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Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix V 22 PN16/PN25/
PN30 130 296 215 250 300 90 DN50 125 4 x M16

16 x 
Ø14

Helix V 36
PN16 170

or
220

296
240
or

220
250 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25/PN30 8 x M16

Helix V 52 PN16/PN25/
PN30

190
or

220
296

266
or

220
250 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix FIRST 
V22

PN16/PN25/
PN30 130 260 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x Ø14Helix FIRST 
V36

PN16
170 294 240 226 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25PN30 8 x M16

Helix FIRST 
V52

PN16/PN25/
PN30

190
or

170
295

266
or

240
226 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix V 22 PN16/PN25 130 255 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x Ø14Helix V 36
PN16

170 284 240 230 320 105 DN65 145
4 x M16

PN25 8 x M16

Helix V 52 PN16/PN25
190
or

170
310

266
or

240
234 365 140 DN80 160 8 x M16

Material code -2 -3

Material code -4 -5

Material code -1
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	 1	 Generalităţi
 1.1 Despre acest document

Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este 
în limba [germană, engleză, franceză]. Variantele 
în alte limbi sunt traducevi alé versiunii originale 
ale acestor instrucţi¬uni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montare și exploatare 
reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele 
trebuie să fie mereu disponibile în apropierea pro-
dusului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni 
reprezintă condiţia de bază pentru utiizarea cores-
punzătoare și exploatarea corectă a produsului. 
Instrucţiunile de montare și exploatare sunt 
conforme cu varianta constructivă a produsului, 
respectiv cu standardele de siguranţă valabile în 
momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este 
parte componentă a acestor instrucţiuni de mon-
tare şi exploatare.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor con-
structiva, efectuate fără acordul nostru, această 
declaraţie îşi pierde valabilitatea.

 2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare conţine indicaţii impor-
tante care trebuie respectate la amplasarea și 
exploatarea echipamentului. Din acest motiv, 
manualul de utilizare trebuie citit de persoane-
le care montează și exploatează echipamentul 
înainte de montarea și punerea în funcţiune a 
acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă gene-
rale din această secţiune, cât și măsurile de sigu-
ranţă specifice din secţiunile următoare, marcate 
cu simbolurile pentru pericol.

	 2.1	 Semnele	de	avertizare	conţinute	în	aceste	 
instrucţiuni

Simboluri:

Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTĂ: ...

Cuvinte	de	atenţionare:
PERICOL!
Situaţie	care	reprezintă	un	pericol	iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente 
grave.
AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente. 
«Avertisment»	implică	existenţa	probabilităţii	
accidentării	persoanelor	dacă	nu	se	respectă	
această	indicaţie.
ATENŢIE!
Există	pericolul	deteriorării	pompei.	«Atenţie»	
atrage	atenţia	utilizatorului	asupra	posibilităţii	
de	deteriorare	a	produsului	în	cazul	nerespec-
tării	acestei	indicaţii.	
NOTĂ:
O indicaţie utilă privind manipularea produsului. 
Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor 
posibile dificultăţi.

 2.2 Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să 
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

	 2.3	 Pericole	posibile	din	cauza	nerespectării	 
regulilor de securitate
Nerespectarea instrucţiunilor privind siguranţa 
în expoatare poate pune în pericol personalul 
sau pompa. Nerespectarea instrucţiunilor privind 
siguranţa în expoatare poate duce la anularea 
posibilităţii solicitării unor eventuale despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni pri-
vind siguranţa poate duce, de exemplu, la urmă-
toarele riscuri:

•  pierderea unor funcţii importante ale pompei,
•  imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere 

și reparaţii
•  punerea în pericol a personalului prin efecte de 

natură electrică, mecanică și bacteriologice, 
•  distrugeri ale proprietăţii.

 2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind preve-
nirea accidentelor.
Trebuie luate măsuri pentru evitatrea electro-
cutării. Se vor respecta indicaţiile prevederilor 
locale sau generale [de ex. CEI, VDE în Germania 
etc.], respectiv cele ale companiei de furnizare a 
energiei electrice.

   2.5  Instrucţiuni	de	siguranţă	pentru	utilizator
Acest echipament nu este conceput pentru a fi 
utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capaci-
tăţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de 
persoane lipsite de experienţă şi neinformate, cu 
excepţia situaţiilor când sunt supravegheate de 
o persoană responsabilă cu siguranţa lor sau au 
primit de la aceasta indicaţii referitoare la utiliza-
rea echipamentului. Copiii trebuie supravegheaţi 
pentru a exclude riscul ca aceştia să se joace cu 
echipamentul.

• În cazul în care componentele reci sau fierbinţi 
ale produsului/modulului prezintă riscuri, trebuie 
luate măsuri locale pentru a preveni atingerea 
acestora.

• Elementele de protecţie care previn atingerea 
componentelor mobile (de exemplu cuplajul) nu 
trebuie îndepărtate atunci când produsul este în 
funcţiune.

• Scurgerile (de ex. la etanşarea arborelui) de 
agenţi periculoşi (de ex. explozivi, toxici, fier-
binţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie 
periculoase pentru persoane şi mediul înconjură-
tor. Trebuie respectate prevederile legale aplica-
bile la nivel naţional.

• Materialele deosebit de inflamabile trebuie păs-
trate întotdeauna la o distanţă sigură de produs.

• Trebuie luate măsuri pentru evitarea oricăror 
riscuri legate de curentul electric. De asemenea, 
trebuie respectate directivele locale sau generale 
[de ex. IEC, VDE etc.], precum şi prevederile fur-
nizorilor locali de energie electrică.
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Example:	Helix	V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix	V 
Helix	FIRST	V

Pompă centrifugă verticală de 
înaltă presiune multietajată cu 
formă constructivă inline

22 Debit nominal în m³/h

05 Număr de rotoare

2 Număr de rotoare echilibrate 
(dacă există)

1

Cod material pompă
1 = Carcasă pompă oţel inoxidabil 
1.4308 (AISI 304) + hidraulică 
1.4307 (AISI 304)
2 = Carcasă pompă modulară oţel 
inoxidabil 1.4409 (AISI 316L) + 
hidraulică 1.4404 (AISI 316L)
3 =  Carcasă pompă modulară 

fontă EN-GJL-250 (acope-
rire aprobată ACS şi WRAS) + 
hidraulică 1.4307 (AISI 304)

4 =  Carcasă pompă monobloc 
fontă EN-GJL-250 (acope-
rire aprobată ACS şi WRAS) + 
hidraulică 1.4307 (AISI 304)

5 =  Carcasă pompă monobloc 
fontă EN-GJL-250 (acoperire 
standard) + hidraulică 1.4307 
(AISI 304)

16

Racordarea conductelor 
16 = PN16 
25 = PN25 
30 = PN40 

E
Cod tip etanşare
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = cartuş de etanşare, versiunile 
cu „K” sunt dotate cu etanşare 
mecanică simplă 
S = inelul de ungere este orientat 
aliniat cu conducta de aspiraţie
X = versiune X-Care

400
460 Tensiune electrică motor (V)

50
60 Frecvenţă motor (Hz)

xxxx Cod opţiuni (dacă există)

 2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese 
de schimb neagreate 
Modificările pompei sunt permise numai cu acor-
dul prealabil al producătorului. Folosirea pieselor 
de schimb originale și a accesoriilor aprobate de 
producător contribuie la siguranţa în exploatare. 
Utilizarea altor componente anulează răspunde-rea 
producătorului pentru consecinţele rezultate.

	 2.7	 Utilizarea	neautorizată	a	pompei
Siguranţa în exploatare a pompei livrate este  
garantată numai în cazul utilizării corespunză-
toare, conform secţiunii 4 din manualul de utili-
zare. Nu este permisă în nici un caz exploatarea 
în afara valorilor limită specificate în fișa tehnică.

			2.8	 Utilizarea	necorespunzătoare
Siguranţa în exploatarea produsului livrat este 
garantată doar în cazul utilizării convenţionale 
în conformitate cu secţiunea 4 a instrucţiunilor 
de exploatare. Nu este permisă în nici un caz 
exploatarea în afara valorilor limită specificate în 
catalog/datele tehnice.

 3. Transport	și	depozitare	termporară
În momentul recepţionării produsului, trebuie 
verificate eventualele daune produse în timpul 
transportului. Dacă se constată deteriorări ca 
urmare a transportului trebuie făcute demersurile 
necesare la firma de expediţie, în intervalul de 
timp corespunzător.

ATENŢIE! Agenţii exteriori pot provoca pagu-
be. Dacă produsul va fi instalat mai târziu, se va 
asigura păstrarea lui într-un loc uscat. Produsul 
trebuie ferit de lovituri și alte influenţe exterioare 
(umezeală, îngheţ etc. ...).

Produsul trebuie curăţat temeinic înainte de 
depozitarea temporară. Produsul poate fi depozi-
tat timp de cel puţin un an.

Pompa trebuie manipulată cu grijă pentru a nu fi 
deteriorată înaintea montajului.

 4. Domeniu de utilizare
Pompa servește exclusiv la pomparea apei calde 
sau recei, a amestecurilor apă-glicol sau a altor 
fluide cu viscozitate redusă, care nu conţin ule-
iuri minerale, impurităţi dure sau abrazive sau 
elemente cu fibra lungă. Este necesară autoriza-
ţia producătorului pentru pomparea substanţelor 
chimice, corozive.

PERICOL! Pericol	de	explozie! 
Pompa nu trebuie utilizată niciodată pentru 
pomparea fluidelor inflamabile sau explozive.

 4.1 Domenii de utilizare 
-  instalaţii de alimentare cu apă și de ridicare a 

presiunii
-  instalaţii industriale de circulaţie
-  instalaţii de apă industrială
-  instalaţii de pompare a apei de răcire 
-  instalaţii de stingere a incendiilor și de spălare 

auto
-  sisteme de aspersare și de irigaţii etc.

 5. Datele produsului
 5.1 Codul tipului
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 5.2 Date tehnice

Necesar de spaţiu și dimensiunea racordurilor 
(Fig. 4).

	 5.3	 Conţinutul	livrării
• Pompa.
• Instrucţiuni de exploatare.

Presiunea	maximă	de	lucru

Carcasă	pompă	 16, 25 au 30 de bari în funcţie de model

Presiunea	maximă	de	aspirare

10 bari
Notă: presiunea de admisie efectivă (P admisie) + presiunea la debit 0 
furnizată de pompă trebuie să fie sub presiunea maximă de funcţionare a 
pompei. În cazul depăşirii presiunii maxime de funcţionare, se pot deterio-
ra lagărul cu bile şi etanşarea mecanică sau poate scădea durata de viaţă.
P admisie + P la debit 0 ≤ Pmax pompă
A se vedea plăcuţa de identificare a pompei pentru presiunea maximă de 
funcţionare: Pmax

Domeniu	de	temperatură

Temperaturile lichidului

-20 °C până la +120 °C
-30 °C până al +120 °C (pentru oţel inoxidabil integral)
-15 °C până la + 90 °C (versiune Viton pentru garnitură inelară şi etanşare 
mecanică)

Temperatura	ambiantă -15° până la +40 °C
Alte temperaturi, la cerere

Date electrice

Eficienţa	motorului	 Motor în conformitate cu IEC 60034-30

Indice	de	protecţie	a	motorului	 IP 55

Clasă	de	izolaţie 155 (F)

Frecvenţa A se vedea plăcuţa de identificare a motorului

Tensiune	electrică A se vedea plăcuţa de identificare a motorului

Alte date

Umiditate < 90% fără condensare

Altitudine < 1000 m
(> 1000 m la cerere)

Înălţime	maximă	de	aspiraţie conform înălţimii nete pozitive de aspiraţie a pompei

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

Putere		(kW)
0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

50Hz 56 57 58 62 64 68 69 71 74 76

60Hz 60 61 63 67 71 72 74 78 81 84
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Denumire Cod articol

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN16 – DN50) 4038585

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN25 – DN50) 4038588

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN16 – DN65) 4038592

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN25 – DN65) 4038594

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN16 – DN65) 4038591

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN25 – DN65) 4038593

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN16 – DN80) 4073797

2 contraflanşe rotunde, din oţel inoxidabil 1.4404 (PN25 – DN80) 4073799

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN16 – DN80) 4072534

2 contraflanşe rotunde, din oţel (PN25 – DN80) 4072536

Set derivaţie 25 bar 4124994

Set derivaţie (cu manometru 25 bar) 4124995

Placă de bază cu amortizoare pentru pompe de până la 5,5 kW 4157154

 5.4 Accesorii
Aceste accesorii originale sunt disponibile pentru 
seriile constructive HELIX:

Se recomandă utilizarea de accesorii noi.

	 6.	 Descriere	și	funcţionare
 6.1 Descrierea produsului

Fig.	1 
1 - Bolţuri de fixare a motorului
2 - Protecţia cuplajului
3 - Etanșare mecanică
4 - Trepte
5 - Rotoare
6 - Arborele pompei
7 - Motor
8 - Cuplaj
9 - Coloana pompei
10 - Burlan cu manta 
11 - Flanș
12 - Carcasa pompei
13 - Placă de bază
Fig.	2	și	3 

1 - Sorb
2 - Vană de închidere, pe aspiraţie
3 - Vană de închidere, pe refulare
4 - Clapetă de reţinere
5 - Șurub de golire
6 - Șurub de dezaerare
7 - Vas sub presiune cu membrană
8 - Soclu
9 -  Opţional: Prize de măsurare a presiunii  

   (a-aspiraţie, b-refulare)
10 -  Cârlig de ridicare

	 6.2	 Modul	de	funcţionare	a	produsului
•  HELIX sunt pompe centrifuge, de înaltă presiune, 

cu aspiraţie normală, montate vertical, cu racor-
duri «inline».

•  Pompele HELIX au sisteme hidraulice și motoare 
de înaltă eficienţă. 

•  Toate componentele care intră în contact cu flui-
dul sunt din oţel inoxidabil sau fontă cenușie. 

•  Există un model special pentru fluide agresive, la 

care toate componentele care intră în contact cu 
fluidul sunt din oţel inoxidabil.

•  Pompele Helix sunt echipate cu o etanşare 
mecanică montată simplu sau cu o etanşare 
mecanică cu cartuş, pentru a uşura operaţiile de 
întreţinere. 

•  În plus, un cuplaj demontabil special permite 
înlocuirea etanșării mecanice la motoarele grele 
fără să fie necesară demontarea motorului.

•  La coloana pompei HELIX, este disponibil un 
rulment radial suplimentar, care compensează 
presiunea axială din sistemul hidraulic și permite 
utilizarea motoarelor standard în pompă.

•  Un dispozitiv de ridicare montat în pompă permi-
te un montaj ușor (Fig. 8).

	 7.	 Instalarea	și	racordarea	electrică
Lucrările	de	montaj	și	la	instalaţia	electrică	pot	
fi	efectuate	doar	de	către	personal	de	specia-
litate	calificat,	în	conformitate	cu	prevederile	
locale!

AVERTISMENT! Pericol de accidente! 
Se vor respecta prevederile în vigoare privitoare 
la protecţia împotriva accidentelor.

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare! 
Se vor evita pericolele provocate de tensiunea 
electrică.

	 7.1	 Recepţia
Despachetaţi pompa și depozitaţi ambalajul în 
conformitate cu normele ecologice.

	 7.2	 Montajul
Pompa trebuie amplasată într-un loc uscat, bine 
aerisit și ferit de îngheţ.

ATENŢIE!	Pericol	de	deteriorare	și	de	uzură	
a pompei! Corpii străini și impurităţile intrate 
în carcasa pompei pot influenţa funcţionarea 
corectă a produsului.
• Se recomandă efectuarea tuturor operaţiunilor 
de sudură și lipire înainte de amplasarea pompei.
• Înainte de amplasare și de punere în funcţiune, 
trebuie spălat complet circuitul pompei.

-  Pentru o inspecţie și o înlocuire mai simplă, pompa 
trebuie amplasată într-un loc ușor accesibil.

-  Pentru a uşura demontarea pompelor grele, tre-
buie montat un cârlig de ridicare (fig. 2, poz. 10) 
deasupra pompei.

AVERTISMENT! Pericol de ardere din cauza 
suprafeţelor	încinse!
Pompa trebuie amplasată astfel încât persoanele 
aflate în apropiere să nu atingă suprafeţele încin-
se în timpul funcţionării.

-  Pompa trebuie amplasată într-un loc uscat,  
ferit de îngheţ, cel mai bine pe o suprafaţă din 
ciment. Pompa trebuie fixată cu șuruburile livra-
te. Se montează materialul izolator sub blocul 
din beton (plută sau cauciuc întărit) în vederea 
diminuării transmiterii la instalaţie a zgomotelor 
sau a vibraţiilor.

AVERTISMENT! Pericol	de	răsturnare	a	pompei! 
Pompa trebuie fixată de podea.

-  Pompa trebuie amplasată într-un loc accesibil 
pentru a facilita inspecţia și întreţinerea. Pompa 
trebuie amplasată întotdeauna vertical, pe un 
soclu de beton.
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ATENŢIE!	Pericol	de	acumulare	de	impurităţi	în	
pompă!  
Elementele de închidere de la carcasa pompei 
trebuie îndepărtate înainte de montaj.

NOTĂ: Deoarece toate pompele sunt testate 
în fabrică în privinţa funcţionării, în pompă pot 
rămâne resturi de apă. Din motive de igienă, 
recomandăm spălarea pompei cu apă potabilă 
înainte de fiecare utilizare.

- Dimensiunile de amplasare și laturile de racordare 
sunt indicate în capitolul 5.2.

- Se ridică cu atenţie pompa de urechi. Pentru  
aceasta, se utilizează, la nevoie, un scripete și un 
cablu cu o tensionare conform instrucţiunilor de 
exploatare.

AVERTISMENT! Pericol	de	răsturnare	a	pompei! 
La cumpărarea pompei, în special la modelele 
mari, trebuie avut în vedere faptul că un punct de 
greutate aflat la o înălţime mai mare presupune 
riscuri mai mari în timpul utilizării pompei.

AVERTISMENT! Pericol	de	răsturnare	a	pompei! 
Inelele de transport integrate trebuie utilizate, doar 
dacă nu prezintă urme de deteriorare (fără urme de 
coroziune etc.). La nevoie, trebuie înlocuite.

AVERTISMENT! Pericol	de	răsturnare	a	pompei! 
Este interzisă ridicarea pompei de cârligul moto-
rului: acesta nu suportă decât greutatea moto-
rului.

	 7.3	 Racordarea	la	instalaţia	de	conducte
-  Racordaţi pompa la conducte cu contraflanşe, 

şuruburi, piuliţe şi garnituri adecvate.

AVERTISMENT! Piuliţele pot fi strânse cu un 
cuplu de maximum 80 Nm. Este interzisă utiliza-
rea unei șurubelniţe electrice.

- Direcţia de curgere a fluidului este indicată pe 
plăcuţa de identificare a produsului.

- La montajul racordului de aspiraţie și de refula-
re trebuie avut grijă ca pompa să nu fie supusă 
niciunei tensiuni. Conductele trebuie să fie fixate 
în așa fel, încât pompa să nu suporte greutatea 
lor.

- Se recomandă montarea vanelor de izolare la 
aspiraţia și la refularea pompei.

- Utilizarea compensatoarelor permite atenuarea 
zgomotelor și a vibraţiilor provocate de pompă.

- Diametrul conductei trebuie să fie cel puţin la fel 
de mare ca și diametrul gurii de aspiraţie a pom-
pei.

- Pentru protecţia pompei de șocurile de presiune, 
pe refulare se poate monta o clapetă de reţinere.

- În cazul racordării pompei la reţeaua publică de 
apă potabilă, ștuţul de aspiraţie trebuie dotat de 
asemenea cu o clapetă de reţinere și o vană de 
izolare.

- În cazul în care pompa este racordată indirect, 
prin intermediul unui vas sub presiune cu mem-
brană, ștuţul de aspiraţie trebuie dotat cu un 
sorb pentru a împiedica intrarea impurităţilor în 
pompă și la clapeta de reţinere.

-  În cazul pompelor cu semiflanşe, se recomandă 
racordarea reţelei hidraulice şi lăsarea în afară a 
verigilor de fixare din plastic pentru prevenirea ori-
cărui risc de scurgeri.

	 7.4	 Montarea	motorului	în	pompă	 
(livrată	fără	motor)

- Se îndepărtează protecţia cuplajului.

NOTĂ: Pompele Helix sunt echipate cu şuruburi 
care nu pot fi pierdute, în conformitate cu direc-
tiva privind echipamentele tehnice.

- Se montează motorul în pompă cu ajutorul 
șuruburilor (pentru coloana pompei de dimensi-
unea FT – vezi marcajul produsului) sau piuliţe, 
bolţuri și materiale auxiliare (pentru coloana 
pompei de dimensiunea FF – vezi marcajul pro-
dusului) care au fost livrate cu pompa: Pentru 
informaţii privitoare la puterea și dimensiunile 
motorului, consultaţi catalogul WILO.

NOTĂ: Puterea motorului poate fi adaptată în 
funcţie de caracteristicile fluidului. La nevoie, 
adresaţi-vă departamentului de relaţii cu clienţii 
al firmei WILO.

- Se închide la loc protecţia cuplării prin strângerea 
tuturor șuruburilor livrate cu pompa.

	 7.5	 Racordare	electrică

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare! 
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocu-
tării. 
• Lucrările la instalaţia electrică trebuie efectu-
ate doar de către electricieni calificaţi!
• Înainte de racordarea electrică, pompa trebuie 
scoasă de sub tensiune și asigurată împotriva 
repornirii accidentale.
• Pompa/instalaţia trebuie împământată con-
form prevederilor locale în vigoare. Utilizarea 
unui releu de protecţie la curent rezidual oferă o 
protecţie suplimentară.

- Asiguraţi-vă că tipul de curent, tensiunea și frec-
venţa corespund caracteristicilor de pe plăcuţa 
de identificare a motorului.

- Pompa trebuie conectată la reţea cu ajutorul 
unui cablu, care dispune de un ștecher sau de un 
întrerupător principal.

- Motoarele trifazate trebuie dotate cu un releu 
omologat de protecţie a motorului, pus la dis-
poziţie de către beneficiar. Tensiunea nominală 
trebuie să corespundă valorii indicate pe plăcuţa 
de identificare a motorului.

- Cabul de conectare trebuie pozat astfel încât să 
nu intre niciodată în contact cu instalaţia de con-
ducte și/sau cu carcasa pompei și carcasa moto-
rului.

- Racordarea la reţea trebuie efectuată în confor-
mitate cu planul de racordare (fig. 5).

	 7.6	 Funcţionare	cu	convertizor	de	frecvenţă

- Motoarele montate în pompe pot fi conectate 
la un convertizor de frecvenţă pentru aducerea 
pompei la punctul de lucru. 

- Acesta nu trebuie să producă vârfuri de tensiune 
mai mari de 850 V și nici variaţii de tensiune dU/
dt mai mari de 2500 V/µs la bornele motorului. 

- În cazul producerii unor valori mai mari, trebuie 
utilizat un dispozitiv de filtrare adecvat: Pentru 
alegerea corectă a dispozitivului de filtrare, luaţi 
legătura cu producătorul convertizorului de frec-
venţă.

- Trebuie respectate întocmai instrucţiunile de 
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- Se deschide complet vana de izolare de pe refu-
lare (3).

- Se închide șurubul de golire (5a).

	 8.2	 Punerea	în	funcţiune

ATENŢIE!		 
Pompa nu are voie să funcţioneze la debit zero 
(vana de închidere de pe refulare, închisă).

AVERTISMENT! Pericol de accidente! 
Când pompa este în funcţiune, trebuie monta-
tă protecţia cuplării și strânse toate șuruburile 
necesare.

AVERTISMENT! Nivel de zgomot ridicat! 
Nivelul de zgomot la pompele de mare putere 
poate fi foarte ridicat: În cazul unor operaţiuni 
de lungă durată, efectuate în apropierea pompei, 
trebuie luată măsuri de siguranţă adecvate.

AVERTISMENT!  
Instalaţia trebuie montată astfel încât, în cazul 
unor scurgeri de fluid, nimeni să nu fie rănit 
(defectarea etanșării mecanice …).

	 9.	 Întreţinere	-	Revizie
Toate	lucrările	de	întreţinere	trebuie	efectuate	
de	către	personal	de	specialitate	autorizat	și	
calificat!

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare! 
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electro- 
cutării. 
Înainte de lucrările la instalaţia electrică, pompa 
trebuie scoasă de sub tensiune și asigurată 
împotriva repornirii accidentale.

AVERTISMENT! Pericol de accidente!
În cazul unor valori crescute ale temperaturii 
apei și ale presiunii din instalaţie, trebuie închi-
se vanele de închidere de pe refulare și de pe 
aspiraţie. Pompa trebuie lăsată mai întâi să se 
răcească.

–  Aceste pompe au necesităţi întreţinere reduse. 
Totuşi, se recomandă o verificare periodică la fie-
care 15000 de ore de funcţionare.

- Opţional, la unele modele, etanşarea mecanică 
poate fi înlocuită uşor datorită execuţiei sale cu 
cartuş. Șaiba de ajustare se montează la loc (fig. 
6), după ce a fost poziţionată corect etanșarea 
mecanică.

-  În cazul instalării unei pompe cu construcţie cu 
semiflanşe după întreţinere, se recomandă adău-
garea unei verigi din plastic pentru fixarea împre-
ună a semiflanşelor.

- Pentru pompe dotate cu un dispozitiv de lubri-
fiere (comp. fig. 7, 1), trebuie respectate interva-
lele de lubrifiere indicate pe eticheta de pe piesa 
intermediară (2).

- Pompa trebuie păstrată în condiţii de curăţenie. 
- Pompele care nu sunt utilizate pe o perioadă mai 

lungă de timp, trebuie spălate în perioadele reci 
în vederea evitării deteriorării:  
Se închid vanele de închidere, se deschid complet 
șuruburile de vidare și de golire.

-  Durată de viaţă: 10 ani în funcţie de condiţiile de 
funcţionare şi de respectarea cerinţelor descrise 
în manualul de exploatare.

exploatare puse la dispoziţie de către producăto-
rul convertizorului de frecvenţă.

- Turaţia minimă variabilă nu poate fi mai mică de 
40% din turaţia nominală a pompei.

	 8.	 Punere	în	funcţiune
	 8.1	 Umplerea	și	aerisirea	instalaţiei

ATENŢIE!	Pericol de deteriorare a pompei!  
Nu lăsaţi niciodată pompa să funcţioneze fără 
apă.
Instalaţia trebuie umplută înainte de pornirea 
pompei.

	8.1.1	 Aerisire	–	Regim	de	refulare	(fig.	3)
- Se închid ambele vane de închidere (2, 3).
- Se deschide șurubul de vidare (6a).
- Se deschide încet vana de închidere (2) de pe 

aspiraţie.
- Se închide la loc șurubul de vidare, după evacua-

rea aerului și când din pompă curge lichid (6a). 

AVERTISMENT!  
Există pericolul producerii de arsuri sau de răni 
de jeturile de apă provenite de la robinetul de 
golire, dacă fluidul pompat este fierbinte și sub 
presiune. 

- Se deschide complet vana de închidere (2) de pe 
aspiraţie.

- Se pornește pompa și se verifică dacă sensul de 
rotaţie corespunde indicaţiilor de pe plăcuţa de 
identificare a pompei. În caz contrar, interschim-
baţi două faze în cutia de borne.

ATENŢIE! 
Un sens de rotaţie greșit determină o funcţionare 
incorectă a pompei și poate provoca deteriorarea 
cuplajului.

- Se deschide vana de închidere de pe refulare.

	8.1.2	 Aerisire	–	Regim	de	aspiraţie	(vezi	fig.	2)	
- Se închide vana de închidere de pe refulare (3).  

Se deschide vana de închidere de pe aspiraţie (2).
- Se scoate șurubul de vidare (6b). 
- Se deșurubează parţial șurubul de golire (5b).
- Se umple cu apă pompa și conducta de aspiraţie. 
- Verificaţi să nu mai existe aer în pompă și nici pe 

conducta de aspiraţie: pentru aceasta, umplerea 
trebuie efectuată până la dezaerarea completă.

- Se închide șurubul de vidare (6b).
- Se pornește pompa și se verifică dacă sensul de 

rotaţie corespunde indicaţiilor de pe plăcuţa de 
identificare a pompei.  În caz contrar, interschim-
baţi două faze în cutia de borne.

ATENŢIE!		 
Un sens de rotaţie greșit determină o funcţionare 
incorectă a pompei și poate provoca deteriorarea 
cuplajului.

- Se deschide parţial vana de închidere de pe refulare (3).
- Se deschide șurubul de vidare în vederea unei 

dezaerări complete (6a).
- Se închide la loc șurubul de vidare, după ce aerul 

a fost evacuat și din pompă curge lichid.

AVERTISMENT! 
Există pericolul producerii de arsuri sau de răni 
din cauza jeturilor de apă provenite de la robine-
tul de golire, dacă fluidul pompat este fierbinte și 
sub presiune.
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	10.	 Probleme,	cauze	și	remedieri

AVERTISMENT! Pericol de electrocutare! 
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electro- 
cutării.
Înainte de lucrările la instalaţia electrică, pompa 
trebuie scoasă de sub tensiune și asigurată 
împotriva repornirii accidentale.

AVERTISMENT! Pericol de ardere! 
În cazul în care temperatura apei și presiunea  
din instalaţie sunt crescute, închideţi vanele de 
închidere de pe aspiraţia și de pe refularea pompei. 
Pompa trebuie lăsată mai întâi să se răcească.

Dacă	defecţiunea	nu	poate	fi	remediată,	luaţi	
legătura	cu	cu	serviciul	pentru	clienţi	Wilo.

 11. Piese de schimb
Toate piesele de schimb trebuie comandate 
direct la serviciul de clienţi Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi 
greșite, la fiecare comandă trebuie indicate toate 
datele de pe plăcuţa de tip.
Catalogul cu piese de schimb poate fi consultat 
la adresa: www.wilo.com

Probleme Cauze Remediere
Pompa nu funcţionează Lipsește alimentarea cu tensiune Se verifică siguranţele, cablurile și racor-

durile
Releul de protecţie a motorului a acţionat Se elimină suprasarcina la motor

Pompa funcţionează, dar nu atinge  
punctul de lucru stabilit

Sens de rotaţie greșit Se verifică sensul de rotaţie și, la nevoie, 
se corectează

Elementele pompei sunt blocate de  
corpi străini

Se verifică și se curăţă pompa și conducta

Aer pe conducta de aspiraţie Se etanșează conducta de aspiraţie

Conductă de aspiraţie prea îngustă Se montează o conductă de aspiraţie  
mai mare

Vana de închidere nu este deschisă sufi-
cient de mult

Se deschide vana de închidere suficient 
de mult

Pompa nu pompează uniform Aer în pompă Se dezaerează pompa și se verifică să fie 
etanșă conducta de aspiraţie. La nevoie, 
se pornește pompa pentru 20-30 sec. – 
Se deschide șurubul de vidare astfel încât 
să poată ieși aerul – Se închide șurubul de 
vidare și se repetă operaţiunea, până când 
nu mai iese aer pe la șurubul de vidare.

Pompa vibrează sau produce prea mult 
zgomot

Corpi străini în pompă Se îndepărtează corpii străini.

Pompa nu este bine fixată în podea Se strâng șuruburile de fixare

Lagăr deteriorat Se ia legătura cu serviciul petnru clienţi 
Wilo

Motorul se supraîncălzește, protecţia 
motorului declanșează

O fază este întreruptă Se verifică siguranţele, cablurile și racor-
durile

Temperatura ambiantă este prea ridicată Se asigură răcirea

Etanșarea mecanică nu este etanșă Etanșarea mecanică este deteriorată Se înlocuiește etanșarea mecanică

12.	Eliminarea	în	siguranţă
Eliminarea corectă şi reciclarea acestui produs 
previn poluarea mediului înconjurător şi riscurile 
de afectare a sănătăţii persoanelor.
Eliminarea în conformitate cu reglementările 
necesită golirea şi curăţarea produsului.
Lubrifianţii trebuie colectaţi. Componentele 
pompei trebuie sortate în funcţie de material 
(metal, plastic, electronice).
1. Utilizaţi firme publice sau private pentru eli-
minarea integrală sau parţială a produsului.
2. Pentru mai multe informaţii referitoare la eli-
minarea corespunzătoare vă rugăm să contactaţi 
consiliul local sau biroul de eliminare a deşeurilor 
sau furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul.

NOTĂ: A nu se arunca pompa cu gunoiul menajer. 
Informaţii suplimentare despre reciclare sunt disponi-
bile la adresa www.wilo-recycling.com

Sub	rezerva	oricăror	modificări	tehnice!
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