău

1. Deschideţi	racordul	combi	DN 50/70	cu	un	fierăs-
trău	adecvat.	Pentru	aceasta	retezaţi	ştuţul	DN 70	
deasupra nervurii.

2. Debavuraţi	şi	neteziţi	orificiul.
3. Împingeţi	complet	manşeta	ataşată	(DN 70)	pe	

ştuţ	şi	fixaţi-o	cu	colierul.
4. Introduceţi	conducta	de	aerisire	pe	manşetă.

Racordarea conductei de intrare DN 50
În	general	este	recomandată	racordarea	centrali-
zată	a	tuturor	surselor	de	intrare	prin	intermediul	
unei conducte de intrare a modulului de pompare. 
Deoarece acest lucru nu este întotdeauna posibil, 
modulul	de	pompare	RexaLift	FIT	L	este	prevăzut	
cu	un	racord	suplimentar	DN 50	pe	acoperişul	
recipientului	(racord	combi	DN 50/DN 70).
La	utilizarea	racordului	DN 50	se	vor	respecta	
următoarele	puncte:

• Racordarea	conductei	de	intrare	este	permisă	doar	
la	ştuţul	existent.

• Conducta	de	intrare	trebuie	instalată	astfel	încât	
să	se	golească	singură.	De	asemenea,	trebuie	
evitate	debitul	de	intrare	în	cascadă,	precum	şi	
infiltrarea	aerului.
Un debit de intrare în cascadă şi/sau infiltrarea 
aerului pot duce la defectarea modulului de 
pompare!

• Racordul	precum	şi	toate	îmbinările	trebuie	să	fie	
absolut	etanşe.

• Colierele	pot	fi	strânse	cu	un	cuplu max. de 
strângere de 5 Nm.

Fig. 7.: Montarea conductei de intrare DN 50 

1 Racord	combi	DN 50/70 2 Fierăstrău

1. Deschideţi	racordul	combi	DN 50/70	cu	un	fierăs-
trău	adecvat.	Pentru	aceasta	retezaţi	ştuţul	DN 50	
deasupra nervurii.

2. Debavuraţi	şi	neteziţi	orificiul.
3. Introduceţi	manşeta	ataşată	(DN 50)	pe	ştuţul	de	

racordare	şi	fixaţi-o	cu	un	colier.	Cuplu max. de 
strângere: 5 Nm

4. Introduceţi	un	alt	colier	pe	manşetă,	introduceţi	
conducta	de	intrare	în	manşetă	şi	fixaţi	ambele	
componente cu colierul. Cuplu max. de strânge-
re: 5 Nm

5.3.3. Instalarea pompei manuale cu membrană pentru 
golirea manuală a recipientului colector
În	cazul	defectării	modulului	de	pompare,	această	
pompă	poate	capta	şi	colecta	o	anumită	perioadă	
de	timp	apa	murdară	rezultată,	în	funcţie	de	debit.	
Pentru	a	evita	daune	mai	mari	şi/sau	explodarea	
recipientului colector respectiv a conductelor de 
intrare,	apa	murdară	acumulată	poate	fi	pompată	
manual în conducta de refulare cu ajutorul unei 
pompe	manuale	cu	membrană.

În	acest	scop	pompa	manuală	cu	membrană	poate	
fi	racordată	fix	la	modulul	de	pompare.

INDICAŢIE 
Pentru a putea asigura evacuarea apei murdare 
şi	în	timpul	unei	defecţiuni,	vă	recomandăm	
întotdeauna	instalarea	fixă	a	pompei	manuale	
cu	membrană	la	modulul	de	pompare.

Se	vor	respecta	următoarele	puncte:
• Pompa	manuală	cu	membrană	trebuie	instalată	
la	înălţimea	corespunzătoare	pentru	operarea	
optimă.

• Toate	racordurile	trebuie	să	fie	absolut	etanşe.
• Pentru	o	funcţionare	sigură	şi	fiabilă	vă	rugăm	să	
respectaţi	şi	instrucţiunile	de	montaj	şi	exploatare	
ale	pompei	manuale	cu	membrană.

Fig. 8.: Instalarea fixă a pompei manuale cu membrană 

1 Pompă	manuală	cu	membrană

2 Racorduri	DN 50	pe	latura	frontală

3 Conductă	de	refulare

Racordarea	la	modulul	de	pompare	se	efectuează	
la	unul	dintre	cele	două	racorduri	de	alimenta-
re	DN 50	de	pe	latura	frontală	sau	posterioară.	
Racordarea	la	conducta	de	refulare	se	realizează	
deasupra vanei glisante de închidere.

INDICAŢIE 
Racordul	pompei	manuale	cu	membrană	de	pe	
partea	de	refulare	poate	fi	conectat	prin	inter-
mediul	unei	bucle	proprii	de	retenţie	direct	la	
conducta colectoare!
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5.4. Racordarea electrică

PERICOL de moarte din cauza electrocutării! 
În cazul unei racordări electrice necorespun-
zătoare există pericol de moarte din cauza 
electrocutării! Dispuneţi efectuarea racordării 
electrice doar de către un electrician autori-
zat de furnizorul local de energie electrică, în 
conformitate cu prevederile locale aplicabile.

• Intensitatea	şi	tensiunea	alimentării	electrice	
trebuie	să	corespundă	datelor	de	pe	plăcuţa	de	
identificare.

• Pământaţi	corespunzător	modulul	de	pompare. 
Pentru	racordul	conductorului	de	protecţie	sta-
biliţi	o	secţiune	a	cablului	conform	prevederilor	
locale.

• Trebuie	un	instalat	un	releu	de	protecţie	la	curent	
rezidual	(RCD)	conform	prevederilor	locale!

• Racordurile electrice trebuie instalate protejate 
împotriva	inundării!

• Panoul	de	automatizare	ataşat,	precum	şi	dispozi-
tivul	de	alarmare	disponibil	opţional	pentru	sem-
nalarea	generală	de	defecţiune	trebuie	montate	
protejate	împotriva	inundării.

• Alimentarea	electrică	din	reţea	trebuie	să	aibă	un	
câmp rotativ spre dreapta.

5.4.1. Siguranţa pe partea reţelei de alimentare
Siguranţa	de	intrare	necesară	trebuie	dimensiona-
tă	conform	curentului	de	pornire.	Pentru	curentul	
de	pornire	vă	rugăm	să	consultaţi	plăcuţa	de	
identificare.
Ca	siguranţă	de	intrare	se	vor	folosi	doar	siguranţe	
lente	sau	siguranţe	automate	cu	caracteristică	K.	
Siguranţa	max.	pe	partea	reţelei	de	alimentare	are	
următoarele	valori:

• Pentru	module	de	pompare	cu	ştecher	CEE	M16	
16 A

• Pentru	module	de	pompare	cu	ştecher	CEE	M32	
25 A

5.4.2. Alimentarea electrică
Modulul	de	pompare	este	echipat	cu	un	ştecher	
CEE.	Pentru	racordarea	la	reţeaua	electrică	trebuie	
prevăzută	de	beneficiar	o	priză	CEE	(conform	
VDE 0623	respectiv	conform	prevederilor	locale).
Respectaţi şi instrucţiunile de montaj şi exploa-
tare ale panoului de automatizare ataşat!

5.4.3. Reglarea protecţiei motorului
Protecţia	electronică	a	motorului	din	panoul	de	
automatizare	monitorizează	intensitatea	nomina-
lă	max.	a	motorului.	Aceasta	este	deja	presetată	
din	fabrică,	însă	ar	trebui	verificată	încă	o	dată.	
Pentru	aceasta	trebuie	verificate	reglajele	întreru-
pătoarelor	DIP	individuale.
Pentru aceasta citiţi instrucţiunile de montaj şi 
exploatare ale panoului de automatizare ataşat!

5.4.4. Racordarea unui semnal extern de alarmă
Panoul de automatizare este echipat din fabri-
că	cu	o	sonerie.	Suplimentar,	prin	intermediul	
unui	contact	fără	potenţial	(SSM),	în	panoul	de	

automatizare	poate	fi	conectat	un	semnal	extern	
de	alarmă	(de	ex.	dispozitiv	de	alarmare,	hupă,	
indicator	luminos	de	avertizare).
Nivelul	de	conectare	pentru	semnalul	de	alarmă	
este situat la cca. 200 mm pentru instalaţia 
de pompare cu un singur rotor	şi	cca. 250 mm 
pentru instalaţia de pompare cu două rotoare 
(deasupra	muchiei	superioare	a	suprafeţei	de	
montaj)

NOTĂ 
Respectaţi	nivelul	de	conectare	pentru	semna-
lul	de	alarmă,	în	cazul	în	care	doriţi	să	asiguraţi	
surse	de	apă	murdară	situate	mai	jos!

Pentru	informaţii	exacte	privind	contactul	de	co-
nectare,	precum	şi	paşii	individuali	de	lucru	pentru	
racordare	vă	rugăm	să	consultaţi	instrucţiunile	de	
montaj	şi	exploatare	ale	panoului	de	automati-
zare.

5.4.5. Exploatarea cu convertizoare de frecvenţă
Nu	este	posibilă	exploatarea	cu	un	convertizor	de	
frecvenţă.

6. Punere în funcţiune
Capitolul	„Punere	în	funcţiune“	cuprinde	toate	
instrucţiunile	importante	pentru	personalul	ope-
rator	pentru	punerea	în	funcţiune	şi	exploatarea	în	
siguranţă	a	modulului	de	pompare.
Trebuie	obligatoriu	respectate	şi	verificate	urmă-
toarele	condiţii	cadru:

• Mod	de	funcţionare
• Debit	max.	de	intrare/h
• Înălţime	max.	de	intrare

După o staţionare îndelungată şi aceste condiţii 
cadru trebuie verificate, iar deficienţele consta-
tate trebuie remediate!

Aceste	instrucţiuni	trebuie	păstrate	întotdeauna	
la modulul de pompare sau într-un loc special 
unde sunt întotdeauna accesibile întregului per-
sonal operator.
Pentru	a	evita	daunele	materiale	şi	corporale	la	
punerea	în	funcţiune	a	modulului	de	pompare,	se	
vor	respecta	obligatoriu	următoarele	puncte:

• Reglajele	electrotehnice	şi	mecanice,	precum	şi	
punerea	în	funcţiune	a	modulului	de	pompare	pot	
fi	efectuate	doar	de	personal	calificat	şi	instruit,	
cu	respectarea	indicaţiilor	de	securitate.

• Întregul	personal	care	lucrează	la	sau	cu	modulul	
de	pompare	trebuie	să	fi	primit,	citit	şi	înţeles	
aceste	instrucţiuni.

• Toate	dispozitivele	de	securitate	şi	mecanismele	
de	oprire	de	urgenţă	sunt	conectate	şi	au	fost	
verificate	din	punct	de	vedere	al	funcţionării	
impecabile.

• Modulul de pompare este adecvat pentru utiliza-
rea	în	condiţiile	specifice	de	exploatare.

• La	lucrările	în	cămine	trebuie	să	fie	prezentă	o	a	
doua	persoană.	Dacă	există	riscul	acumulărilor	de	
gaze	toxice,	trebuie	asigurată	o	aerisire	suficientă.
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6.1. Verificarea instalării/instalaţiei
Punerea	în	funcţiune	poate	avea	loc	doar	dacă	
operaţiile	de	instalare	sunt	finalizate,	sunt	înde-
plinite toate prevederile aplicabile de securitate 
(de	ex.	prevederile	VDE	în	Germania),	precum	şi	
prevederile	regionale	şi	au	fost	verificate	toate	
punctele.

ATENŢIE la daunele materiale! 
Dacă lucrările de instalare şi verificările 
ulterioare nu au fost efectuate corespunză-
tor, modulul de pompare poate suferi daune 
semnificative în timpul exploatării. Inspectaţi 
instalarea şi efectuaţi următoarele verificări.

6.1.1. Verificarea instalării
Verificaţi	dacă	în	cursul	instalării	au	fost	efectuate	
corespunzător	toate	lucrările	necesare:

• Fixarea	pe	pardoseală
• Racorduri mecanice

• Conducta de intrare cu vana de izolare
• Conducta de refulare cu vana de izolare
• Aerisirea	prin	acoperiş

• Racordare	electrică
• Existenţa	câmpului	rotativ	cu	sens	de	rotaţie	

spre dreapta
• Modulul	de	pompare	este	asigurat	şi	pământat	
corespunzător.

• Montarea panoului de automatizare
• Montarea prizei CEE
• Pozarea cablurilor electrice de alimentare
• Montarea	semnalului	extern	de	alarmă	(opţio-
nal)

• Montarea	pompei	manuale	cu	membrană	pentru	
golirea	în	regim	de	urgenţă

• Instalaţia	este	curăţată	complet,	în	special	de	
substanţe	solide.

6.1.2. Verificarea instalaţiei
Înaintea	unei	puneri	în	funcţiune	trebuie	verificate	
următoarele	puncte:

Poziţia şurubului de aerisire la clapeta integrată 
de reţinere

Fig. 9.: Poziţia şurubului de aerisire

Şurubul	de	aerisire	trebuie	răsucit	afară	min.	
25 mm	pentru	o	funcţionare	în	siguranţă	a	insta-
laţiei.	Verificaţi	poziţia	şurubului	de	aerisire.
Dacă şurubul de aerisire este introdus prea 
adânc, aceasta poate duce la defectarea clape-
tei şi instalaţiei, precum şi la zgomote puterni-
ce!

Testul funcţional al comenzii de nivel
Comanda	de	nivel	trebuie	verificată	pentru	a	
avea	siguranţa	că	se	află	într-o	stare	mecanică	
impecabilă.

1. Deschideţi	capacul	de	revizie.
2. Verificaţi	ca	plutitorul	cu	contacte	electrice	să	

funcţioneze	uşor	şi	să	fie	fixat	pe	tijă.
3. Închideţi	la	loc	gura	de	revizie.

6.2. Operarea
Operarea	modulului	de	pompare	este	efectuată	
prin	intermediul	panoului	de	automatizare	ataşat.	
Conectarea/deconectarea,	regimul	de	funcţio-
nare	automată,	precum	şi	afişarea	dispozitivelor	
individuale de monitorizare au loc prin intermediul 
LED-urilor	de	pe	latura	frontală,	precum	şi	butoa-
nelor de pe lateral.
Panoul de automatizare este deja presetat pentru 
operarea	instalaţiei.	La	prima	punere	în	funcţiune	
mai	trebuie	reglat	doar	timpul	de	postfuncţionare	
a pompei.
Pentru toate informaţiile necesare referitoare la 
operarea panoului de automatizare şi indicatoa-
rele individuale vă rugăm să consultaţi instruc-
ţiunile de montaj şi exploatare ale panoului de 
automatizare ataşat.

6.3. Controlul sensului de rotaţie
Controlul	sensului	de	rotaţie	este	efectuat	prin	
intermediul panoului de automatizare.
Pentru toate informaţiile necesare privind con-
trolul sensului de rotaţie şi eventuala remediere 
a erorilor vă rugăm să consultaţi instrucţiunile 
de montaj şi exploatare ale panoului de automa-
tizare ataşat.

6.4. Comandă de nivel
Punctele de cuplare ale comenzii de nivel sunt 
reglate	fix	şi	nu	pot	fi	modificate.

6.5. Funcţionare

6.5.1. Condiţii de funcţionare
Modulul	de	pompare	poate	fi	exploatat	doar	în	
următoarele	condiţii:

• Debit	max.	de	intrare/h:
• RexaLift	FIT	L1:	1050 l
• RexaLift	FIT	L2:	3000 l

• Înălţime	max.	de	intrare:	5 m
• Presiune	max.	admisă	pe	refulare	3 bar
• Temperatura	max.	a	fluidului	pompat:	40 °C,	60 °C	
timp	de	max.	3 min

• Temperatură	ambiantă:	3...40 °C
• Regim	de	funcţionare:	S3	10 %,	120 s
• Existenţa	fluidului	pompat.

Funcţionarea fără apă poate duce la defectarea 
motorului şi este strict interzisă!

6.5.2. Prima punere în funcţiune
Înainte	ca	modulul	de	pompare	să	poată	fi	pus	
în	funcţiune,	acesta	trebuie	umplut	şi	trebuie	
efectuat	un	rodaj.	Rodajul	trebuie	să	cuprindă	un	
ciclu	complet	de	funcţionare	al	tuturor	pompelor.	
Astfel	poate	fi	verificată	etanşeitatea	instalaţiei.
De asemenea, trebuie reglat timpul de postfunc-
ţionare	a	pompelor,	pentru	a	asigura	o	funcţionare	
optimă	a	instalaţiei.
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ATENŢIE la disfuncţii! 
După introducerea ştecherului, panoul de 
automatizare porneşte în ultimul mod de 
funcţionare reglat. Înainte de introducerea 
ştecherului citiţi instrucţiunile de montaj 
şi exploatare ale panoului de automatizare, 
pentru a vă familiariza cu operarea şi indica-
toarele panoului de automatizare.

Rodaj pentru verificarea funcţionării impecabile 
şi a etanşeităţii

1. Conectaţi	modulul	de	pompare:	introduceţi	şte-
cherul	în	priză.

2. Verificaţi	modul	actual	de	funcţionare	al	panoului	
de automatizare. Panoul de automatizare trebuie 
să	se	afle	în	modul	automat.

3. Deschideţi	vanele	de	izolare	de	pe	partea	de	in-
trare	şi	de	refulare.	Recipientul	colector	se	umple	
încet.

4. Acum	instalaţia	este	conectată	şi	deconectată	
prin intermediul comenzii de nivel.

5. Pentru	rodaj	toate	pompele	trebuie	să	efectueze	
un ciclu complet de pompare.

6.	 Închideţi	vana	glisantă	de	închidere	pe	partea	de	
intrare.	În	situaţii	normale	modulul	de	pompare	nu	
mai	poate	porni,	deoarece	nu	mai	curge	fluid.
În cazul în care modulul de pompare continuă să 
pornească, clapeta de reţinere nu este etanşă. În 
acest caz verificaţi poziţia şurubului de aerisire.

7. Verificaţi	etanşeitatea	tuturor	conductelor,	pre-
cum	şi	a	recipientului	colector.
Dacă	toate	componentele	sunt	etanşe,	iar	clapeta	
de	reţinere	închide	corect,	instalaţia	poate	fi	folo-
sită	în	modul	de	funcţionare	automată.
Deschideţi din nou vana glisantă de închidere de 
pe partea de intrare, pentru ca fluidul să poată 
curge din nou în instalaţie!

Reglarea timpului de postfuncţionare a pom-
pelor
Timpul	de	postfuncţionare	a	pompelor	trebuie	
reglat astfel încât

• în	fiecare	ciclu	de	pompare	să	fie	pompată	cea	
mai	mare	cantitate	de	apă	murdară	posibilă.

• sarcinile	asupra	instalaţiei	şi	conductei	de	refulare	
să	fie	cât	mai	mici	posibile.

• să	fie	posibilă	o	funcţionare	cât	mai	silenţioasă.

ATENŢIE la daunele materiale! 
La închiderea bruscă a clapetei de reţinere, 
loviturile de berbec rezultate pot defecta sau 
distruge instalaţia şi/sau conducta de refulare! 
Evitaţi loviturile de berbec prin reglarea tim-
pului de funcţionare a pompelor sau montaţi, 
dacă este cazul, o clapetă suplimentară de 
reţinere cu contragreutate.

Timpul	de	funcţionare	a	pompelor	trebuie	deter-
minat	în	felul	următor:

• Dacă	înainte	de	deconectarea	pompei	se	aude	un	
zgomot	de	sorbit	(pomparea	unui	amestec	de	apă	
şi	aer),	însă	clapeta	de	reţinere	închide	silenţios	
sau	cu	o	lovitură	cu	intensitate	redusă,	timpul	de	

funcţionare	a	pompei	trebuie	redus	până	ce	pom-
pa	este	deconectată	cu	puţin	înainte	de	zgomotul	
de sorbit.

• În	cazul	în	care	clapeta	de	reţinere	închide	după	
deconectarea	pompei	cu	o	lovitură	puternică,	iar	
instalaţia	şi	conducta	trepidează,	timpul	de	func-
ţionare	a	pompei	trebuie	prelungit	până	la	apariţia	
zgomotului de sorbit.

• La	reglarea	timpului	de	funcţionare	a	pompelor	se	
vor	respecta	următoarele:
• Zgomotul	de	sorbit	nu	are	voie	să	dureze	mai	
mult	de	2 s.

• Timpul	max.	de	funcţionare	a	pompelor	nu	are	
voie	să	depăşească	12 s.

Este interzisă depăşirea acestor valori, deoa-
rece în caz contrar instalaţia nu mai lucrează în 
limitele admisibile!

Timpul	de	postfuncţionare	a	pompelor	se	reglează	
prin	reglarea	potenţiometrului	de	la	panoul	de	
automatizare.
Pentru aceasta respectaţi instrucţiunile de 
montaj şi exploatare ale panoului de automati-
zare.

PERICOL de moarte din cauza electrocutării! 
În timpul lucrărilor cu panoul de automatizare 
deschis există pericol de moarte prin electro-
cutare! Reglarea timpului de postfuncţionare 
trebuie efectuată de electrician!

6.5.3. Funcţionare automată
În	mod	normal	modulul	de	pompare	funcţionează	
în	modul	automat	şi	este	conectat	şi	deconectat	
prin intermediul comenzii integrate de nivel.

1. Conectaţi	modulul	de	pompare:	introduceţi	şte-
cherul	în	priză.

2. Verificaţi	modul	de	funcţionare	a	panoului	de	
automatizare.	Panoul	de	automatizare	trebuie	să	
se	afle	în	modul	automat.

3. Acum	instalaţia	funcţionează	în	modul	automat.

ATENŢIE la arsuri! 
Carcasa motorului se poate încălzi mult peste 
40 °C în timpul funcţionării. Există pericol de 
arsuri! În timpul funcţionării şi staţionării nu 
atingeţi niciodată carcasa motorului.

6.5.4. Funcţionare manuală
Pentru un rodaj scurt sau pentru a goli recipientul 
colector	în	situaţii	de	urgenţă,	modulul	de	pom-
pare	poate	fi	conectat	şi	manual.

1. Apăsaţi	butonul	pentru	modul	manual	de	funcţio-
nare de la panoul de automatizare.

2. Pentru	a	termina	modul	manual	de	funcţionare,	
eliberaţi	din	nou	butonul.	Instalaţia	funcţionează	
din nou în modul automat.
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ATENŢIE la suprasarcini! 
Modulul de pompare este autorizat doar pen-
tru un regim intermitent de funcţionare (S3). 
În regim permanent motorul poate fi supra-
solicitat şi se poate defecta. Modul manual de 
funcţionare nu are voie să dureze mai mult de 
12 s. După aceea trebuie respectat un timp de 
staţionare de 108 s!

6.6. Modul de avarie
În	cazul	defectării	instalaţiei	există	diferite	po-
sibilităţi	de	menţinere	a	funcţionării	în	regim	de	
avarie.

PERICOL din cauza substanţelor toxice! 
În timpul funcţionării în regim de avarie există 
riscul intrării în contact cu fluide periculoase 
pentru sănătate. Trebuie obligatoriu respec-
tate următoarele puncte:

• Purtaţi echipament corespunzător de protec-
ţie pentru întregul corp, precum şi ochelari de 
protecţie şi protecţie pentru gură.

• Pompa manuală cu membrană, precum şi 
furtunurile folosite (în cazul instalării flexibile) 
trebuie spălate după utilizare cu apă curată şi 
dezinfectate.

• În cazul inundării modulului de pompare 
instalaţia şi încăperea de lucru, precum şi 
toate componentele inundate se vor curăţa şi 
dezinfecta cu atenţie.

• Picăturile trebuie şterse imediat.
• Apa folosită la spălare trebuie evacuată în 

canalizare în locul prevăzut pentru scurgere!
• Îmbrăcămintea de protecţie precum şi lavetele 

se vor elimina conform codului pentru deşeuri 
TA 524 02 şi directivei CE 91/689/CEE, respec-
tiv conform directivelor locale!

6.6.1. Inundarea modulului de pompare
Modulul de pompare este protejat împotriva 
inundării	şi	poate	fi	exploatat	şi	atunci	când	este	
inundat.	Este	interzisă	depăşirea	următoarelor	
valori	limită:

• Înălţimea	max.	de	inundare:	2 mWS,
• Durata	max.	de	inundare:	7	zile.

INDICAŢIE 
Panourile	de	automatizare/ştecherele	ataşate	
nu	sunt	protejate	împotriva	inundării.	Pentru	a	
asigura	funcţionarea	instalaţiei	şi	în	cazul	unei	
inundări,	racordurile	electrice	trebuie	instalate	la	
o	înălţime	corespunzătoare!

6.6.2. Comandă de nivel defectă
În	cazul	în	care	comanda	de	nivel	este	defectă,	
recipientul	colector	poate	fi	golit	în	regim	manual.	
Mai	multe	informaţii	sunt	disponibile	la	punctul	
„Funcţionare	manuală“.

6.6.3. Defectarea modulului de pompare
În cazul în care modulul de pompare se defectea-
ză	complet,	apa	murdară	din	recipientul	colector	
poate	fi	pompată	în	conducta	de	refulare	cu	
ajutorul	pompei	manuale	cu	membrană.

1. Închideţi	vana	glisantă	de	închidere	de	pe	con-
ducta de intrare.

2. Închideţi	vana	glisantă	de	închidere	de	pe	con-
ducta de refulare.

3. Pompaţi	fluidul	din	recipientul	colector	în	con-
ducta de refulare cu ajutorul pompei manuale cu 
membrană.	Pentru	aceasta	respectaţi	instruc-
ţiunile	de	exploatare	ale	pompei	manuale	cu	
membrană.

7. Scoaterea din funcţiune/eliminare
• Toate	lucrările	trebuie	efectuate	cu	cea	mai	mare	
atenţie.

• Trebuie	purtate	echipamentele	individuale	de	
protecţie	necesare.

• La	lucrările	din	cămine	se	vor	respecta	obligato-
riu	măsurile	de	protecţie	aplicabile	pe	plan	local.	
Trebuie	să	fie	prezentă	o	a	doua	persoană	pentru	
siguranţă.

• Pentru	ridicarea	şi	coborârea	modulului	de	pom-
pare	trebuie	folosite	mijloace	de	ridicare	aflate	în	
stare	tehnică	impecabilă	şi	mijloace	autorizate	de	
fixare	a	sarcinilor.

PERICOL de moarte în cazul funcţionării 
greşite! 
Mijloacele de fixare a sarcinilor şi mijloace-
le de ridicare trebuie să se afle într-o stare 
tehnică impecabilă. Începerea lucrărilor este 
permisă doar dacă mijlocul de ridicare se află 
într-o stare tehnică corespunzătoare. Fără 
aceste verificări există pericol de moarte!

7.1. Deconectarea instalaţiei

ATENŢIE la arsuri! 
Carcasa motorului se poate încălzi la tempe-
raturi cu mult peste 40 °C. Există pericol de 
arsuri! După deconectare lăsaţi mai întâi mo-
torul să se răcească la temperatura ambiantă.

1. Închideţi	vana	glisantă	de	închidere	de	pe	con-
ducta de intrare.

2. Goliţi	recipientul	colector.	Pentru	aceasta	co-
nectaţi	instalaţia	în	modul	manual	cu	ajutorul	
butonului	manual	timp	de	max.	12 s.

3. Cuplaţi	modulul	de	pompare	în	modul	standby	cu	
ajutorul panoului de automatizare.

4. Scoateţi	ştecherul	afară	din	priză.
5. Asiguraţi	instalaţia	împotriva	repornirii	neautori-

zate!
6.	 Închideţi	vana	glisantă	de	închidere	de	pe	con-

ducta de refulare.
7. Acum	pot	fi	începute	lucrările	de	demontare,	

întreţinere	şi	depozitare.
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7.2. Demontare

PERICOL din cauza substanţelor toxice! 
În timpul demontării puteţi intra în contact cu 
fluide periculoase pentru sănătate. Trebuie 
obligatoriu respectate următoarele puncte:

• Purtaţi echipament corespunzător de protec-
ţie pentru întregul corp, precum şi ochelari de 
protecţie şi protecţie pentru gură.

• Picăturile trebuie şterse imediat.
• Toate componentele trebuie curăţate şi dez-

infectate!
• Apa folosită la spălare trebuie evacuată în 

canalizare în locul prevăzut pentru scurgere!
• Îmbrăcămintea de protecţie precum şi lavetele 

se vor elimina conform codului pentru deşeuri 
TA 524 02 şi directivei CE 91/689/CEE, respec-
tiv conform directivelor locale!

1. Deconectaţi	instalaţia	conform	descrierii	de	la	
punctul	„Deconectarea	instalaţiei“.

2. Închideţi	toate	vanele	glisante	de	închidere.
3. Deschideţi	clapeta	de	reţinere	prin	intermediul	

dispozitivului de aerisire, pentru a goli conducta 
de refulare în recipient.

4. Desfaceţi	îmbinarea	între	conducta	de	intrare	şi	
garnitura	pentru	conducta	de	intrare	şi	scoateţi	
afară	conducta	de	intrare	din	garnitură.

5. Desfaceţi	îmbinarea	între	vana	glisantă	de	închi-
dere	şi	racordul	de	refulare.

6.	 Desfaceţi	îmbinarea	dintre	conducta	de	aerisire	şi	
racordul	de	aerisire	şi	trageţi	conducta	în	sus	afară	
din	ştuţ.

7. Demontaţi	şi	conducta	de	intrare	DN 50,	în	cazul	
în	care	există.

8. Desfaceţi	racordul	pompei	manuale	cu	membrană	
de	la	modulul	de	pompare,	în	cazul	în	care	există.

9. După	desfacerea	tuturor	racordurilor,	desfaceţi	
ancorajul	modulului	de	pompare	din	pardoseală.

10. Acum	modulul	de	pompare	poate	fi	tras	cu	atenţie	
afară	din	conducte.

11. Spălaţi	modulul	de	pompare	cu	apă	curată	şi	
dezinfectaţi-l.

12. Etanşaţi,	curăţaţi	şi	dezinfectaţi	toate	conductele	
racordurilor.

13. Curăţaţi	şi,	dacă	este	cazul,	dezinfectaţi	începerea	
de lucru.

7.3. Returnare/livrare
Modulele de pompare care sunt returnate în 
fabrică	trebuie	curăţate	de	impurităţi	şi	deconta-
minate,	în	cazul	în	care	sunt	folosite	pentru	fluide	
periculoase	pentru	sănătate.
Pentru	expediere	componentele	trebuie	ambalate	
în	saci	din	plastic	rezistenţi	la	rupere,	suficient	de	
mari,	închişi	ermetic,	pentru	a	preveni	eventualele	
scurgeri. De asemenea, ambalajul modulului de 
pompare	trebuie	protejat	împotriva	deteriorărilor	
în	timpul	transportului.	În	cazul	întrebărilor	vă	
rugăm	să	vă	adresaţi	producătorului!
Pentru returnare şi depozitare vă rugăm să res-
pectaţi şi capitolul „Transport şi depozitare“!

7.4. Eliminare

7.4.1. Îmbrăcăminte de protecţie
Îmbrăcămintea	de	protecţie,	precum	şi	lavetele	
trebuie	eliminate	conform	codului	de	deşeuri	
TA 524 02	şi	directivei	CE	91/689/CEE	respectiv	
conform directivelor locale.

7.4.2. Produs
Prin	eliminarea	corectă	a	acestui	produs,	se	evită	
poluarea	mediului	şi	pericolele	la	adresa	sănătăţii	
persoanei.

• Pentru	eliminarea	produsului,	precum	şi	a	părţilor	
sale se va apela la respectiv se vor contacta socie-
tăţile	publice	sau	private	de	eliminare	a	deşeurilor.

• Informaţii	suplimentare	privitoare	la	reciclarea	co-
rectă	se	obţin	de	la	administraţia	publică,	orificiul	
de	reciclare	sau	la	punctul	de	achiziţie.

8. Întreţinerea
Din	motive	de	securitate	şi	de	asigurare	a	
funcţionării	impecabile	a	modulului	de	pompa-
re,	întreţinerea	modulului	de	pompare	trebuie	
efectuată	întotdeauna	de	serviciul	de	asistenţă	
tehnică	Wilo.	
Intervalele	de	întreţinere	pentru	modulele	de	
pompare	au	la	bază	intervalele	stabilite	în	stan-
dardul	EN 12056-4:

• ¼	an	pentru	instalaţiile	comerciale
• ½	an	pentru	instalaţii	din	casele	cu	mai	multe	

apartamente
• 1	an	pentru	instalaţii	din	casele	pentru	o	familie
Toate	lucrările	de	întreţinere	şi	reparaţii	trebuie	
consemnate într-un proces verbal care va trebuie 
semnat	de	către	angajatul	unităţii	de	service	şi	
utilizator.

INDICAŢIE 
Pentru	intervenţiile	periodice	de	întreţinere	vă	
recomandăm	încheierea	unui	contract	de	între-
ţinere.	Pentru	mai	multe	informaţii	în	acest	sens	
vă	rugăm	să	vă	adresaţi	serviciului	de	asistenţă	
tehnică	Wilo.

9. Căutarea şi remedierea defecţiunilor
Pentru	evitarea	daunelor	materiale	şi	corporale	la	
remedierea	defecţiunilor	modulului	de	pompare	
se	vor	respecta	obligatoriu	următoarele	puncte:

• Remediaţi	o	defecţiune	doar	dacă	dispuneţi	de	
personal	calificat,	ceea	ce	înseamnă	că	lucrările	
individuale	trebuie	efectuate	de	personal	calificat	
şi	instruit,	de	ex.	lucrările	electrice	trebuie	efectu-
ate de electrician.

• Asiguraţi	întotdeauna	modulul	de	pompare	
împotriva repornirii accidentale, prin decuplarea 
acestuia	de	la	reţeaua	electrică	de	alimentare.	
Luaţi	măsuri	adecvate	de	precauţie.

• Respectaţi	şi	instrucţiunile	de	utilizare	ale	acceso-
riilor folosite!
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• Modificările	neautorizate	ale	modulului	de	pom-
pare	au	loc	pe	propria	răspundere	şi	exonerează	
producătorul	de	orice	pretenţii	de	garanţie!

9.1. Prezentare generală a defecţiunilor posibile

Defecţiune Codul pentru cauză şi 
remediere

Modulul de pompare nu 
pompează

1,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	
15,	16,	17

Debit prea mic 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13

Consum prea mare 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13

Înălţime de pompare prea 
mică 1,	2,	3,	4,	5,	8,	11,	12,	13,	16

Modulul de pompare 
funcţionează sacadat / cu 
zgomote puternice

1,	2,	3,	9,	12,	13,	14,	16

9.2. Prezentare generală a cauzelor posibile şi reme-
dierii acestora

1. Conducta de intrare sau rotorul sunt colmatate
• Îndepărtaţi	depunerile	de	pe	conducta	de	intra-
re,	din	recipient	şi/sau	din	pompă	⇒	serviciul	de	
asistenţă	tehnică	Wilo

2. Sens	de	rotaţie	greşit
• Inversaţi	2	faze	de	la	alimentarea	electrică	⇒	
serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

3. Uzura	componentelor	interne	(de	ex.	rotor,	lagăr)
• Înlocuiţi	componentele	uzate	⇒	serviciul	de	
asistenţă	tehnică	Wilo

4. Tensiune	de	lucru	prea	mică
• Dispuneţi	verificarea	alimentării	electrice	⇒	

electrician
5. Funcţionare	cu	două	faze

• Înlocuiţi	siguranţa	defectă	⇒	electrician
• Verificaţi	racordul	electric	⇒	electrician

6.	 Motorul	nu	porneşte	din	cauza	lipsei	tensiunii
• Verificaţi	racordul	electric	⇒	electrician

7. Bobinajul motorului sau cablul electric este defect
• Dispuneţi	verificarea	motorului	şi	racordului	
electric	⇒	serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

8. Clapetă	de	reţinere	colmatată
• Curăţaţi	clapeta	de	reţinere	⇒	serviciul	de	asis-
tenţă	tehnică	Wilo

9. Scăderea	prea	puternică	a	nivelului	apei	din	
recipient
• Verificaţi	comanda	de	nivel	şi,	dacă	este	nece-
sar,	înlocuiţi-o	⇒	serviciul	de	asistenţă	tehnică	
Wilo

10. Senzorul comenzii de nivel este defect
• Verificaţi	senzorul	şi,	dacă	este	necesar,	înlocu-
iţi-l	⇒	serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

11. Vana	glisantă	de	pe	conducta	de	refulare	nu	este	
deschisă	sau	este	deschisă	insuficient
• Deschideţi	complet	vana	glisantă.

12. Concentraţie	nepermisă	de	aer	sau	de	gaz	în	
fluidul	pompat
• ⇒	serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

13. Lagărul	radial	de	la	motor	este	defect
• ⇒	serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

14. Vibraţii	produse	de	funcţionarea	instalaţiei
• Verificaţi	îmbinările	elastice	ale	conductelor	⇒	
dacă	este	necesar,	informaţi	serviciul	de	asis-
tenţă	tehnică	Wilo

15. Dispozitivul de monitorizare a temperaturii bo-
binajului	a	anclanşat	din	cauza	temperaturii	prea	
mari din bobinaj.
• Motorul	porneşte	automat	după	răcire.
• Decuplare	frecventă	datorită	monitorizării	tem-
peraturii	bobinajului	⇒	serviciul	de	asistenţă	
tehnică	Wilo

16.	 Conducta	de	aerisire	a	pompei	este	înfundată
• Curăţaţi	conducta	de	aerisire	a	pompei	⇒	servi-
ciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo

17. Declanşarea	protecţiei	electronice	a	motorului
• Intensitate	nominală	depăşită,	resetaţi	protec-
ţia	motorului	cu	ajutorul	butonului	de	resetare	
de la panoul de automatizare

• Decuplare	frecventă	din	cauza	protecţiei	
electronice	a	motorului	⇒	serviciul	de	asistenţă	
tehnică	Wilo

9.3. Alţi paşi pentru remedierea defecţiunilor
În	cazul	în	care	punctele	menţionate	aici	nu	ajută	
la	remedierea	defecţiunii,	contactaţi	serviciul	de	
asistenţă	tehnică	Wilo.
Ţineţi	cont	de	faptul	că	prestarea	anumitor	ser-
vicii	de	către	serviciul	nostru	de	asistenţă	tehnică	
poate presupune costuri suplimentare pentru 
dumneavoastră!	Mai	multe	informaţii	puteţi	primi	
de	la	serviciul	de	asistenţă	tehnică	Wilo.

10. Anexă

10.1. Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la serviciul 
de	asistenţă	tehnică	Wilo.	Pentru	a	evita	întrebări	
suplimentare	şi	comenzi	greşite,	trebuie	întot-
deauna	specificate	seria	şi	codul	articolului.

Sub rezerva modificărilor tehnice!

10.2. Moduri alternative de funcţionare

RexaLift FIT L1-10/L2-10 L1-13/L2-13 L1-16/L2-16 L1-19/L2-19 L1-22/L2-22

0...11 m³/h S3 20%/120 s S3 20%/120 s S3 20%/120 s S3 20%/120 s S3 20%/120 s

11...20 m³/h S3 15%/120 s S3 20%/120 s S3 15%/120 s S3 20%/120 s S3 15%/120 s

20...25 m³/h S3 15%/120 s S3 15%/120 s S3 15%/120 s S3 15%/120 s S3 15%/120 s

25...40 m³/h S3 10%/120 s S3 15%/120 s S3 10%/120 s S3 15%/120 s S3 10%/120 s
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10.3. Date tehnice RexaLift FIT L1

RexaLift FIT L1-10 L1-13 L1-16 L1-19 L1-22

Domeniul de utilizare admis

Debit	max.	de	intrare/h: 1050 l 1050 l 1050 l 1050 l 1050 l

Presiune	max.	admisă	pe	
conducta de refulare:

3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Înălţime	max.	de	pompare	
[H]:

10 m 13 m 16	m 19 m 22 m

Înălţime	geodezică	de	
pompare	max.	admisă:

9 m 11,5 m 14,5 m 17 m 19,5 m

Debit	min.	[Q]: 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h

Debit	max.	[Q]: 35 m³/h 36	m³/h 38 m³/h 40 m³/h 40 m³/h

Temperatura	fluidului	[t]: +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C

Temperatura	max.	a	flui-
dului pompat:

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

Temperatură	ambiantă: +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C

Granulaţie	max.	impurităţi	
solide:

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Date tehnice motor

Alimentare	electrică	[U/f]: 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz

Tip	racord: ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE

Putere	consumată	[P1]: 2,3 kW 2,6	kW 3,3 kW 3,6	kW 4,2 kW

Putere	nominală	[P2]: 1,75 kW 2,1 kW 2,6	kW 3,0 kW 3,5 kW

Intensitate	nominală	[IN]: 3,7 A 4,5 A 5,4 A 6,3	A 7 A

Turaţie	[n]: 2870 rot/min 2880 rot/min 2850 rot/min 2920 rot/min 2890 rot/min

Tip	de	conexiune	[AT]: directă directă directă directă directă

Tip	de	protecţie	instalaţie: IP	67	(2 mWs/7	d) IP	67	(2 mWs/7	d) IP	67	(2 mWs/7	d) IP	67	(2 mWs/7	d) IP	67	(2 mWs/7	d)

Tip	de	protecţie	panou	de	
automatizare:

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Număr	max.	de	comu-
tări/h:

30 30 30 30 30

Regim	de	funcţionare: S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s

Racorduri

Racord de refulare: DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Racord de intrare:
DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

Racord de aerisire: DN 70 DN 70 DN 70 DN 70 DN 70

Dimensiuni şi greutăţi

Volum brut: 115 l 115 l 115 l 115 l 115 l

Volum	util	max.: 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l

Nivel	de	conectare	(faţă	de	
nivelul	de	amplasare):

175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Dimensiuni 
(lăţimexînălţimexadân-
cime):

630x590x770	
mm

630x675x770	
mm

630x675x770	
mm

630x675x770	
mm

630x675x770	
mm

Diagonală: 945 mm 945 mm 945 mm 945 mm 945 mm

Nivelul presiunii acustice: <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3)

Greutate: 45 kg 47 kg 47 kg 53 kg 53 kg

• 3)	Nivelul	presiunii	acustice	depinde	de	punctul	de	lucru	şi	poate	varia.	O	instalare	necorespunzătoare	sau	o	exploata-
re	nepermisă	pot	creşte	nivelul	presiunii	acustice.
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10.4. Date tehnice RexaLift FIT L2

RexaLift FIT L2-10 L2-13 L2-16 L2-19 L2-22

Domeniul de utilizare admis

Debit	max.	de	intrare/h: 3000 l 3000 l 3000 l 3000 l 3000 l

Presiune	max.	admisă	pe	
conducta de refulare:

3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Înălţime	max.	de	pompare	
[H]:

10 m 13 m 16	m 19 m 22 m

Înălţime	geodezică	de	
pompare	max.	admisă:

9 m 11,5 m 14,5 m 17 m 19,5 m

Debit	min.	[Q]: 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h 13 m³/h

Debit	max.	[Q]: 35 m³/h 36	m³/h 38 m³/h 40 m³/h 40 m³/h

Temperatura	fluidului	[t]: +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C

Temperatura	max.	a	flui-
dului pompat:

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

+60	°C	pentru	
max.	3 min

Temperatură	ambiantă: +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C +3...+40	°C

Granulaţie	max.	impurităţi	
solide:

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Date tehnice motor

Alimentare	electrică	[U/f]: 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz 3~400 V/50 Hz

Tip	racord: ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE ştecher	CEE

Putere	consumată	[P1]: 2,3 kW 2,6	kW 3,3 kW 3,6	kW 4,2 kW

Putere	nominală	[P2]: 1,75 kW 2,1 kW 2,6	kW 3,0 kW 3,5 kW

Intensitate	nominală	[IN]: 3,7 A 1) 4,5 A 1) 5,4 A 1) 6,3	A	1) 7 A 1)

Turaţie	[n]: 2870 rot/min 2880 rot/min 2850 rot/min 2920 rot/min 2890 rot/min

Tip	de	conexiune	[AT]: directă directă directă directă directă

Tip	de	protecţie	instalaţie: IP	67	(2 mWs,	7	D) IP	67	(2 mWs,	7	D) IP	67	(2 mWs,	7	D) IP	67	(2 mWs,	7	D) IP	67	(2 mWs,	7	D)

Tip	de	protecţie	panou	de	
automatizare:

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Număr	max.	de	comu-
tări/h:

60	2) 60	2) 60	2) 60	2) 60	2)

Mod	de	funcţionare: S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s S3 10 %/120 s

Racorduri

Racord de refulare: DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Racord de intrare:
DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

DN 50, DN 100, 
DN 150

Racord de aerisire: DN 70 DN 70 DN 70 DN 70 DN 70

Dimensiuni şi greutăţi

Volum brut: 140 l 140 l 140 l 140 l 140 l

Volum	util	max.: 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Nivel	de	conectare	(faţă	de	
nivelul	de	amplasare):

185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm

Dimensiuni 
(lăţimexînălţimexadân-
cime):

830x590x755	
mm

830x675x755	
mm

830x675x755	
mm

830x675x755	
mm

830x675x755	
mm

Diagonală: 1060	mm 1060	mm 1060	mm 1060	mm 1060	mm

Nivelul presiunii acustice: <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3) <	70	dB(A)	3)

Greutate: 65	kg 69	kg 69	kg 81 kg 81 kg

• 1)	Intensitate	nominală	per	pompă;	la	funcţionarea	pompelor	în	regim	de	avarie	şi	în	paralel	valoarea	se	dublează
• 2)	30	de	comutări	per	pompă	în	mod	alternant
• 3)	Nivelul	presiunii	acustice	depinde	de	punctul	de	lucru	şi	poate	varia.	O	instalare	necorespunzătoare	sau	o	exploata-
re	nepermisă	pot	creşte	nivelul	presiunii	acustice.
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