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1 Informații referitoare la instrucțiuni

1.1 Despre aceste instrucțiuni

Aceste instrucțiuni permit instalarea și prima punere în

funcțiune în siguranță a pompei.

▪ Aceste instrucțiuni trebuie citite înainte de orice

operațiune și trebuie păstrate la îndemână.

▪ Trebuie respectate indicațiile și marcajele de la pompă.

▪ Trebuie respectate prevederile în vigoare aplicabile la

locul de instalare a pompei.

1.2 Instrucțiuni de utilizare originale

Instrucțiunile de utilizare originale sunt reprezentate de

versiunea în limba germană. Toate celelalte versiuni

lingvistice sunt traduceri ale instrucțiunilor de utilizare

originale.

1.3 Informații relevante pentru siguranță

1.3.1 Marcarea instrucțiunilor de siguranță

În aceste Instrucțiuni de montaj și exploatare,

instrucțiunile de siguranță sunt utilizate pentru evitarea

daunelor materiale și corporale și sunt ilustrate diferit:

▪ Instrucțiunile de siguranță pentru leziuni corporale

încep cu un cuvânt de semnalizare și sunt precedate de

un simbol corespunzător.

▪ Instrucțiunile de siguranță pentru daune materiale

încep cu un cuvânt de semnalizare și sunt prezentate

fără simbol.

Cuvinte de semnalizare
▪ Pericol! 

Nerespectarea conduce la deces sau la vătămări

deosebit de grave!

▪ Avertisment! 

Nerespectarea poate conduce la vătămări (deosebit de

grave)!

▪ Atenție! 

Nerespectarea poate conduce la daune materiale, este

posibilă o daună totală.

▪ Notă! 

O indicație utilă privind manipularea produsului

Simboluri

În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:

Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

Avertisment de suprafețe încinse

Avertisment de câmpuri magnetice

Note

1.3.2 Calificarea personalului
▪ Exploatarea trebuie realizată de persoanele care au fost

instruite cu privire la funcționarea instalației complete.

▪ Instalarea/demontarea trebuie realizată de un specialist

instruit cu privire la folosirea sculelor și materialelor de

fixare necesare.

▪ Lucrările electrice trebuie executate de un electrician

calificat (conform EN 50110-1).

Definiție „Electrician calificat”

Electricianul calificat este o persoană cu o formare

profesională de specialitate, cunoștințe și experiență

adecvate, ce recunoaște riscurile legate de electricitate

și le poate evita.

2 Descrierea pompei

2.1 Prezentare generală

Fig. 1: Prezentare generală pompă cu flanșă și cu racorduri

filetate (pompă cu un rotor)

1. Carcasa pompei

2. Motor

3. Modul de reglare

4. Indicatorul cu LED și LED de semnalizare avarii

5. Buton de comandă

6. Ștecher

2.2 Descrierea pompei

Pompa de înaltă eficiență Wilo-Yonos MAXO-Z în

versiune cu un rotor, cu racord cu flanșă sau cu

îmbinare filetată, este o pompă cu rotor umed cu

magnet permanent și cu reglare integrată a presiunii

diferențiale impuse. Materialele alese pentru pompe

corespund tehnologiei de ultimă generație și iau în

considerare liniile directoare ale Agenției federale de

mediu (UBA).
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Limitarea puterii

Pompa este dotată cu o funcție de limitare a puterii,

care protejează împotriva suprasarcinii. În funcție de

modul de utilizare, aceasta poate influența debitul.

2.3 Codul de identificare

Exemplu: Yonos MAXO-Z 40/0,5-12

Yonos MAXO Denumire pompă

‐Z
Pompă cu un rotor pentru sisteme de

recirculare a apei potabile

40 Racord flanșă DN 40

0,5-12

0,5: Înălțime de pompare minimă în m

12: Înălțime de pompare maximă în m

la Q = 0 m³/h

2.4 Date tehnice

Fig. 2: Date tehnice

Specificație Valoare

Temperatura admisă a fluidului

pompat

0 până la 80 °C (funcționare de

scurtă durată (2 h): +110 °C)

Temperatura ambiantă admisă 0 până la +40 °C

Umiditate relativă maximă a

aerului

95 %

Alimentare electrică 1~ 230 V +/-10 % 50/60 Hz

Curent rezidual ∆I ≤ 3,5 mA

Compatibilitate

electromagnetică

Producere de perturbații

conform:

Specificație Valoare

EN 61800-3:2004+A1:2012 /

mediu rezidențial (C1)

Rezistență la perturbații

conform:

EN 61800-3:2004+A1:2012 /

mediu industrial (C2)

Nivelul de presiune acustică al

emisiilor

< 52 dB(A)

Pentru alte specificații, consultați plăcuța de

identificare și catalogul.

2.5 Presiune minimă pe admisie

Diametru

nominal
Temperatura fluidului pompat

0 până la

+50 °C

până la

+95 °C

până la

+110 °C

RP 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

RP 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

NOTĂ
Valorile sunt valabile pentru utilizări la altitudini de

max. 300 m peste nivelul mării. Pentru altitudini mai

mari de amplasare, +0,01 bar/100 m.

3 Siguranță

3.1 Utilizarea conform destinației

Utilizare

Pompele de circulație din seria constructivă Yonos

MAXO-Z se utilizează exclusiv pentru pomparea de

lichide în sisteme de recirculare a apei potabile.

Fluide admise
▪ Apă potabilă conform Directivei CE privind apa potabilă.

▪ Apă potabilă și apă conform Regulamentului privind apa

potabilă (TrinkwV).

ATENȚIE
Pericol de producere de pagube materiale!
Dezinfectanții chimici pot afecta materialele.

Temperaturi admise

de la 0 °C până la +80 °C
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3.2 Utilizare necorespunzătoare

AVERTISMENT! Utilizarea necorespunzătoare a

pompei poate conduce la situații periculoase și

prejudicii.

▪ Nu utilizați niciodată alte fluide.

▪ În principiu, materialele/fluidele ușor inflamabile trebuie

menținute la distanță de produs.

▪ Nu permiteți niciodată efectuarea de lucrări

neautorizate.

▪ Nu operați niciodată în afara limitelor de utilizare

indicate.

▪ Nu efectuați niciodată modificări neautorizate.

▪ Utilizați exclusiv accesorii și piese de schimb autorizate.

▪ Nu lucrați niciodată cu comandă cu întârzierea fazei

3.3 Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul trebuie:

▪ Să pună instrucțiunile de montaj și exploatare la

dispoziție în limba personalului.

▪ Toate lucrările vor fi efectuate numai de către personal

calificat.

▪ Să asigure formarea necesară a personalului pentru

lucrările indicate.

▪ Să stabilească domeniul de responsabilitate și

competențele personalului.

▪ Să instruiască personalul referitor la modul de

funcționare a instalației.

▪ Să excludă pericolele asociate energiei electrice.

▪ Să doteze componentele periculoase (extrem de reci,

extrem de fierbinți, rotative etc.) cu o protecție la

atingere pusă la dispoziție de client.

▪ Să înlocuiască garniturile și conductele de racordare

defecte.

▪ Din principiu să mențină materialele ușor inflamabile la

distanță față de produs.

Indicațiile aplicate pe produse trebuie obligatoriu

respectate și menținute lizibile în permanență:

▪ Mesaje de avertizare

▪ Plăcuță de identificare

▪ Săgeată pentru sensul de rotație/simbol pentru direcția

de curgere

▪ Marcajul racordurilor

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste începând

de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale

sau mentale reduse, sau de către persoane fără

experiență dacă sunt supravegheate sau dacă au fost

instruite în folosirea sigură a aparatului și înțeleg

pericolele pe care acesta le presupune. Copiii nu au voie

să se joace cu aparatul. Se interzice curățarea sau

întreținerea de către copii nesupravegheați.

3.4 Indicații de siguranță

Curent electric

PERICOL
Pericol de electrocutare!
Pompa funcționează cu electricitate. Pericol de

moarte prin electrocutare!

▪ Dispuneți efectuarea lucrărilor la componentele

electrice numai de către electricieni calificați (conform

EN 50110-1).

▪ Înainte de efectuarea oricărei operațiuni, opriți

alimentarea electrică și asigurați instalația împotriva

pornirii accidentale. Nu se permite începerea lucrărilor

la modulul de reglare decât după 5 minute, din cauza

tensiunii de atingere existente care este periculoasă

pentru persoane (condensatori).

▪ Nu desfaceți niciodată modulul de reglare și nu

îndepărtați niciodată elementele de comandă.

▪ Folosiți pompa exclusiv cu componente și conducte de

racordare intacte.

Câmp magnetic

PERICOL
Câmp magnetic!
La demontare, rotorul cu magnet permanent din

interiorul pompei poate fi fatal persoanelor cu

implanturi medicale (de ex. stimulatoare cardiace).

▪ Nu scoateți niciodată rotorul.

Componente fierbinți

AVERTISMENT
Componente fierbinți!
Carcasa pompei și motorul cu rotor umed pot deveni

fierbinți și pot produce arsuri la atingere.

▪ În timpul funcționării, poate fi atins numai modulul de

reglare.

▪ Înainte de efectuarea oricărei operațiuni, lăsați pompa

să se răcească.

▪ Țineți la distanță materialele ușor inflamabile.
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4 Transport și depozitare

4.1 Conținutul livrării
▪ Pompa

▪ 8x șaibă suport M12 (numai pompă cu flanșe)

▪ 8x șaibă suport M16 (numai pompă cu flanșe)

▪ 2x garnituri plate (numai pompă cu racorduri filetate)

▪ Instrucțiuni de montaj și exploatare compacte

4.2 Accesorii

Se achiziționează separat:

▪ Cochilie termoizolantă

4.3 Verificarea la primire

După livrare, transportul trebuie neapărat verificat sub

aspectul deteriorărilor și al integrității. Dacă este cazul,

faceți imediat reclamație.

4.4 Transport și condiții de depozitare
▪ Pompa se transportă apucată numai de motor sau de

carcasa pompei ➜ Fig. 3.

▪ Depozitați în ambalajul original.

▪ Depozitarea pompei se face pe o bază orizontală.

▪ Feriți de umiditate și încărcări mecanice.

▪ După o utilizare (de ex. test funcțional), uscați cu

atenție pompa și depozitați-o pentru o perioadă de

maximum 6 luni.

▪ Domeniu de temperatură admis: -20 °C până la +40 °C

4.5 Transport

Fig. 3: Transport

▪ Pompa se transportă apucată numai de motor sau de

carcasa pompei.

▪ Dacă este necesar, folosiți echipament de ridicare cu

capacitate portantă suficientă.

5 Montare

5.1 Cerințe privind personalul

Instalarea trebuie efectuată exclusiv de către tehnicieni

calificați.

5.2 Reguli de siguranță la montare

AVERTISMENT
Fluide fierbinți!
Fluidele fierbinți pot produce arsuri prin opărire.

Înainte de montarea sau demontarea pompei sau

înainte de a desface șuruburile carcasei trebuie

avute în vedere următoarele:

1. Închideți vanele de izolare sau goliți sistemul.

2. Lăsați sistemul să se răcească complet.

5.3 Pregătirea instalării

1. Încheiați toate operațiunile de sudură și de lipire.

2. Spălați sistemul.

3. Montați vanele de izolare în amonte și în aval de pompă.

Orientați către lateral vana de izolare aflată deasupra

pompei, în așa fel încât apa scursă să nu picure pe

modulul de reglare.

4. Asigurați-vă că pompa poate fi montată fără tensiuni

mecanice.

5. Păstrați o distanță de 10 cm de jur împrejurul modulului

de reglare, pentru ca acesta să nu se supraîncălzească.
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5.4 Poziții de montare admise

Fig. 4: Poziții de montare admise

5.5 Amplasare exterioară

La amplasarea exterioară trebuie respectate

suplimentar:

▪ Montați pompa într-un cămin.

▪ Folosiți capacul ca protecție împotriva intemperiilor (de

ex. ploaie).

▪ Respectați condițiile de mediu admise și clasa de

protecție.

5.6 Aliniere

Capul motorului trebuie orientat în funcție de poziția de

montare.

Fig. 5: Alinierea motorului

1. Verificați pozițiile de montare admise ➜ Fig. 4.

2. Desfaceți capul motorului și rotiți-l cu atenție ➜ Fig. 5.

Nu îl îndepărtați din carcasa pompei.

ATENȚIE
Pericol de producere de pagube materiale!
Deteriorarea garniturii cauzează scurgeri.

▪ Nu îndepărtați garnitura.

5.7 Montare

5.7.1 Montarea pompei cu flanșe

Șuruburi și cupluri de strângere

Pompă cu flanșe

PN 6

DN 32 DN 40 DN 50
DN 65

Diametru șurub M 12 M 12 M 12 M 12

Clasă de rezistență ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6

Cuplu de strângere 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

Lungimea șurubului
≥ 55 mm ≥

55 mm

≥

60 mm

≥ 60 mm

Pompă cu flanșe

PN 10

DN 32 DN 40 DN 50
DN 65

Diametru șurub M 16 M 16 M 16 M 16

Clasă de rezistență ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6

Cuplu de strângere 95 Nm 95 Nm 95 Nm 95 Nm

Lungimea șurubului
≥ 60 mm ≥

60 mm

≥

65 mm

≥ 65 mm

▪ Nu îmbinați niciodată 2 flanșe combinate.

Pași de montare

AVERTISMENT
Suprafață fierbinte
Conductele pot fi fierbinți. Există pericolul de rănire

prin arsuri.

▪ Purtați mănuși de protecție.
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Fig. 6: Închiderea vanei de izolare

1. Închideți vanele de izolare din amontele și avalul

pompei.

Fig. 7: Introducerea pompei

2. Introduceți pompa împreună cu 2 garnituri plate în

așa fel în conductă, încât flanșa de admisie și cea de

evacuare a pompei să se poată înșuruba una cu cealaltă.

Săgeata de pe carcasa pompei trebuie să indice sensul

de curgere.

Fig. 8: Montarea pompei

3. Înșurubați flanșa cu șuruburi adecvate și înșurubați

împreună șaibele suport livrate. Respectați cuplurile de

strângere prescrise!

Fig. 9: Deschiderea vanei de izolare
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4. Deschideți vanele de izolare din amontele și avalul

pompei.

5. Verificați etanșeitatea.

5.7.2 Montarea pompei cu racorduri filetate

AVERTISMENT
Suprafață fierbinte
Conductele pot fi fierbinți. Există pericolul de rănire

prin arsuri.

▪ Purtați mănuși de protecție.

1. Montați îmbinările filetate adecvate pentru

conducte.

Fig. 10: Închiderea vanelor de izolare

2. Închideți vanele de izolare din amontele și avalul

pompei.

Fig. 11: Montarea pompei

3. Introduceți pompa cu garniturile plate livrate.

4. Înșurubați pompa cu piulițele olandeze. În acest caz,

țineți exclusiv contra suprafețelor pentru chei de pe

carcasa pompei.
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Fig. 12: Deschiderea vanelor de izolare

5. Deschideți vanele de izolare din amontele și avalul

pompei.

6. Verificați etanșeitatea.

5.7.3 Izolare

Instalații de apă potabilă cu temperatura fluidului
pompat > 20 °C

Fig. 13: Izolați, apoi eliberați orificiul de scurgere a condensului

1. Montați cochilia termoizolantă (accesoriu) pe carcasa

pompei.

Instalații de apă rece

1. Folosiți materiale de izolare rezistente la difuzie, disponibile

în comerț. Eliberați orificiile de scurgere a condensului.

6 Racordare

6.1 Cerințe privind personalul
▪ Lucrările electrice trebuie executate de un electrician

calificat (conform EN 50110-1).

6.2 Cerințe

ATENȚIE
Racordare incorectă
Racordarea incorectă a pompei poate cauza

deteriorarea sistemului electronic.
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▪ Respectați valorile indicate pentru tensiune pe plăcuța

de identificare.

▪ Siguranță maximă de intrare: 10 A, inertă sau contactor

de protecție cu caracteristică C.

▪ Nu racordați niciodată la o alimentare cu tensiune sau

rețele IT fără întrerupător.

▪ La pornirea pompei cu ajutorul unei unități externe de

comandă, dezactivați frecvența de eșantionare a

tensiunii (de ex. comandă cu întârzierea fazei).

▪ Comutarea pompei prin intermediul triacelor/releelor

semiconductoare trebuie verificată în cazurile

individuale.

▪ La deconectarea cu releu de rețea conectat de client:

Curent nominal ≥ 10 A, tensiune nominală 250 V CA

▪ Țineți cont de frecvența comutării:

– Conectări/deconectări de la alimentarea electrică

≤ 100/24 h

– ≤ 20/h la o frecvență de comutare de 1 min. între

conectări/deconectări de la alimentarea electrică

▪ Asigurați pompa cu un releu de protecție FI (de tip A

sau B).

▪ Curent de derivație Ieff ≤ 3,5 mA

▪ Racordarea electrică trebuie executată cu ajutorul unui

cablu de racordare fix, prevăzut cu un conector sau un

comutator multipolar cu o deschidere a contactului de

cel puțin 3 mm (VDE 0700, partea 1).

▪ Pentru protecția împotriva apei scurse și pentru

protecția la smulgere la presetupa pentru cablu, trebuie

utilizat un cablu de racordare cu un diametru exterior

suficient.

▪ Asigurați-vă că cablul de racordare nu atinge

conductele și nici pompa.

6.3 Posibilități de racordare

Fig. 14: Posibilități de racordare

Pompa poate fi racordată la rețele cu următoarele valori

ale tensiunii:

▪ 1~ 230 V

▪ 3~ 400 V cu conductor de nul

▪ 3~ 400 V fără conductor de nul (conectați în amonte

transformatorul de rețea)

▪ 3~ 230 V

6.4 Semnalare generală de defecțiune (SSM)

Contactul semnalării generale de defecțiune (contact

normal închis, fără potențial) poate fi conectat la

automatizarea clădirii. Contactul intern este închis în

următoarele cazuri:

▪ Pompa nu este alimentată cu curent electric.

▪ Nu există nicio avarie.

▪ Modulul de reglare este defect.

PERICOL
Pericol de electrocutare!
Pericol de moarte prin transfer de tensiune atunci

când cablul de alimentare și cablul de semnalizare

generală de defecțiune (SSM) se află împreună într-

un cablu cu 5 conductori.

▪ Nu conectați cablul SSM la tensiune joasă de protecție.

▪ Folosiți cabluri 5 x 1,5 mm².

Valori de conectare
▪ minim admisă: 12 V CC, 10 mA

▪ maxim admisă: 250 V CA, 1 A, CA 1

În cazul conectării cablului SSM la potențialul rețelei:
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▪ Fază SSM = fază L1

6.5 Racordare

PERICOL
Pericol de electrocutare!
La racordarea pompei există pericolul de moarte prin

electrocutare.

▪ Înainte de începerea lucrărilor, opriți alimentarea

electrică.

▪ Racordarea electrică trebuie executată exclusiv de către

electricieni calificați.

Fig. 15: Pregătirea racordării

1. Opriți alimentarea electrică.

2. Pregătiți cablurile conform indicațiilor din figură.

Fig. 16: Demontarea ștecherului

3. Deșurubați șurubul din ștecher.

4. Scoateți ștecherul.

Fig. 17: Desfacerea ștecherului

5. Deșurubați trecerile de cabluri.

6. Deschideți ștecherul.
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Fig. 18: Racordare

7. Scoateți dopurile din cauciuc ale trecerilor de cabluri cu o

șurubelniță de mici dimensiuni.

8. Treceți cablurile prin trecerile de cabluri către bucșele de

racord.

Fig. 19: Racordare

9. Racordați cablurile în poziție corectă.

Fig. 20: Închiderea ștecherului

10. Închideți ștecherul și înșurubați trecerile de cabluri.

Fig. 21: Montarea ștecherului

11. Montați ștecherul și fixați-l cu șuruburi.

12. Realizați alimentarea electrică.

7 Punerea în funcțiune

7.1 Dezaerare

1. Instalația trebuie alimentată și dezaerată în mod

corespunzător.

▶ Pompa se dezaerează autonom.

7.2 Spălare

1. Spălați instalația înainte de punerea în funcțiune.
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2. Înaintea spălărilor cu variații de presiune, demontați

pompa.

3. Nu efectuați spălări chimice.

7.3 Alegerea modului de funcționare

Fig. 22: Alegerea modului de funcționare

Mod de

funcționar

e

Tipul sistemului

Proprietățile sistemului

Presiune

diferențială

variabilă

Δp-v

Sisteme de

recirculare a apei

potabile

Sisteme de recirculare a apei

potabile cu armături de izolare

reglate prin termostat

Turație

constantă

(c1, c2, c3)

Sisteme de

recirculare a apei

potabile

Debit constant

Presiune

diferențială

constantă

Δp-c

Sisteme de

recirculare a apei

potabile

Sisteme de recirculare a apei

potabile cu armături de izolare

reglate prin termostat.

▪ Presiunea diferențială

este menținută

constantă la valoarea

impusă reglată a

presiunii diferențiale

H.

Recomandare pentru instalații

cu robinete de echilibrare

7.4 Reglarea modului de funcționare și a puterii pompei

Reglarea din fabrică

Pompele sunt livrate cu modul de reglare Δp-c.

Înălțimea nominală de pompare este prestabilită, în

funcție de tipul pompei, între ½ și ¾ din înălțimea

nominală maximă de pompare (vezi datele pompei în

catalog). Adaptați modul de funcționare și puterea

pompei în funcție de instalație.

Efectuarea reglărilor

În proiect, instalația este concepută pentru un anumit

punct de lucru (rezistența totală a rețelei de conducte

de apă potabilă). La punerea în funcțiune, reglați

puterea pompei (înălțimea de pompare) corespunzător

punctului de lucru. Alternativ, selectați modul de

funcționare cu turație constantă:

1. Reglați modul de funcționare dorit cu butonul de

comandă.

▶ Indicatorul cu LED indică modul de funcționare (c1, c2,

c3), respectiv valoarea impusă reglată în m (la Δp-c,

Δp-v).

1. Reglați valoarea impusă prin rotirea butonului de

comandă (numai în cazul Δp-c, Δp-v).

8 Remedierea erorilor

8.1 Cerințe privind personalul

Remedierea defecțiunilor trebuie efectuată exclusiv de

tehnicieni calificați, iar racordarea electrică exclusiv de

către electricieni calificați.

8.2 Siguranța în timpul remedierii defecțiunilor

PERICOL
Pericol de moarte!
Pericol de moarte cauzat de existența tensiunii de

atingere după decuplarea pompei.

▪ Înainte de începerea lucrărilor, verificați alimentarea

electrică la toți polii.

▪ Începeți lucrările doar la 5 minute de la întreruperea

alimentării electrice.

8.3 Tabel cu defecțiuni

Defecțiune Cauză Remediu

Pompa nu

funcționează, deși

primește curent.

Siguranță electrică

defectă.

Verificați siguranța.

Tensiune absentă. Verificați tensiunea.

Pompa produce

zgomote.

Cavitație din cauza

presiunii

preliminare

insuficiente.

Mențineți

presiunea/Măriți

presiunea

instalației.

Respectați

domeniul de

presiune admis.

Verificați și, dacă

este cazul, ajustați

înălțimea de

pompare reglată.

După scurt timp,

apa caldă se

răcește.

Valoarea impusă

este reglată la o

Creșteți valoarea

impusă.
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Defecțiune Cauză Remediu

valoare prea

scăzută.

Reglați modul de

funcționare Δp-c.

8.4 Semnalizări de avarie
▪ Se emite o semnalizare.

▪ LED-ul de semnalizare a defecțiunilor este aprins.

▪ Contactul SSM se deschide.

▪ Pompa se oprește și încearcă să repornească la intervale

regulate de timp. În cazul pompei E10, pompa se

oprește permanent după 10 minute.

Nr. Defecțiune Cauză Remediere

E04

Subtensiune Alimentare

electrică prea

redusă pe partea

rețelei de

alimentare.

Verificați

alimentarea

electrică.

E05

Supratensiune Alimentare

electrică prea

mare pe partea

rețelei de

alimentare.

Verificați

alimentarea

electrică.

E091)

Funcționarea

turbinei

Pompa este

acționată pe

retur.

Verificați debitul

și, dacă este

cazul, montați

clapete de

reținere.

E10 Blocare Rotor blocat. Apelați la service.

E212)

*

Suprasarcină Funcționare

greoaie a

motorului.

Apelați la service.

E23

Scurtcircuit Intensitatea

curentului

motorului este

prea mare.

Apelați la service.

E25 Contacte/Bobinaj Bobinaj defect. Apelați la service.

E30

Temperatură

excesivă la modul

Camera

interioară a

modulului este

prea fierbinte.

Verificați

condițiile de

utilizare.

E31

Temperatură

ridicată la

unitatea de

putere

Temperatură

ambiantă prea

mare.

Verificați

condițiile de

utilizare.

Nr. Defecțiune Cauză Remediere

E36

Defectarea

sistemului

electronic

Sistem electronic

defect.

Apelați la service.

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, contactați un

tehnician calificat sau serviciul de asistență clienți.
1) doar pentru pompele cu P1 ≥ 200 W
2) suplimentar la afișajul cu leduri, ledul de semnalizare a

avariilor se aprinde în culoare roșie continuă.
*vezi și semnalizarea de avertizare E21

8.5 Semnalizări de avertizare
▪ Se emite o semnalizare.

▪ LED-ul de semnalizare a avariilor nu se aprinde.

▪ Contactul SSM nu se deschide.

▪ Pompa continuă să funcționeze cu capacitate de

pompare redusă.

Nr. Defecțiune Cauză Remediere

E07

Funcționare în

regim generator

Sistemul hidralic

al pompei este

traversat de

lichid.

Verificați

instalația.

E11

Funcționare fără

apă

Aer în pompă. Verificați

presiunea și

cantitatea de

fluid.

E21*)

Suprasarcină Funcționare

greoaie a

motorului.

Pompa

funcționează în

afara

specificațiilor (de

ex. temperatură

ridicată la

modul). Turația

este mai redusă

decât în regim

normal.

Verificați

condițiile de

mediu.

1) doar pentru pompele cu P1 ≥ 200 W
*) vezi și semnalizarea de avarie E21

9 Piese de schimb
Achiziționați piese de schimb exclusiv prin tehnicieni

calificați sau serviciul de asistență clienți.
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10 Eliminarea

10.1 Informații privind colectarea produselor electrice și
electronice uzate

Prin eliminarea regulamentară și reciclarea profesională

a acestui produs se evită poluarea mediului și pericolele

pentru sănătatea persoanelor.

NOTĂ
Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile
menajere!
În Uniunea Europeană, acest simbol poate apărea pe

produs, ambalaj sau pe documentele însoțitoare.

Aceasta înseamnă că produsele electrice și

electronice vizate nu trebuie eliminate împreună cu

gunoiul menajer.

Pentru un tratament corespunzător, pentru reciclarea și

eliminarea produselor vechi vizate, se vor respecta

următoarele puncte:

▪ Aceste produse se pot depune doar la locurile de

colectare certificate prevăzute în acest sens.

▪ Se vor respecta prevederile legale aplicabile la nivel

local!

Solicitați informațiile privind eliminarea regulamentară

la autoritățile locale, cel mai apropiat loc de eliminare a

deșeurilor sau la comercianții de la care ați cumpărat

produsul. Informații suplimentare privind reciclarea se

găsesc la adresa www.wilo-recycling.com.



Dortmund, 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

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

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2156057.01 (CE-A-S n°4178941)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN 809+A1

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

EN 61800-3+A1:2012EN 60335-2-51

et aux législations nationales les transposant,

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

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihe,
We, manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs de la série,

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

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

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

EN 16297-2

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 16297-1
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(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-21

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

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

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

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

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

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

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

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

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; 
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

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

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků 
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

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

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

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

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

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

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

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

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju 
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK



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

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

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

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

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

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

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

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

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

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

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

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

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştrlmş Avrupa standartlarna.

F_GQ_013-21

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2014/30/AT ; Eko Tasarm Yönetmeliği 2009/125/AT

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

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, 
povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

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

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

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

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

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

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

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

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

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

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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

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

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС ; Директива о 
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС





Pioneering for You

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