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Generalităţi

Instrucţiuni de montaj şi exploatare

Despre acest document

Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba germană.
Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor
instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea
produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi exploatarea corectă
a produsului.
Instrucţiunile de montare şi exploatare sunt conforme cu varianta
constructivă a produsului, respectiv cu prevederile legale şi standardele de siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte componentă a
acestor instrucţiuni de montare şi exploatare.
În cazul unor modificări tehnice a variantelor de execuţie care nu au
fost convenite în prealabil cu noi, sau în cazul nerespectării măsurilor
de siguranţă cu privire la produs/personal menţionate în instrucţiunile
de montaj şi exploatare, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2

Reguli de securitate

Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care trebuie
respectate la instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului.
Din acest motiv, instrucţiunile de montaj şi exploatare trebuie citite
de persoanele care montează/exploatează echipamentul înainte de
montarea şi punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă generale din această secţiune, cât şi măsurile de siguranţă specifice din secţiunile următoare,
marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1

Semnele de avertizare conţinute în
aceste instrucţiuni
Simboluri:

Simbol general pentru pericole
Pericol de electrocutare
NOTĂ

Cuvinte de semnalizare:

PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.
AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). 'Avertisment' implică
existenţa probabilităţii accidentării persoanelor, dacă nu se respectă această indicaţie.
ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului / instalaţiei. 'Atenţie' atrage
atenţia utilizatorului asupra posibilităţii de deteriorare a produsului
în cazul nerespectării acestei indicaţii.
NOTĂ:
O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.
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•
•
•
•

Indicaţii montate direct la produs, ca de exemplu,
săgeată pentru indicarea sensului de rotaţie,
elemente de identificare pentru conexiuni,
plăcuţa de identificare,
eticheta de avertizare,
trebuie respectate obligatoriu şi trebuie menţinute permanent în
stare lizibilă.

2.2

Calificarea personalului

Personalul însărcinat cu instalarea, utilizarea şi întreţinerea trebuie să
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supravegherea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele
necesare, acesta trebuie instruit şi şcolarizat. La nevoie, acest lucru
poate fi realizat de către producător, la cererea utilizatorului.

2.3

Pericole posibile din cauza
nerespectării regulilor de securitate

În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea situaţii
periculoase pentru oameni, mediul înconjurător şi produs / instalaţie.
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.

•
•
•
•
•

Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa poate
duce, de exemplu, la următoarele riscuri:
punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică,
mecanică şi bacteriologică,
periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale
periculoase,
distrugeri ale proprietăţii,
defectarea unor funcţii importante ale produsului / instalaţiei;
Imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii prevăzute.

2.4

Efectuarea lucrărilor în condiţiile
respectării normelor de siguranţă

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

2.5

Reguli de securitate pentru utilizator

Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără
experienţă şi/sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situaţiilor în care
sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu siguranţa acestora
sau au primit de la aceasta indicaţii privitoare la folosirea aparatului.

•

•
•

•
•
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Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se joacă cu
aparatul.
În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale produsului/instalaţiei pot reprezenta un pericol, beneficiarul trebuie să ia măsurile de
siguranţă necesare pentru a nu se intra în contact cu ele.
Dispozitivul de protecţie pentru componentele aflate în mişcare (de
ex. cuplaje) nu trebuie îndepărtat când produsul este în funcţiune.
Scurgerile (de exemplu, la etanşarea arborelui) de medii de transport
periculoase (de exemplu, explozive, toxice, fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane şi mediul
înconjurător. Trebuie respectate legile naţionale în vigoare.
Materialele deosebit de inflamabile trebuie păstrate întotdeauna la o
distanţă sigură de produs.
Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electrocutării. Se vor respecta
indicaţiile prevederilor locale sau generale [de exemplu, CEI, VDE în Germania etc.], respectiv cele ale companiei de furnizare a energiei electrice.
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2.6

Reguli de securitate pentru montaj şi
lucrările de întreţinere

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj şi întreţinere sunt efectuate de personal de specialitate autorizat şi calificat,
care s-a informat prin studierea atentă a acestor instrucţiuni de montaj şi exploatare.
Lucrările la produs / instalaţie trebuie efectuate doar cu echipamentul
oprit. Procedurile descrise în instrucţiunile de montaj şi de exploatare
pentru scoaterea din funcţiune a produsului/instalaţiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate şi
de protecţie trebuie montate la loc şi puse în funcţiune.

2.7

Modificarea unor piese sau folosirea
unor piese de schimb neagreate

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

2.8

Utilizarea neautorizată

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

3

Transportul şi depozitarea
temporară

3.1

Expedierea

Pompa este livrată din fabrică într-un ambalaj de carton sau pe un
palet şi este protejată contra prafului şi umidităţii.

Verificarea la primire

La primire verificaţi imediat pompa să nu fie deteriorată în urma transportului. Dacă se constată deteriorări ca urmare a transportului, trebuie făcute demersurile necesare la firma de expediţie, în intervalul de
timp corespunzător.

Depozitarea

Până în momentul montării pompa trebuie păstrată uscată şi protejată
contra îngheţului şi deteriorărilor mecanice.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare din cauza ambalării incorecte!
Dacă la un moment ulterior pompa trebuie transportată din nou,
aceasta trebuie ambalată corespunzător şi asigurată în timpul
transportului.
• Pentru aceasta alegeţi ambalajul original sau un altul echivalent.
Pentru ridicare, folosiţi ochetele de transport prevăzute.
• Înainte de utilizare, verificaţi ochetele de transport pentru a nu
prezenta deteriorări şi pentru a fi fixate corect.

3.2

Transport în vederea montajului/
demontajului

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA

AVERTISMENT! Pericol de accident!
Transportul necorespunzător poate duce la accidentarea persoanelor.
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Fig. 8: Transportul pompei

Fig.9: Transportul ansamblului motor
cu rotor hidraulic

• Transportul pompei trebuie efectuat cu ajutorul echipamentelor de
ridicare admise (de exemplu, palan, macara etc.). Acestea se vor
fixa pe ochetele de transport existente pe flanşa motorului (Fig. 8,
aici: direcţie de ridicare cu ax vertical al motorului).
• În cazul în care acest lucru este necesar, de exemplu în cazul lucrărilor de reparaţii, ochetele de transport se vor muta de pe flanşa
motorului pe carcasa motorului (a se vedea de exemplu Fig. 9). Înainte de montajul ochetele de transport pe carcasa motorului deşurubaţi distanţierele din deschizăturile pentru ochetele de transport
(Fig. 7, Poz. 20b) (a se vedea capitolul 10.2.1 „Schimbarea garniturii
mecanice“ la pagina 45).
• Înainte de utilizarea ochetelor de transport, controlaţi dacă ochetele nu prezintă deteriorări şi dacă şuruburile de fixare sunt înfiletate complet şi strânse fix.
• Dacă ochetele de transport sunt sau au fost mutate de pe flanşa
motorului şi au fost montate pe carcasa motorului, acestea sunt
acceptate numai pentru purtarea sau transportul ansamblului
motor cu rotor hidraulic (Fig. 9), însă nu şi pentru transportul întregii pompei sau pentru extragerea ansamblului motor cu rotor
hidraulic din carcasa pompei.
• După o eventuală mutare a ochetelor de transport de pe flanşa
motorului pe carcasa motorului, de exemplu în caz de efectuare a
lucrărilor de reparaţii (a se vedea capitolul 10 „Întreţinerea“ la
pagina 44) se vor fixa din nou pe flanşa motorului după finalizarea
lucrărilor de montaj sau întreţinere iar distanţierele se vor introduce în alezajele pentru ochete de transport (Fig. 7, Poz. 20a).
NOTĂ:
Rabataţi/rotiţi ochetele de transport în vederea îmbunătăţirii echilibrului, în funcţie de direcţia de ridicare. Pentru aceasta desfaceţi şuruburile de fixare şi strângeţi-le la loc.
AVERTISMENT! Pericol de accident!
Amplasarea neasigurată a pompei poate conduce la vătămări corporale.
• Nu aşezaţi pompa pe picioare fără să fie asigurată. Picioarele cu orificii filetate servesc numai pentru fixare. Este posibil ca pompa să
nu aibă suficientă stabilitate în stare liberă.
PERICOL! Pericol de moarte!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
• În cazul depozitării şi al transportului, dar şi înaintea tuturor lucrărilor de instalare şi a diverselor lucrări de montaj asiguraţi-vă că
pompa se află într-o poziţie sigură şi că are stabilitate.

4

Domeniul de utilizare
Destinaţie

Pompele cu rotor uscat din seria Stratos GIGA sunt destinate utilizării
ca pompe de circulaţie pentru instalaţii de deservire a clădirilor.

Domenii de aplicaţie
•
•
•
•
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Este permisă utilizarea lor pentru:
Sisteme de încălzire şi apă caldă
Circuite de apă rece şi de răcire
Instalaţii industriale de recirculaţie
Circuite de agent termic
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Restricţii

Pompele sunt dimensionate în exclusivitate pentru instalarea şi funcţionarea în spaţii închise. Locurile tipice de instalare sunt spaţiile tehnice din incinta clădirilor, împreună cu alte instalaţii electrice şi
mecanice. Nu este permisă:
• Instalarea şi exploatarea în aer liber
PERICOL! Pericol de moarte!
Persoanele care poartă stimulator cardiac sunt afectate acut de
rotorul magnetizat permanent aflat în interiorul motorului. Nerespectarea duce la deces sau accidentări grave.
• A nu se deschide motorul!
• Demontarea şi montarea rotorului în vederea executării lucrărilor
de înteţinere şi reparaţie se va executa exclusiv de către personalul
de service Wilo!
AVERTISMENT! Pericol de accident!
Deschiderea motorului duce la forţe magnetice puternice, cu efect
de şoc. Acestea pot provoca accidentări grave prin tăiere, strivire
sau lovire.
• A nu se deschide motorul!
• Demontarea şi montarea flanşei motorului şi a scutului de lagăr în
vederea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se va executa exclusiv de către personalul de service Wilo!
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Prezenţa substanţelor interzise în lichidul pompat poate conduce la
distrugerea pompei. Materialele abrazive (de exemplu, nisip) cresc
uzura pompei.
Pompele neaprobate pentru utilizarea în zonele cu pericol de
explozie nu pot fi utilizate în zonele cu risc de explozie.
• Din domeniul utilizării conform destinaţiei face parte şi respectarea
acestor instrucţiuni.
• Orice altă utilizare este considerată ca fiind necorespunzătoare
scopului pentru care a fost concepută pompa.

5

Datele produsului

5.1

Codul tipului

Codificarea este compusă din următoarele elemente:
Exemplu:

Stratos GIGA 40/1-51/4,5 xx

Stratos
GIGA
40

Pompă de înaltă eficienţă
cu un singur rotor inline
Diametrul nominal al racordului cu flanşă

1-51

Înălţimile de pompare reglabile (la Q=0 m3/h):
1 = înălţimea minimă de pompare reglabilă [m]
51 = înălţimea maximă de pompare reglabilă [m]
Putere nominală a motorului [KW]
Variantă: de ex. R1 – fără traductor de presiune
diferenţial

4,5
xx
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5.2

Date tehnice
Caracteristica

Valoare

Observaţii

Domeniul turaţiei

500 - 5200 min-1

În funcţie de tipul pompei

Diametre nominale DN

40/50/65/80/100

Racorduri conductă

Flanşa PN 16

EN 1092-2

Temperatura admisă a agentului pompat
min./max.

-20 °C până la +140 °C

În funcţie de tipul pompei

Temperatura ambiantă min./max.

0 până la +40 °C

Temperatura de depozitare min./max.

-20 °C până la +70 °C

Presiune de lucru maxim admisă

16 bar

Clasă de izolaţie

F

Tip de protecţie

IP 55

Compatibilitate electromagnetică1)
Perturbaţii produse conform
EN 61800-3
Rezistenţa la interferenţe electromagnetice în EN 61800-3
conformitate cu

Domeniul casnic
Domeniul industrial

Pragul de zgomot2)

< 74 dB(A)

Fluide admise

Apă pentru încălzire conform VDI 2035
Apă de răcire / apă rece
Amestec apă / glicol până la 40 % vol.
Agent termic
Alte medii

Model standard
Model standard
Model standard
Numai la modele speciale
Numai la modele speciale

Racord electric

3~380 V - 3~480 V (±10 %), 50/60 Hz

Tipuri de reţea compatibile:
TN, TT, IT

Circuit electric intern

PELV, cu separare galvanică

Reglarea turaţiei

Convertizor de frecvenţă integrat

Umiditate relativă a aerului
- la Tambiantă = 30 °C
- la Tambiantă = 40 °C

90 %, fără condens
60 %, fără condens

1)

Acest produs se încadrează în categoria C2 conform IEC 61800-3 şi, prin urmare, montarea lui trebuie efectuată de către un specialist. Acest produs poate
produce interferenţe radio în spaţiul locuit; în acest caz, operatorul trebuie să ia măsuri adecvate.

2)

Valoarea medie a pragului de zgomot într-o încăpere de măsurare cu formă rectangulară la 1 m distanţă faţă de suprafaţa pompei conform
DIN EN ISO 3744.

În comenzile de piese de schimb, trebuie indicate toate informaţiile de
pe plăcuţa de identificare a pompei.
Agenţi termici

Dacă se utilizează amestecuri de apă/glicol (sau lichide pompate cu o
viscozitate diferită de cea a apei), trebuie luat în considerare un consum mai ridicat de putere al pompei. Folosiţi numai amestecuri cu
inhibitori de coroziune. Se vor respecta datele furnizate de producător!
• Lichidul pompat nu trebuie să conţină sedimente.
• Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul Wilo.
• Amestecurile cu o concentraţie de glicol > 10 % influenţează caracteristica Δp-v şi calcularea debitului.
NOTĂ:
Valoarea debitului afişat pe display-ul monitorului IR / modulului IR
(PDA) sau la sistemul de management al clădirii nu poate fi luată în
calcul pentru reglarea pompei. Această valoare redă doar tendinţa.
Nu la toate tipurile de pompe este indicată o valoare a debitului.
NOTĂ:
Fişa de date de siguranţă pentru lichidul pompat trebuie respectată în
orice situaţie!
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5.3

Conţinutul livrării

5.4

Accesorii

• Pompă Stratos GIGA
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesoriile trebuie comandate separat:
3 console cu material de fixare pentru montarea pe fundaţie
Element auxiliar de montaj pentru etanşarea mecanică
Telecomandă IR-Monitor
Modul IR (PDA)
Telecomandă IF PLR pentru conectare la convertizor interfaţă PLR
Modul IF LON pentru conectarea la reţeaua de calculatoare
LONWORKS
Modul IF BACnet
Modul IF Modbus
Modul IF CAN
Pentru lista detaliată, vezi catalogul.
NOTĂ:
Modulele IF pot fi conectate doar dacă pompa nu se află sub tensiune.

6

Descrierea şi funcţionarea

6.1

Descrierea produsului

Pompele de înaltă eficienţă Wilo-Stratos GIGA sunt pompe cu rotor
uscat cu adaptor integrat de putere şi tehnologie „Electronic Commutated Motor“ (ECM). Pompele sunt executate ca pompe centrifugale
monoetajate de joasă presiune cu racord cu flanşă şi etanşare mecanică.
Pompele pot fi instalate direct ca pompe pe conductă, într-un sistem
de tubulatură suficient de bine ancorat sau montate pe un soclu de
fundaţie.
Carcasa pompei este realizată ca tip constructiv Inline, adică flanşele
de pe partea de aspiraţie şi de refulare sunt aliniate pe acelaşi ax.
Toate carcasele pompelor sunt dotate cu picioare-suport. Se recomandă montarea pe un soclu de fundaţie.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Componente principale

Fig. 7 prezintă o schemă explodată a pompei, cu evidenţierea componentelor principale. În cele ce urmează este prezentată structura
pompei în detaliu.
Clasificarea componentelor principale conform Fig. 7 şi Tab. 1:
Nr.

Piesă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20a
20b
21
22

Şuruburi de fixare pentru capota ventilatorului
Capotă ventilator
Şuruburi de fixare pentru ansamblul motor cu rotor hidraulic
Carcasa motorului
Traductor de presiune diferenţială (DDG)
Tablă de susţinere DDG
Flanşă motor
Ax motor
Grup suspendat
Şuruburi de fixare pentru piesa intermediară
Inel de etanşare
Unitate rotativă a etanşării mecanice (GLRD)
Tub de măsurare a presiunii
Carcasa pompei
Piuliţă rotor
Rotor hidraulic:
Contragarnitură a etanşării mecanice (GLRD)
Tablă de protecţie
Supapă de vidare
Ochet de transport
Puncte de fixare a ochetelor de transport pe flanşa motorului
Puncte de fixare a ochetelor de transport pe carcasa motorului
Şuruburi de fixare pentru modulul electronic
Modulul electronic

Tab. 1: Clasificarea componentelor principale

3

4

Caracteristica principală a seriei constructive Stratos GIGA o reprezintă sistemul de răcire a cămăşuielii motorului. Fluxul de aer este
condus optim prin capota alungită a ventilatorului (Fig. 10, Poz. 1) în
vederea răcirii motorului şi a modulului electronic.
(Fig. 10, Poz. 2) prezintă carcasa motorului cu un ghidaj special al piesei intermediare pentru descărcarea rotorului hidraulic.

2
1

Fig.10: Pompă completă

10

Ochetele de transport (Fig. 10, Poz. 3) se vor utiliza în conformitate cu
indicaţiile din Cap. 3 şi 10.
Fereastra din piesa intermediară acoperită cu tabla de protecţie
(Fig. 10, Poz. 4) se utilizează pentru lucrări de întreţinere conform
capitolului 10 „Întreţinerea“ la pagina 44. Fereastra poate fi utilizată şi
pentru verificarea eventualelor scurgeri, cu respectarea dispoziţiilor
de siguranţă în conformitate cu Capitolul 9 „Punerea în funcţiune“ la
pagina 40 şi Capitolul 10 „Întreţinerea“ la pagina 44.
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Plăcuţe de identificare

Pompa Wilo-Stratos GIGA este prevăzută cu trei plăcuţe de identificare:
• Plăcuţa de identificare a pompei (Fig. 11, Poz. 1) conţine numărul de
serie (Ser.-No…/…), care este necesar de exemplu pentru comandarea
pieselor de schimb.
• Plăcuţa de identificare a modulului electronic (modul electronic =
invertor sau convertizor de frecvenţă) (Fig. 11, Poz. 2) indică denumirea modulului electronic utilizat.

2

1

Fig.11: Dispunerea plăcuţelor de identificare:
Plăcuţa de identificare a pompei, plăcuţa de
identificare a modulului electronic

• Plăcuţa de identificare Drive se află pe invertor, pe partea trecerilor de
cabluri (Fig. 12, Poz. 3). Racordul electric se va realiza în conformitate
cu datele de pe plăcuţa de identificare Drive.
2
3

Fig.12: Dispunerea plăcuţelor de identificare:
Plăcuţă identificare Drive, plăcuţă identificare modul electronic

Subansambluri funcţionale

Pompa prezintă următoarele subansambluri funcţionale:
• Unitatea hidraulică (Fig. 6, Poz. 1), formată din carcasa pompei, rotorul hidraulic (Fig. 6, Poz. 6) şi piesa intermediară (Fig. 6, Poz. 7)
• Traductor de presiune diferenţială opţional (Fig. 6, Poz. 2) cu elemente de racordare şi fixare
• Drive (acţionare) (Fig. 6, Poz. 3), formată din motor EC (Fig. 6, Poz. 4)
şi modul electronic (Fig. 6, Poz. 5).
Unitatea hidraulică nu reprezintă un subansamblu pregătit pentru
montaj, din cauza axului continuu al motorului; la majoritatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii această unitate este demontată.
Unitatea hidraulică este acţionată de motorul EC (Fig. 6, Poz. 4),
comandat de la modulul electronic (Fig. 6, Poz. 5).
Din punct de vedere al tehnicii de montaj, rotorul hidraulic (Fig. 6,
Poz. 6) şi piesa intermediară (Fig. 6, Poz. 7) fac parte din ansamblul
motor cu rotor hidraulic (Fig. 13).

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Ansamblul motor cu rotor hidraulic poate fi extras din carcasa pompei
(care poate rămâne în conductă) pentru următoarele scopuri (a se
vedea şi capitolul 10 „Întreţinerea“ la pagina 44):
• pentru a asigura accesul la componentele aflate în interior (rotor
hidraulic şi etanşare mecanică),
• pentru a putea separa motorul de unitatea hidraulică.

1

2

În acest sens se îndepărtează ochetele de transport (Fig. 13, Poz. 2),
de pe flanşa motorului (Fig. 13, Poz. 1), pentru a putea deplasa carcasa
motorului şi se fixează cu aceleaşi şuruburi pe carcasa motorului
(Fig. 13, Poz. 3).

3

Fig.13: Ansamblu motor cu rotor hidraulic

Modulul electronic
1

2

Modulul electronic reglează turaţia pompei la o valoare impusă reglabilă într-un domeniu de reglare.
3

Puterea hidraulică se reglează prin presiunea diferenţială şi prin tipul
de reglaj stabilit. La toate tipurile de reglare, pompa se adaptează
continuu la variaţiile de debit din instalaţie, care apar mai ales în cazul
utilizării ventilelor termostatice sau a robinetelor de amestec.
•
•
•
•

8

7

6

5

Legendă (Fig. 14):
1 Borne de comandă
2 Puncte de fixare capac
3 Borne electrice (borne de reţea)
4 Interfaţă pentru modulul IF
5 Întrerupătoare DIP
6 Display
7 Fereastra infraroşu
8 Butonul roşu

4

Fig.14: Modulul electronic

6.2

Avantajele reale ale sistemului de reglare electronică sunt:
Economisirea energiei odată cu reducerea costurilor de exploatare
Se economisesc supapele de presiune diferenţială
Atenuarea zgomotelor de curgere
Adaptarea pompei la condiţii de lucru variabile

Tipuri de reglaj

Tipurile de reglaj selectabile sunt:
Δp-c:

H

Sistemul electronic menţine presiunea diferenţială generată de
pompă la o valoare impusă constantă setată Hs în intervalul de debite
admis până la caracteristica de maxim (Fig. 15).

Hmax
Hs
s

Q = debit volumic
H = presiune diferenţială (min. / max.)
HS = valoare impusă a presiunii diferenţiale

Hmin
Fig.15: Reglaj Δp-c

Q

NOTĂ:
Pentru informaţii suplimentare despre setarea tipului de reglaj şi despre
parametrii aferenţi vezi capitolul 8 „Modul de utilizare“ la pagina 26 şi
capitolul 9.4 „Setarea sistemului de automatizare“ la pagina 42.

HH

Δp-v:
Sistemul electronic modifică liniar valoarea de referinţă a presiunii
diferenţiale, menţinută de pompă între înălţimea de pompare HS şi
½HS. Valoarea de referinţă a presiunii diferenţiale Hs scade respectiv
creşte proporţional cu debitul (Fig. 16).

Hmax
Hs
½ Hs
Hmin
Q
Q

Fig.16: Reglaj Δp-v
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Q = debit volumic
H = presiune diferenţială (min. / max.)
HS = valoare impusă a presiunii diferenţiale
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NOTĂ:
Pentru informaţii suplimentare despre setarea tipului de reglaj şi despre
parametrii aferenţi vezi capitolul 8 „Modul de utilizare“ la pagina 26 şi
capitolul 9.4 „Setarea sistemului de automatizare“ la pagina 42.
NOTĂ:
Pentru modurile de reglare prezentate Δp-c şi Δp-v este necesar un
traductor de presiune diferenţial, care transmite valoarea efectivă
către modulul electronic.
HH

Reglajul manual:
Turaţia pompei poate fi menţinută la o valoare constantă între nmin şi
nmax (Fig. 17). Modul de funcţionare „Manual“ dezactivează toate
celelalte moduri de reglare.

n max
Hs
s

Control PID:

n min
Q
Q

Fig.17: Reglaj manual

Atunci când modurile de reglare standard numite mai sus nu sunt aplicabile – de ex. atunci când trebuie utilizaţi alţi senzori sau atunci când
distanţa faţă de pompă este prea mare – este disponibilă funcţia Control PID (Proportional-Integral-Differential-Regelung) (reglare diferenţială proporţională integrală).
Printr-o combinaţie convenabilă a componentelor individuale de
reglaj operatorul poate obţine un reglaj continuu cu reacţie rapidă,
fără erori de stabilizare.
Semnalul de ieşire al traductorului ales poate avea orice valoare intermediară. Valoarea reală atinsă la un moment dat (semnal de la senzor)
se afişează pe pagina de stare a meniului în procente (100 % = domeniul maxim de măsură al senzorului).
NOTĂ:
Procentul afişat corespunde numai indirect înălţimii curente de pompare a pompei (pompelor). Astfel poate fi atinsă înălţimea maximă de
pompare, de exemplu la un semnal al senzorului < 100 %.
Pentru informaţii suplimentare despre setarea tipului de reglaj şi despre
parametrii aferenţi vezi capitolul 8 „Modul de utilizare“ la pagina 26 şi
capitolul 9.4 „Setarea sistemului de automatizare“ la pagina 42.

6.3

Funcţionarea pompei duble/Aplicaţie
cu ţeavă pantalon

NOTĂ:
Caracteristicile descrise în continuare vă stau la dispoziţie numai dacă
se utilizează o interfaţă internă, MP (MP = pompă multiplă).
• Reglajul celor două pompe se face de la pompa principală.
Dacă se defectează o pompă, funcţionează cealaltă conform parametrilor de reglaj daţi de pompa principală. În cazul unei eşuări totale a
pompei principală, pompa slave funcţionează cu turaţia de avarie.
Turaţia de avarie se reglează din meniul <5.6.2.0> (vezi capitolul 6.3.3
la pagina 16).
• Pe displayul pompei principală, este afişat statusul pompei duble.
La pompa condusă (slave), pe display, este afişat „SL“.
• Pompa principală (master) este pompa din stânga, în sensul curgerii.
Racordaţi la această pompă senzorul de presiune diferenţială.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Punctele de măsurare pentru traductorul de presiune diferenţială de la
pompa principală, trebuie să se afle pe respectiva conductă colectoare pe partea de aspiraţie şi de refulare a instalaţiei de pompe cu
două rotoare (Fig. 18).

Fig.18: Exemplu, racord DDG

Modulul InterFace (modulul IF)

Pentru comunicarea între pompe şi sistemul de management al clădirii
este necesar un modul IF (accesorii) per pompă conectat în compartimentul bornelor (Fig. 1).
• Comunicarea între master şi slave are loc printr-o interfaţă internă
(borna: MP, Fig. 27).
• La pompe cu două rotoare, numai pompa principală trebuie echipată,
în principiu, cu un modul IF.
Comunicaţii

Pompa principală
(master)

Pompa condusă
(slave)

Convertor de interfaţă/
PLR
Reţea LONWORKS

Modul IF Wilo PLR

BACnet

Modul IF BACnet

Modbus

Modul IF Modbus

Magistrala CAN

Modul IF CAN

nu este necesar
modulul IF
nu este necesar
modulul IF
nu este necesar
modulul IF
nu este necesar
modulul IF
nu este necesar
modulul IF

Modul IF LON

NOTĂ:
Procedura şi alte explicaţii privitoare la configurarea modulului IF la
pompă se găsesc în instrucţiunile de montaj şi exploatare ale modulului IF utilizat.
6.3.1

Regimuri de funcţionare
Regim activ/rezervă

Fiecare din cele două pompe produce debitul de pompare reglat. Cealaltă pompă este pregătită pentru cazuri de avarie sau porneşte alternativ cu prima. Sistemul funcţionează permanent cu o singură pompă
(vezi Fig. 15, 16 şi 17).

Regim paralel

În regim de sarcină parţială, puterea hidraulică este generată mai întâi
de o pompă. A doua pompă se declanşează pentru optimizarea randamentului, adică atunci când suma puterilor absorbite P1 ale celor două
pompe, în regim de sarcină parţială, este mai mică decât puterea
absorbită P1 a unei singure pompe. În acest caz, ambele pompe vor fi
accelerate sincronizat până la turaţia maximă (Fig. 19 şi 20).

H
Hmax
Hs
s

Hmin
Q

În regimul manual cele două pompe sunt sincronizate permanent.
Funcţionarea în paralel a două pompe este posibilă numai atunci când
sunt instalate două pompe identice ca tip.
A se compara cu Capitolul 6.4 „Alte funcţii“ la pagina 17.

Fig.19: Reglaj Δp-c (în regim paralel)
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HH
Hmax
Hs

Hmin
Q
Q

Fig.20: Reglaj Δp-v (în regim paralel)

6.3.2

Comportarea în regim de lucru cu
pompe cu două rotoare
Alternarea pompelor

În regimul de lucru cu pompe cu două rotare, la intervale periodice are
loc alternarea pompelor (intervalele de timp sunt reglabile; reglare din
fabrică: 24 h).
Schimbarea pompelor poate
• fi declanşată intern, în funcţie de timp (meniurile <5.1.3.2>
+<5.1.3.3>),
• extern (meniu <5.1.3.2>) printr-un flanc pozitiv la contactul „AUX“
(vezi fig. 27),
• sau manual (meniu <5.1.3.1>)
O schimbarea manuală sau externă a pompelor este posibilă cel mai
devreme după 5 secunde de la ultima alternare.
La activarea funcţiei externe de schimbare a pompelor, se dezactivează funcţia internă de alternare periodică a acestora.

Comportarea intrărilor şi ieşirilor

Intrare valoare reală In1, intrare valoare de referinţă In2:
• setată la pompa principală: acţionează asupra întregului agregat
„Ext off“:
• setată la pompa principală (meniu <5.1.7.0>): acţionează independent de setarea efectuată în meniul <5.1.7.0> numai la pompa principală sau la pompa principală şi la pompa condusă.
• setată la pompa condusă: acţionează numai la pompa condusă.

Mesaje de eroare/de serviciu

ESM / SSM:
• Pentru un punct de control central poate fi conectată o semnalare
generală de defecţiune (SSM) la pompa principală.
• În acest scop este permisă alocarea contactului numai pompei principale.
• Afişajul este valabil pentru întreg agregatul.
• De la pompa conducătoare (master) (sau de la telecomanda IR Monitor/
PDA), acest mesaj poate fi programat ca semnalare inviduală de avarie
(ESM) sau semnalare generală de defecţiune (SSM) în meniul <5.1.5.0>.
• Pentru o semnalizare de defecţiune specifică, contactul trebuie alocat
fiecărei pompe.

•
•
•
•

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA

EBM / SBM:
Pentru un punct de control central se poate aloca o semnalizare generală de funcţionare (SBM) la pompa principală.
În acest scop este permisă alocarea contactului numai pompei principale.
Afişajul este valabil pentru întreg agregatul.
Acest mesaj poate fi programat la monitorul IR (sau prin PDA) ca semnalizare individuală de funcţionare (ESM) sau ca semnalizare generală
de funcţionare (SSM) în meniul <5.1.6.0>.
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• Funcţiile „stand by“, „funcţionare“, „pornit reţea“ – de la EBM/SBM se
pot regla la <5.7.6.0> la pompa principală.
NOTĂ:
„Stand by“ înseamnă:

Pompa ar putea să funcţioneze, întrucât nu
există nicio eroare.
„Funcţionare“ înseamnă: Se roteşte motorul.
„Pornit reţea“ înseamnă: Există alimentare electrică.
• Pentru semnalizarea specifică de funcţionare, contactul trebuie alocat fiecărei pompe.

6.3.3

Posibilităţi de comandă a pompei
conduse

La pompa condusă nu pot fi preluate alte setări în afară de „Ext off“ şi
„blocare / eliberare pompă“.

Regimul de lucru la întreruperea
comunicaţiilor

În cazul întreruperii comunicaţiilor între două capete ale pompelor, la
funcţionarea cu pompă cu două rotoare, ambele display-uri indică un
cod de eroare „E052“. Pe durata întreruperii, cele două pompe vor
funcţiona ca pompe separate.
Cele două module vor semnala defecţiunea prin contactul ESM / SSM.
Pompa condusă funcţionează în regim de avarie (mod manual), în
funcţie de turaţia de avarie reglată anterior la pompa principală (vezi
meniul <5.6.2.0>). Setarea din fabrică pentru turaţia de avarie se situează la aproximativ jumătate din turaţia maximă a motorului.
După validarea mesajului de eroare, pe display-urile celor două pompe
apare afişajul stării aparatului pe toata durata întreruperii comunicării.
Simultan se resetează şi contactul ESM / SSM.
Pe display-ul pompei conduse este afişat simbolul ( – pompa în
regim de avarie).
Reglajul este preluat de (fosta) pompă principală. (Fosta) pompă condusă funcţionează în regim de avarie. Regimul de avarie poate fi părăsit
numai prin activarea setării din fabrică sau după remedierea întreruperii
comunicării prin oprirea, respectiv pornirea conexiunii cu reţeaua.
NOTĂ:
În timpul întreruperii comunicării, fosta pompă condusă nu poate funcţiona în regim de reglaj, pentru că senzorul de presiune diferenţială este
conectat la pompa principală. Dacă pompa condusă funcţionează în
regim de avarie, nu pot fi efectuate niciun fel de modificări la modul.
După remedierea întreruperii comunicării, pompele îşi reiau funcţionarea în regim de pompă dublă ca înaintea defecţiunii.

•
•

•

•
•

•

•

Comportamentul pompei conduse

Ieşirea din regimul de avarie al pompei conduse:
• Activarea reglării de fabrică
Dacă, în timpul întreruperii comunicaţiei la (fosta) pompă condusă, se
iese din regimul de avarie prin activarea reglării de fabrică, (fosta)
pompă condusă porneşte cu reglajul de fabrică al unei pompe individuale. În acest caz, pompa funcţionează în regim Δp-c, la aproximativ
jumătate din înălţimea maximă de pompare.
NOTĂ:
Dacă nu există semnalizare de la senzor, (fosta) pompă condusă funcţionează la turaţie maximă. Pentru a evita aceasta, semnalul de la traductorul de presiune diferenţială de la (fosta) pompă principală poate
fi conectat direct. Un semnal de senzor existent la pompa condusă nu
are niciun efect în regimul de lucru normal al pompei cu două rotoare.
• Reţea OPRIT / Reţea PORNIT
Dacă, în timpul întreruperii comunicării la (fosta) pompă condusă, se
iese din regimul de avarie prin Reţea OPRIT/Reţea PORNIT, (fosta)
pompă condusă porneşte cu ultimele date de referinţă, primite anterior de la pompa principală pentru regimul de avarie.
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Comportamentul pompei principale

6.4

Ieşirea din regimul de avarie al pompei principale:
• Activarea reglării de fabrică
Dacă, în timpul întreruperii comunicării la (fosta) pompă principală se
activează reglarea din fabrică, pompa porneşte cu reglajul de fabrică
pentru o pompă individuală. În acest caz, pompa funcţionează în regim
Δp-c, la aproximativ jumătate din înălţimea maximă de pompare.
• Reţea OPRIT, Reţea PORNIT
Dacă, în timpul întreruperii comunicării la (fosta) pompă master, se
iese din regimul de lucru prin Reţea OPRIT, Reţea PORNIT, (fosta)
pompă master porneşte cu ultimele date de referinţă cunoscute din
configuraţia pompei cu două rotoare.

Alte funcţii
Blocarea sau eliberarea pompei

În meniul <5.1.4.0>, pompa respectivă poate fi deblocată sau blocată
general pentru funcţionare. O pompă blocată nu poate fi repusă în
funcţiune până la eliberarea manuală a blocării.
Reglajul poate fi realizat direct la pompă sau poate fi preluat prin
interfaţa IR.

Pornirea pompei în regim de scurtă
durată

Pornirea pompei în regim de scurtă durată poate fi efectuată după
expirarea unui interval de 24 h şi 2 min, după oprirea unei pompe sau
al unui cap de pompă. În această situaţie, motivul opririi nu este
important (manual oprit, Ext. off, eroare, adjustment, regim de avarie,
comandă BMS). Această operaţiune se repetă atât timp cât pompa nu
este pornită prin comandă. Funcţia „pornire în regim de scurtă durată“
nu poate fi dezactivată din meniu sau prin diverse interfeţe. La pornirea comandată a pompei, se opreşte numărătoarea inversă pentru
următoarea pornire în regim de scurtă durată.
Durata unei porniri în regim de scurtă durată este de 5 secunde. În
acest interval de timp motorul se roteşte cu turaţia minimă. Dacă la o
pompă cu două rotoare sunt decuplate ambele capete ale pompei, de
exemplu, prin Ext. off, ambele vor fi active pe o durată de 5 secunde.
Şi în modul de funcţionare „regim de funcţionare principal/alternant“
rulează pornirea în regim de scurtă durată, dacă alternarea pompelor
durează mai mult de 24 h. Şi în cazul apariţiei unei erori se va încerca
executarea unei porniri în regim de scurtă durată.
Timpul rămas până la următoarea pornire în regim de scurtă durată, se
poate consulta în meniul <4.2.4.0> afişat pe display. Acest meniu este
afişat doar când motorul este oprit. În meniul <4.2.6.0>, poate fi consultat numărul de porniri în regim de scurtă durată.
Toate erorile, cu excepţia mesajelor de avertizare, care sunt recunoscute în timpul pornirii în regim de scurtă durată, deconectează motorul. Codul de eroare respectiv este afişat pe display.

Comportament după pornire

La prima punere în funcţiune pompa lucrează conform setărilor din
fabrică.
• Pentru setarea individuală şi pentru ajustarea pompei se utilizează
meniul de service, vezi capitolul 8 „Modul de utilizare“ la pagina 26.
• Pentru remedierea defecţiunilor vezi şi capitolul 11 „Defecţiuni, cauze
şi depanare“ la pagina 51.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Modificarea setărilor pentru senzorul de presiune diferenţială
poate duce la defecţiuni! Setările din fabrică sunt configurate pentru senzorul de presiune diferenţială furnizat de WILO.
• Valori de reglare: Intrare In1 = 0-10 volt, corecţia valorii presiunii = ON
• Dacă se utilizează senzorul de presiune diferenţială Wilo livrat
împreună cu pompa, trebuie păstrate aceste setări!
Sunt necesare modificări numai dacă se foloseşte alt senzor de presiune diferenţială.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Frecvenţa de comutare

În cazul unei temperaturi ambiante ridicate, se poate reduce încărcarea termică a modulului prin scăderea frecvenţei de comutare (meniu
<4.1.2.0>).
NOTĂ:
Efectuaţi operaţiile de comutare/modificare doar dacă pompa este
oprită (motorul nu se roteşte).
Frecvenţa de comutare poate fi modificată doar de la magistrala CAN
sau cu ajutorul IR-PDA.
O frecvenţă de comutare mai mică conduce la un nivel de zgomot mai
mare.

Variante

7

Dacă, la o pompă, nu poate fi vizualizat pe display meniul <5.7.2.0>
„Corecţia valorii presiunii“, este vorba de o variantă de pompă, la care
nu sunt disponibile următoarele funcţii:
• Corecţia valorii presiunii (meniu <5.7.2.0>)
• Conectarea şi deconectarea unei pompe cu două rotoare, optimizată
în funcţie de randament
• Afişarea tendinţei debitului

Instalarea şi racordarea electrică
Reguli de securitate

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea şi racordarea electrică necorespunzătoare pot provoca
moartea.
• Racordarea electrică trebuie făcută numai de către personalul de
specialitate autorizat şi în conformitate cu prevederile în vigoare!
• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!
PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la modulul electronic şi la motor poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
• Înainte de punerea în funcţiune, trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de exemplu, capacul
modulului sau capota ventilatorului!
PERICOL! Pericol de moarte!
Pericol de moarte din cauza modulului nemontat! Contactele
motorului pot prezenta o tensiune mortală.
• Regimul standard de funcţionare a pompei este permis numai cu
modulul montat.
• Dacă modulul nu este montat, nu sunt permise racordarea şi
exploatarea pompei.
PERICOL! Pericol de moarte!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
• În cazul depozitării şi al transportului, dar şi înaintea tuturor lucrărilor de instalare şi a diverselor lucrări de montaj asiguraţi-vă că
pompa se află într-o poziţie sigură şi că are stabilitate.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
• Instalarea pompei se va efectua numai de către personalul de specialitate.
• Pompa nu poate fi exploatată niciodată fără modulul montat.
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ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei prin supraîncălzire!
Pompa nu are voie să funcţioneze mai mult de 1 minut fără debit. În
cazul acumulării de energie, se produce căldură, care poate deteriora arborele, rotorul şi etanşarea mecanică.
• Asiguraţi-vă că debitul minim Qmin nu va scădea sub valoarea indicată.
Calcularea Qmin:
Qmin = 10% x Qmax pompă x

7.1

Poziţii de montaj admise şi
modificarea dispunerii
componentelor înainte de instalare

Turaţie efectivă
Turaţie max.

Dispunerea componentelor premontate din fabrică, în raport cu carcasa pompei (vezi Fig. 21) poate fi modificată la locul de montaj, în caz
de necesitate. Acest lucru poate fi necesar, de exemplu, în următoarele scopuri:
• pentru a garanta dezaerarea pompei,
• pentru a asigura o operare îmbunătăţită,
• pentru a evita poziţiile de montaj nepermise (adică motorul şi/sau
modulul electronic orientat în jos)
În majoritatea cazurilor, rotirea ansamblului motor cu rotor hidraulic în
raport cu carcasa pompei este suficientă. Dispunerea posibilă a componentelor rezultă din poziţiile de montaj admise.

Fig.21: Dispunerea componentelor la
livrare

Poziţii de montaj admise la arborele
motor dispus orizontal
Poziţiile de montaj admise la arborele motor dispus orizontal sunt
reprezentate în Fig. 22. Este permisă orice poziţie de montaj cu
excepţia celei în care „modulul electronic este orientat în jos“. Dezaerarea pompei este garantată numai atunci când supapa de dezaerare
este orientată în sus (Fig. 22, Poz. 1).
Numai în această poziţie, condensul rezultat poate fi evacuat orientat,
prin orificiul existent (Fig. 22, Poz. 2).

1

2

Fig.22: Poziţii de montaj admise la arborele
motor dispus orizontal

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Poziţii de montaj admise la arborele
motor dispus vertical

Poziţiile de montaj admise la arborele motor dispus vertical sunt
reprezentate în Fig. 23. Sunt permise toate poziţiile de montare cu
excepţia celor în care „motorul este jos“.
Ansamblul motor cu rotor hidraulic poate fi dispus – în raport cu carcasa pompei – în patru poziţii diferite (decalat cu 90°).

4 x 90°

Fig.23: Poziţii de montaj admise la arborele
motor dispus vertical

Modificarea dispunerii componentelor

•
•
•

•

NOTĂ:
În vederea simplificării lucrărilor de montaj, se recomandă instalarea
„pe uscat“ a pompei în conductă, adică montajul fără racord electric şi
fără umplerea pompei sau a instalaţiei.
Executaţi paşii 5 până la 10 în conformitate cu Capitolul 10.2.1
„Schimbarea garniturii mecanice“ la pagina 45.
Rotiţi ansamblul motor cu rotor hidraulic cu 90° resp. 180° în direcţia
dorită şi montaţi pompa în ordinea inversă.
Fixaţi tabla de susţinere a traductorului de presiune diferenţială
(Fig. 7, Poz. 6) cu unul din şuruburi (Fig. 7, Poz. 3) pe partea opusă
modulului electronic (poziţia senzorului în raport cu modulul nu se
modifică).
Înainte de montaj umeziţi bine inelul de etanşare (Fig. 7, Poz. 11) (nu
montaţi inelul de etanşare în stare uscată).

NOTĂ:
Aveţi grijă ca inelul de etanşare (Fig. 7, Poz. 11) să nu fie montat răsucit şi să nu fie strivit la montaj.
• Înainte de punerea în funcţiune umpleţi pompa/instalaţia şi creşteţi
presiunea în sistem până la valoarea de regim, apoi verificaţi etanşeitatea. În cazul pierderii etanşeităţii la inelul de etanşare, din pompă
iese mai întâi aer. Această scurgere poate fi verificată cu ajutorul unui
spray de verificare a scurgerilor, în fanta dintre carcasa pompei şi piesa
intermediară precum şi la îmbinările filetate ale acestora.
• În cazul în care etanşeitatea nu poate fi restabilită, folosiţi un nou inel
de etanşare.
ATENŢIE! Pericol de accident!
Manevrarea necorespunzătoare se poate solda cu accidentarea
persoanelor.
• După eventuala mutare a ochetelor pentru transport de la flanşa
motorului la carcasa motorului, după încheierea lucrărilor de montaj sau revizie acestea trebuie fixate la loc, la flanşa motorului (a se
vedea şi capitolul 3.2 „Transport în vederea montajului/demontajului“ la pagina 5). Apoi se vor înşuruba la loc distanţierele în deschizăturile pentru ochete (Fig. 7, Poz. 20b).
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Manevrarea necorespunzătoare se poate solda cu daune materiale.
• La rotirea componentelor trebuie să aveţi grijă să nu deformaţi sau
să pliaţi conductele de măsurare a presiunii.
• Pentru montarea la loc a traductorului de presiune diferenţială, îndoiţi
conductele de măsurare a presiunii, minim şi uniform în poziţia nece-
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sară şi adecvată. Totodată aveţi grijă să nu deformaţi mufele de îmbinare cu strângere prin înşurubare.
• Pentru conducerea optimă a conductelor de măsurare a presiunii, traductorul de presiune diferenţială poate fi separat de tabla de susţinere
(Fig. 7, Poz. 6), pentru a putea fi rotit şi montat cu 180° în jurul axei
longitudinale.
7.2

Instalarea
Pregătirea

• Montajul trebuie realizat numai după încheierea tuturor lucrărilor de
sudură şi de lipire şi eventual după spălarea sistemului de conducte.
Impurităţile pot împiedica funcţionarea pompei.
• Pompele trebuie instalate într-un mediu protejat contra intemperiilor,
îngheţului şi prafului, bine ventilat şi fără risc de explozie. Este interzisă amplasarea pompei în aer liber.
• Pompa se montează într-un loc uşor accesibil, astfel încât să existe
posibilitatea verificării ulterioare, reviziei sau schimbului (de exemplu,
la etanşarea mecanică). Nu trebuie împiedicată pătrunderea aerului la
dispozitivul de răcire al modulului electronic.

Poziţionarea / Ajustarea

• Pe pompă se va fixa vertical un cârlig sau un inel cu capacitate portantă adecvată (greutatea totală a pompei: vezi catalogul / fişa tehnică) pentru putea ridica pompa cu un dispozitiv de ridicare sau cu un
mijloc auxiliar suplimentar pentru lucrări de revizie sau reparaţie.
PERICOL! Pericol de moarte!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.

•
Fig.24: Transportul ansamblului motor cu
rotor hidraulic

•

•

•

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
Dacă ochetele de transport sunt sau au fost mutate de pe flanşa
motorului şi au fost montate pe carcasa motorului, acestea sunt
acceptate numai pentru purtarea sau transportul ansamblului
motor cu rotor hidraulic (Fig. 24) însă nu şi pentru transportul
întregii pompei sau pentru extragerea ansamblului motor cu rotor
hidraulic din carcasa pompei (fiţi atenţi la demontarea prealabilă şi
montarea ulterioară a distanţierelor).
Ochetele de transport montate pe carcasa motorului nu sunt
acceptate pentru transportul întregii pompe precum şi nici pentru
separarea resp. extragerea ansamblului motor cu rotor hidraulic din
carcasa pompei.
Ridicaţi pompa numai cu ajutorul echipamentelor de ridicare
admise (de ex. palan, macara etc.; a se vedea capitolul 3 „Transportul şi depozitarea temporară“ la pagina 5).
La montajul pompei se va respecta o distanţă minimă faţă de perete/
capac a capotei ventilatorului motorului de minim 400 mm.
NOTĂ:
În principiu, în amonte şi în aval de pompă se montează vane de izolare, pentru a evita golirea întregii instalaţii la verificarea sau schimbarea pompei.

ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Un debit volumic apărut în direcţia de curgere sau în sens opus
(funcţionarea turbinei sau funcţionare în regim generator) poate
cauza daune ireparabile la nivelul sistemului de acţionare.
• Pe partea de refulare a fiecărei pompe trebuie integrată o clapetă
de reţinere.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

•
Fig. 25: Tronsonul amortizor în amonte şi în
aval de pompă

•
•

•
•

NOTĂ:
Înainte şi după pompă trebuie instalat un tronson amortizor sub forma
unei conducte drepte. Lungimea acestuia va fi de minim 5 x DN al
flanşei pompei (fig. 25). Această măsură serveşte la evitarea fenomenului de cavitaţie.
Conductele şi pompa trebuie montate fără a fi supuse unor tensiuni
mecanice. Conductele trebuie fixate astfel încât pompa să nu suporte
greutatea acestora.
Direcţia de curgere trebuie să corespundă sensului indicat de săgeata
de pe flanşa carcasei pompei.
Supapa de dezaerare de pe piesa intermediară (Fig. 7, Poz. 19) trebuie
orientată întotdeauna în sus, la axul motorului dispus orizontal (Fig. 6/7).
La arborele motor dispus vertical este admisă orice orientare.
Sunt permise toate poziţiile de montare cu excepţia celor în care
„motorul este jos“.
Nu este permisă orientarea modulului electronic în jos.

NOTĂ:
La pomparea dintr-un rezervor, asiguraţi-vă că nivelul de lichid se află
întotdeauna deasupra ştuţurilor de aspirare ale pompei, astfel încât
pompa să nu funcţioneze niciodată pe uscat. Trebuie respectată presiunea minimă de alimentare.
• La utilizarea pompei la instalaţiile de climatizare sau la instalaţiile frigorifice, condensul acumulat în piesa intermediară poate fi evacuat printrun orificiu existent. La acest orificiu, poate fi montată o conductă de
evacuare. Pot fi evacuate de asemenea cantităţi reduse de fluid scurs.
NOTĂ:
La instalaţiile care sunt izolate este permisă numai izolarea carcasei
pompei, nu şi a grupului suspendat şi a motorului.
Pentru izolarea pompei trebuie utilizat un material izolator fără compuşi de amoniac, pentru a evita coroziunea fisurantă sub sarcină a piuliţelor olandeze. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie evitat
contactul direct cu fitingurile din alamă. Pentru aceasta sunt disponibile ca accesorii fitinguri din oţel inoxidabil. Alternativ poate fi folosită
şi o bandă anticorosivă (de ex. bandă izolatoare).
7.3

Racord electric
Reguli de securitate

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul
producerii unor accidente mortale prin electrocutare.
• Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv de către un electrician de la întreprinderea locală de distribuţie a energiei electrice
în conformitate cu prevederile în vigoare.
• Respectaţi instrucţiunile de montare şi de utilizare ale accesoriilor!
PERICOL! Pericol de moarte!
Tensiune de atingere periculoasă.
Lucrările la motor pot fi efectuate numai după 5 minute de la deconectarea tensiunii, din cauza tensiunii de atingere încă existente
(condensatori).
• Înainte de începerea lucrărilor la pompă se întrerupe alimentarea cu
energie electrică şi se aşteaptă 5 minute.
• Verificaţi dacă toate conexiunile sunt scoase de sub tensiune (şi
contactele fără potenţial).
• Nu introduceţi niciodată obiecte în orificiile modulului!
PERICOL! Pericol de moarte!
La funcţionarea în regim generator sau la funcţionare în regim de
turbină a pompei (acţionarea rotorului) la contactele motorului
poate apare o tensiune de atingere periculoasă.
• Închideţi vanele de izolare în amonte şi în aval de pompă.
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AVERTISMENT! Pericol de suprasolicitare a reţelei!
Dimensionarea incorectă a reţelei poate duce la defectarea sistemului şi la arderea cablurilor din cauza suprasolicitării reţelei.
• La dimensionarea reţelei si mai ales a secţiunii cablurilor şi a siguranţelor fuzibile se va ţine cont de faptul că, în regim de funcţionare cu mai multe pompe, pe o scurtă perioadă de timp vor
funcţiona probabil toate pompele.
Pregătire / Instrucţiuni
• Racordarea electrică trebuie executată cu ajutorul unui cablu de alimentare pozat fix (secţiune min. 4 x 1,5 mm2, max. 4 x 4 mm2), prevăzut cu un ştecher sau un întrerupător multipolar cu o deschidere a
contactului de cel puţin 3 mm. Cablul de alimentare trebuie introdus
prin presetupa pentru cablu M25 (Fig. 26, Poz. 1).

1

Fig.26: Presetupă pentru cablu M25

NOTĂ:
Pentru cuplul corect de strângere a şuruburilor bornelor vezi „Tab. 2
Cupluri de strângere a şuruburilor“ la pagina 49. Folosiţi o cheie
dinamometrică calibrată.
• Pentru respectarea standardelor de compatibilitate electromagnetică, următoarele cabluri trebuie executate întotdeauna ecranat:
• DDG (dacă este instalat de beneficiar)
• In2 (valoare impusă)
• Comunicaţii DP (la cabluri cu lungimi > 1 m); (Borna „MP“)
respectaţi polaritatea:
MA = L => SL = L
MA = H => SL = H
• Ext. off
• AUX
• Cablu pentru comunicaţii modul IF

•

•
•
•

•
•

•
•
•
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Ecranarea trebuie efectuată în ambele părţi, la colierele de cablu EMV
în modul şi la celălalt capăt. Cablurile pentru SBM şi SSM nu trebuie
ecranate
Pentru a asigura protecţia contra stropirii şi protecţia la smulgere a
presetupei pentru cablu, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior
suficient, care se vor înşuruba suficient de strâns. În plus, cablurile din
apropierea presetupei pentru cablu se vor îndoi sub forma unei bucle
de scurgere, pentru a devia cursul eventualelor picături de apă. Printro poziţionare corespunzătoare a presetupei pentru cablu sau prin
pozarea corectă a cablului se asigură ca nu poate intra nicio picătură
de apă în modul. Conectoarele filetate nealocate vor fi prevăzute cu
capacele date de producător.
Cablul de racordare trebuie dispus în aşa fel încât să nu intre în contact
cu conductele şi/sau carcasa pompei sau a motorului.
La utilizarea pompelor în instalaţii cu o temperatură a apei de peste
90 °C trebuie folosit un racord de reţea termorezistent.
Această pompă este echipată cu un convertizor de frecvenţă şi nu trebuie asigurată cu un releu de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi.
Convertizoarele de frecvenţă pot influenţa funcţionarea releului de
protecţie împotriva curenţilor vagabonzi.
Excepţie: Releele de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi, sensibile la curentul total, tip B, sunt admise.
• Marcaj:
FI
• Intensitate de declanşare: > 30 mA
Verificaţi tipul de curent şi tensiunea racordului la reţea.
Respectaţi datele de pe plăcuţa de identificare a pompei. Tipul de
curent şi tensiunea de reţea trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa de identificare.
Siguranţă de reţea: max. admis 25 A
Respectaţi împământarea suplimentară!
Se recomandă montarea unui releu de protecţie.
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NOTĂ:
Caracteristica de declanşare a releului de protecţie: B
• Suprasarcină: 1,13-1,45 x Inom
• Scurtcircuit: 3-5 x Inom

Bornele
• Borne de comandă (Fig. 27)

2 3
DDG
1
10V
/20mA
MP
AUX

Ext.off

L

H

In2 GND In1 GND +24V

SBM

SSM

(pentru alocarea bornelor, vezi următorul tabel)

Fig.27: Borne de comandă

(pentru alocarea bornelor, vezi următorul tabel)

L1

L2

L3

PE

• Borne electrice (borne de reţea) (Fig. 28)

Fig.28: Borne electrice (borne de reţea)
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Alocarea contactelor de reţea
Denumire

Alocare

Note

L1, L2, L3
PE
In1
(1) (intrare)

Tensiune de reţea
Racord conductor de protecţie
Intrare valoare efectivă

3~380 V - 3~480 V AC, (±10 %), 50/60 Hz, IEC 38
Tipul semnalului: Tensiune (0-10 V, 2-10 V)
Rezistenţă de intrare: Ri ≥ 10 kΩ
Tipul semnalului: Tensiune (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezistenţa la intrare: Ri = 500 Ω

In
(intrare)

Intrare valoare impusă

parametrizabil în meniul de service <5.3.0.0>
montat din fabrică prin intermediul presetupei pentru cablu
M12 (Fig. 2), la (1), (2), (3) în conformitate cu reperele de pe
cablul senzorului (1,2,3).
În toate regimurile de lucru, In2 poate fi folosită ca intrare
pentru reglarea de la distanţă a valorii impuse.
Tipul semnalului: Tensiune (0-10 V, 2-10 V)
Rezistenţă de intrare: Ri ≥ 10 kΩ
Tipul semnalului: Tensiune (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezistenţa la intrare: Ri = 500 Ω

GND (2)
+ 24 V (3) (ieşire)
AUX

MP
Ext. off

SBM

SSM

Interfaţa pentru
modulul IF

parametrizabil în meniul de service <5.4.0.0>
Conexiuni la masă
Întotdeauna pentru intrare In1 şi In2
Tensiune continuă pentru un
Sarcină max. 60 mA. Tensiunea nu reacţionează la scurtcirconsumator / senzor ext
cuit.
Alternarea externă a pompelor
Cu ajutorul unui contact extern, fără potenţial, se poate realiza o alternare a pompelor. Prin şuntarea unică a ambelor
borne, are loc alternarea externă a pompelor, dacă este activată. O nouă şuntare repetă această operaţiune, cu respectarea timpului minim de funcţionare stabilit.
parametrizabil în meniul de service<5.1.3.2>
Sarcina pe contact: 24 V CC/10 mA
pompă multiplă
Interfaţa pentru funcţionarea pompei duble
Intrare comandă „prioritate dez- Prin contactul extern, fără potenţial, pompa poate fi pornită/
activată“ pentru comutator
oprită.
extern fără potenţial
La instalaţiile cu frecvenţă ridicată de comutare (> 20 porniri /
opriri pe zi), pornirea / oprirea trebuie prevăzută prin
„Ext. off“.
parametrizabil în meniul de service <5.1.7.0>
Sarcina pe contact: 24 V CC/10 mA
Semnalizare individuală / gene- Semnalizare individuală / colectivă de funcţionare, fără
rală de funcţionare, semnalizare potenţial (contact bipoziţional) Semnalizare standby la terstandby şi semnalizare pornit
minalele SBM (meniurile <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).
reţea
Sarcina pe contact:
minim admisă: 12 V CC/10 mA
maxim admisă: 250 V AC/24 V DC, 1 A
Semnalizare individuală/colec- Semnalizarea de defecţiune specifică / generală, fără potentivă de avarie
ţial (contact bipoziţional) se transmite prin bornele SSM
(meniu <5.1.5.0>).
Sarcina pe contact:
minim admisă: 12 V CC/10 mA
maxim admisă: 250 V AC/24 V DC, 1 A
Borne de conexiune pentru
Modulul opţional IF este inserat într-un ştecăr multiplu în
interfaţa digitală, serială GA;
cutia de borne.
Racordul este protejat contra torsiunii.
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NOTĂ:
Contactele In1, In2, AUX, GND, Ext. off şi MP îndeplinesc condiţia
„izolaţie sigură“ (conform EN61800-5-1) la bornele de reţea precum
şi la contactele SBM şi SSM (şi invers).
NOTĂ:
Comanda se realizează sub formă de circuit PELV (protective extra low
voltage), ceea ce înseamnă că alimentarea (internă) îndeplineşte
cerinţele de separare sigură a alimentării, GND este conectată cu PE.
Racord traductor de presiune diferenţială
Cablu

Culoare

Bornă

Funcţie

1
2
3

negru
albastru
maro

In1
GND
+ 24 V

Semnal
Masă
+ 24 V

NOTĂ:
Racordarea electrică a traductorului de presiune diferenţială trebuie
efectuată cu cea mai mică presetupă pentru cablu (M12) de la modul.
La o instalaţie cu pompe cu două rotoare sau cu ţeavă pantalon, traductorul de presiune diferenţială se va conecta la pompa principală.
Punctele de măsurare pentru traductorul de presiune diferenţială de la
pompa principală trebuie să se afle pe respectiva conductă colectoare
pe partea de aspiraţie şi de refulare a instalaţiei de pompe cu două
rotoare.
Procedeu

• La conexiunile electrice se va respecta modul de alocare a contactelor.
• Pompa / instalaţia trebuie împământată conform normelor tehnice.

8

Modul de utilizare

8.1

Elemente de comandă

Modulul electronic este deservit cu următoarele elemente de
comandă:

Butonul roşu
Prin rotirea butonului roşu (Fig. 29) se selectează elementele de
meniu şi se modifică valorile. Apăsarea butonului roşu serveşte la activarea unui element de meniu ales cât şi la confirmarea valorilor.

Fig.29: Butonul roşu

Întrerupătoarele DIP

1

2 3

ON

Întrerupătoarele DIP (Fig. 14, Poz. 5/Fig. 30) se găsesc sub capacul
carcasei.
• Întrerupătorul 1 serveşte la comutarea între modul Standard şi modul
Service.

4

Pentru mai multe informaţii vezi capitolul8.6.6 „Activarea/dezactivarea modului Service“ la pagina 33.
• Întrerupătorul 2 permite activarea sau dezactivarea funcţiei de blocare a accesului.

Fig.30: Întrerupătoarele DIP

Pentru mai multe informaţii vezi capitolul8.6.7 „Activarea / dezactivarea blocajului de acces“ la pagina 33.
• Întrerupătoarele 3 şi 4 permit încheierea comunicării cu pompa multiplă.
Pentru mai multe informaţii vezi capitolul 8.6.8 „Activarea/dezactivarea terminaţiilor de cabluri“ la pagina 33.
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8.2

Structura display-ului

Reprezentarea informaţiilor pe display are loc conform următorului
model:
1

1 0 0 0

4

20 0 0

5

max
min
4

R P M

4

2

3

2

Fig.31: Structura display-ului

Poz. Descriere

Poz. Descriere

1
2
3

4
5

Nr. meniu
Afişare valoare
Afişare unităţi

Simbol standard
Afişare simbol

NOTĂ:
Afişajul de pe display poate fi rotit cu 180°. Pentru modificare, vezi
meniul <5.7.1.0>.
8.3

Semnificaţia simbolurilor standard

Simbol

Următoarele simboluri apar la afişarea stării pe display în poziţiile
reprezentate mai sus:

Descriere

Simbol

Reglarea constantă a turaţiei

min

Reglare constantă
Δp-c

2

8.4

max

Descriere
Regim min.
Regim max.

Reglare variabilă
Δp-v

Pompa funcţionează

Control PID

Pompa se opreşte

Intrare In2 (valoare impusă externă)
activată

Pompa funcţionează în regim de avarie

Blocare acces

Pompa se opreşte în regim de avarie

BMS (Building Management System PLR,
LON) este activ

Regim de lucru DP / MP: Principal/rezervă

Regim de lucru DP / MP:
Regim paralel

-

Simboluri utilizate în grafice /
instrucţiuni

Capitolul 8.6 „Instrucţiuni de utilizare“ la pagina 30 cuprinde grafice
care ilustrează conceptul de funcţionare şi instrucţiunile pentru efectuarea setărilor.
În grafice şi instrucţiuni se utilizează următoarele simboluri pentru
reprezentarea simplificată a elementelor de meniu sau a acţiunilor:
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Elemente de meniu

• Pagina de stare a meniului: Afişaj standard pe display.
12.3

4.1.0.0
4.4.3.0
2.0.0.0

±

• „Nivel mai jos“: Un element de meniu, de la care se poate ajunge pe
un nivel de meniu mai jos (de exemplu de la <4.1.0.0> la <4.1.1.0>).
• „Informaţie“: Un element de meniu, care prezintă informaţii despre
starea aparatului sau setări, care nu pot fi modificate.
• „Selecţie / Setare“: Un element de meniu, care permite accesul la o
setare modificabilă (element cu numărul de meniu <X.X.X.0>).
„Nivel mai sus“: Un element de meniu, de la care se poate ajunge la
un nivel superior din meniu (de exemplu de la <4.1.0.0> la <4.0.0.0>).

E000

Acţiuni

ON
X
ON
X

8.5

Pagina de erori a meniului: În caz de eroare, pe pagina de stare se afişează codul actual al erorii.
• Rotirea butonului roşu: Prin rotirea butonului roşu se majorează sau
se reduc setările şi numărul meniului.
• Apăsarea butonului roşu: Prin apăsarea butonului roşu se activează
un element de meniu sau se confirmă o modificare.
• Navigarea: Instrucţiunile de lucru date în continuare la navigarea în
meniu până la numărul afişat al meniului.
• Timp de aşteptare: Timpul rămas (în secunde) apare în câmpul de
valori până când se ajunge automat în următoarea stare sau până când
poate avea loc o introducere manuală de date.
• Întrerupător DIP în poziţia OFF: Aduceţi întrerupătorul DIP numărul
„X“ de sub capacul carcasei în poziţia 'OFF'.
• Întrerupător DIP în poziţia ON: Aduceţi întrerupătorul DIP numărul
„X“ de sub capacul carcasei în poziţia 'ON'.

Modurile de afişare
Test de display
Imediat ce se stabileşte alimentarea cu curent a modulului electronic,
se realizează un test de display de 2 secunde, timp în care sunt afişate
toate simbolurile display-ului (Fig. 32). După aceea se afişează pagina
de stare.

2

max
min
max
min

După întreruperea alimentării cu tensiune, modulul rulează diferite
rutine de oprire. Pe durata acestui proces display-ul este aprins.

2

PERICOL! Pericol de moarte!
Chiar şi după stingerea display-ului acesta se poate afla sub tensiune.
• Respectaţi instrucţiunile generale de siguranţă!

Fig.32: Test de display

8.5.1

Pagina de stare

12.3

Fereastra standard de pe display este pagina de stare. Parametrii
impuşi actuali se afişează în segmentele cu cifre. Următoarele setări
se afişează prin simboluri.
NOTĂ:
În regimul de lucru „pompă dublă“, pe pagina de stare se afişează în
plus tipul regimului (regim paralel sau principal / rezervă) sub formă de
simbol. Pe afişajul pompei conduse apare 'SL'.

8.5.2

Modul de meniu al afişajului

Prin structura meniului se pot accesa funcţiile modulului electronic.
Meniul cuprinde submeniuri pe mai multe niveluri.
Schimbarea nivelului actual al meniului poate fi realizată prin elementele de meniu de tip „nivel mai sus“ sau „nivel mai jos“, de exemplu de
la meniul <4.1.0.0> la <4.1.1.0>.
Structura meniului este comparabilă cu structura capitolelor din
aceste instrucţiuni – Capitolul 8.5(.0.0) include subcapitolele 8.5.1(.0)
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şi 8.5.2(.0), în timp ce, în modulul electronic, meniul <5.3.0.0> include
elementele submeniurilor <5.3.1.0> până la <5.3.3.0> etc.
Elementul de meniu curent ales poate fi identificat pe display prin
numărul de meniu şi simbolul aferent.
În cadrul unui nivel de meniu pot fi selectate numere de meniu prin
rotirea butonului roşu.
NOTĂ:
Dacă, în modul meniu, nu se foloseşte butonul roşu pentru o poziţie
arbitrară timp de 30 s, afişajul revine la pagina de stare.
Fiecare nivel de meniu poate conţine patru tipuri diferite de elemente:
Elementul de meniu „Nivel mai jos“

Elementul de meniu „Nivel mai jos“ este identificat pe display prin
simbolul alăturat (săgeată pe afişajul unităţilor). Dacă se selectează un
element de meniu „Nivel mai jos“, prin apăsarea butonului roşu are loc
trecerea pe următorul nivel inferior de meniu. Noul nivel de meniu este
identificat pe display prin numărul meniului, care după schimb ocupă
următorul loc, de exemplu la trecerea de la meniul <4.1.0.0> la meniul
<4.1.1.0>.

Elementul de meniu „Informaţie“

Elementul de meniu „Informaţie“ se identifică pe display prin simbolul
alăturat (simbolul standard „blocaj acces“). Dacă se alege un element
de meniu „Informaţie“, apăsarea butonului roşu devine inactivă. La
alegerea unui element de meniu de tip „informaţie“ se afişează setările actuale şi valorile măsurate, care nu pot fi modificate de utilizator.

Elementul de meniu „Nivel mai sus“

Elementul de meniu „Nivel mai sus“ se identifică pe display prin simbolul alăturat (săgeată pe afişajul simbolului). Dacă se selectează elementul de meniu „Nivel mai sus“, o scurtă apăsare a butonului roşu
realizează trecerea pe următorul nivel de sus. Noul nivel de meniu este
identificat pe display prin numărul meniului. De exemplu, la întoarcerea de la nivelul de meniu <4.1.5.0> numărul meniului ajunge la
<4.1.0.0>.
NOTĂ:
Prin apăsarea butonului roşu timp de 2 s, în timp ce un element
de meniu „Nivel mai sus“ este selectat, se ajunge înapoi în afişajul
de stare.

Elementul de meniu „Selecţie /
Setare“

±

Elementul de meniu „Selecţie/Setare“ nu are un marcaj special pe display, însă în ilustraţiile din acest manual de utilizare este marcat totuşi
prin simbolul alăturat.
Dacă se selectează un element de meniu „Selecţie / Setare“, prin apăsarea butonului roşu se ajunge la modul de editare. În modul de editare
valoarea care poate fi modificată prin rotirea butonului roşu se aprinde
intermitent.
În unele meniuri, acceptarea valorii introduse după apăsarea butonului
roşu se confirmă prin afişarea pentru scurt timp a simbolului „OK“

8.5.3

Pagina de erori a afişajului

E000

E.025

Dacă apare o eroare, în locul paginii de stare apare pe display pagina
de eroare. Afişajul valorii pe display reprezintă litera „E“ şi codul de
eroare format din trei semne, separat printr-un punct zecimal
(Fig. 33).

Fig.33: Pagina de erori (stare în caz de eroare)
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8.5.4

Grupele de meniu
Meniul de bază

În meniurile principale <1.0.0.0>, <2.0.0.0> şi <3.0.0.0> sunt afişate
setările de bază, care trebuie eventual schimbate în timpul regimului
obişnuit de funcţionare a pompei.

Meniul informativ

Meniul principal <4.0.0.0> şi elementele sale de submeniu indică
datele măsurate, datele aparatelor, parametrii tehnologici şi stările
actuale.

Meniul de service

Meniul principal <5.0.0.0> şi elementele sale de submeniu permit
accesul la setările de bază ale sistemului pentru punerea în funcţiune.
Elementele de submeniu se găsesc într-un mod protejat împotriva
editării, atât timp cât nu este activat modul service.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Modificările incorecte ale setărilor pot duce la defectarea pompei şi
pot avea ca urmare distrugerea acesteia sau a instalaţiei.
• Reglajele în modul Service sunt permise numai în faza de punere în
funcţiune şi pot fi efectuate doar de specialişti.

Meniul pentru validarea defecţiunilor

În caz de defecţiune se afişează pagina de erori în locul celei de stare.
Dacă din această poziţie se apasă pe butonul roşu se ajunge la meniul
de validare a erorilor (număr meniu <6.0.0.0>). Semnalizările de
defecţiune în aşteptare pot fi validate după scurgerea unui timp de
aşteptare.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Erorile validate fără a fi remediate pot avea ca urmare defecţiuni
repetate şi pot duce la deteriorarea pompei sau instalaţiei.
• Validaţi erorile abia după eliminarea cauzelor acestora.
• Dispuneţi remedierea defecţiunilor doar de către persoane calificate.
• La nevoie, adresaţi-vă producătorului.
Pentru mai multe informaţii vezi capitolul 11 „Defecţiuni, cauze şi
depanare“ la pagina 51 şi tabelului cu erori prezentat în acesta.

Meniul blocare acces

Meniul principal <7.0.0.0> este afişat doar atunci când întrerupătorul
DIP 2 se află în poziţia ON. Acest meniu nu poate fi accesat prin navigarea normală.
În meniul „Blocare acces“ se poate bloca sau debloca accesul la meniu
prin rotirea butonului roşu, iar modificarea se poate confirma prin
apăsarea butonului roşu.

8.6

Instrucţiuni de utilizare

8.6.1

Ajustarea valorii impuse

12.3

1.0.0.0

2200
RPM
1.0.0.0

1800
RPM

Pe pagina de stare a afişajului, valoarea impusă poate fi ajustată după
cum urmează (Fig. 34):
• Rotiţi butonul roşu.
Ecranul trece în numărul de meniu <1.0.0.0>. Valoarea impusă începe
să se aprindă intermitent şi creşte sau scade la fiecare rotaţie.
• Pentru confirmarea modificării apăsaţi pe butonul roşu.
Noua valoare impusă este preluată, după care pe ecran reapare pagina
de stare.

Fig.34: Introducerea valorii impuse
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8.6.2

Trecerea la modul Meniu
2s

Comportament standard:
Afişajul trece în modul Meniu. Este afişat numărul de meniu <2.0.0.0>
(Fig. 35).

2s

ON

1

2.0.0.0

12.3

Pentru trecerea la modul Meniu procedaţi cum urmează:
• În timp ce afişajul se află pe pagina de stare, menţineţi apăsat butonul
roşu timp de 2 s (în afară de cazul unei erori).

±

Fig.35: Modul de meniu Standard

Modul Service:
Dacă modul Service este activat prin întrerupătorul DIP 1, se afişează
mai întâi numărul de meniu <5.0.0.0>. (Fig. 36).

2s

ON

1

5.0.0.0

12.3

±

Fig.36: Modul de meniu Service

6.0.0.0

E000

Defecţiune:
În caz de defecţiune, este afişat numărul de meniu <6.0.0.0> (Fig. 37).

±

Fig.37: Modul de meniu Defecţiuni

8.6.3

Navigare
1.0.0.0

2.0.0.0

2s

±

• Treceţi în modul de meniu (a se vedea capitolul 8.6.2 „Trecerea la
modul Meniu“ la pagina 31).
Efectuaţi navigarea generală în meniu după cum urmează (exemplu
vezi Fig. 38):

±

În timpul navigării numărul de meniu se aprinde intermitent.
• Pentru selectarea elementului de meniu rotiţi butonul roşu.

4.0.0.0

4.1.0.0

5.0.0.0

4.2.0.0

4.4.0.0

4.4.1.0

4.4.3.0

Numărul de meniu este majorat sau redus. Simbolul aferent elementului de meniu şi valoarea impusă sau efectivă a acestuia sunt eventual afişate.
• Dacă este afişată săgeata orientată în jos pentru „Nivel mai jos“, apăsaţi butonul roşu pentru a trece la nivelul de meniu următor de mai jos.
Noul nivel de meniu este identificat pe display prin numărul meniului,
de ex. la trecerea de la <4.4.0.0> la <4.4.1.0>.
Simbolul aparţinând elementului de meniu şi/sau valoarea actuală
(valoarea impusă, efectivă sau selectare) sunt afişate.
• Pentru întoarcerea la următorul nivel superior de meniu selectaţi elementul de meniu „Nivel mai sus“ şi apăsaţi butonul roşu.
Nivelul nou de meniu este marcat pe display prin numărul de meniu,
de ex. la trecerea de la <4.4.1.0> la <4.4.0.0>.

Fig.38: Exemplu de navigare
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NOTĂ:
Dacă apăsaţi butonul roşu, timp de 2 secunde, în timp ce este selectat
un element de meniu „Nivel mai sus“, afişajul trece înapoi la pagina de
stare.
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8.6.4

Selectare / Modificarea setărilor

Pentru modificarea unei valori impuse sau a unei setări în general procedaţi după cum urmează (spre exemplificare vezi Fig. 39):
• Navigaţi la elementul de meniu dorit „Selectare / Setare“.

12.3

5.6.3.0

±

5.6.3.0

300S
5.6.3.0

10S

Fig.39: Setarea cu întoarcerea la elementul
de meniu „Selectare / Setări“

12.3

2.0.0.0

±

2.0.0.0

Se afişează valoarea actuală sau starea setării şi simbolul aferent.
• Apăsaţi butonul roşu. Valoarea impusă sau simbolul care reprezintă
setarea, se aprind intermitent.
• Rotiţi butonul roşu până când apare valoarea impusă sau parametrul
dorit. Pentru legenda setărilor reprezentate cu simboluri vezi tabelul
din capitolul 8.7 „Referinţă elemente de meniu“ la pagina 34.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Se confirmă valoarea impusă sau parametrul selectat iar valoarea sau
simbolul nu se mai aprind intermitent. Pe ecran reapare modul Meniu,
cu numărul de meniu nemodificat. Numărul de meniu se aprinde intermitent.
NOTĂ:
După modificarea valorilor în <1.0.0.0>, <2.0.0.0> şi <3.0.0.0>,
<5.7.7.0> şi <6.0.0.0>, afişajul revine la pagina pentru status (Fig. 40).

2.0.0.0

2.0.0.0

Fig.40: Setare cu revenire la pagina de stare

8.6.5

Accesarea informaţiilor

12.3

4.1.0.0

4.1.1.0

5,4
H/m

4.1.3.0

320
P/W

La elementele de meniu de tipul „Informaţii“ nu se pot efectua modificări. Ele sunt marcate pe display cu simbolul standard „Acces blocat“. Pentru accesarea setărilor actuale procedaţi după cum urmează:
• Navigaţi la elementul de meniu „Informaţii“ (în ex. <4.1.1.0>).
Se afişează valoarea actuală sau starea setării şi simbolul aferent.
Apăsarea butonului roşu nu are nicio influenţă.
• Prin rotirea butonului roşu comandaţi elementele de meniu de tipul
„Informaţii“ ale submeniului actual (vezi Fig. 41). Pentru legenda
setărilor reprezentate cu simboluri vezi tabelul din capitolul 8.7
„Referinţă elemente de meniu“ la pagina 34.
• Rotiţi butonul roşu până când se afişează elementul de meniu
„Nivel mai sus“.

Fig.41: Accesarea informaţiilor

• Apăsaţi butonul roşu.
Pe ecran reapare următorul nivel de meniu superior (aici <4.1.0.0>).
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8.6.6

Activarea/dezactivarea modului
Service

În modul Service se pot efectua setări suplimentare. Modul se activează sau dezactivează după cum urmează.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Modificările incorecte ale setărilor pot provoca erori în funcţionarea pompei şi ca urmare deteriorări ale pompei sau instalaţiei.
• Reglajele în modul Service sunt permise numai în faza de punere în
funcţiune şi pot fi efectuate numai de specialişti.
ON
1

• Aduceţi întrerupătorul DIP 1 în poziţia 'ON'.
Modul de service este activat. Pe pagina de stare simbolul alăturat
luminează intermitent.
Subelementele meniului 5.0.0.0 comută de la tipul de element „Informaţii“ la elementul „Selectare / Setare“ şi simbolul standard „Blocaj
accesare“ (vezi simbolul) este dezactivat pentru elementele respective (excepţie <5.3.1.0>).
Valorile şi setările pentru aceste elemente pot fi editate acum.
• Pentru dezactivare readuceţi întrerupătorul în poziţia iniţială .

8.6.7

Activarea / dezactivarea blocajului
de acces

Pentru a împiedica modificări nepermise la setările pompei se poate
activa un blocaj al tuturor funcţiilor.
Un blocaj activ de acces este afişat pe pagina de stare prin simbolul
standard „Blocaj de acces“.

ON
2

Pentru activare sau dezactivare procedaţi după cum urmează:
• Aduceţi întrerupătorul DIP 2 în poziţia 'ON'.
Se accesează meniul <7.0.0.0>.
• Rotiţi butonul roşu pentru a activa sau dezactiva blocajul.
• Pentru confirmarea modificării apăsaţi butonul roşu.
Starea actuală a blocajului este reprezentată pe afişaj prin simbolurile
alăturate.
Blocaj activ
Nu se pot efectua modificări la valorile impuse sau la setări. Dreptul de
acces pentru citirea elementelor de meniu se menţine.
Blocaj inactiv
Elementele meniului de bază pot fi editate (elemente de meniu
<1.0.0.0>, <2.0.0.0> şi <3.0.0.0>).

ON
2

NOTĂ:
Pentru editarea subelementelor meniului <5.0.0.0> trebuie să fie
activat suplimentar modul de service.
• Resetaţi întrerupătorul DIP 2 în poziţia 'OFF'.
Pe ecran reapare pagina de stare.
NOTĂ:
Erorile pot fi anulate chiar şi cu un blocaj de acces activ după scurgerea
timpului de aşteptare.

8.6.8

Activarea/dezactivarea terminaţiilor
de cabluri

Pentru a putea asigura o conexiune eficientă de comunicare între
module, ambele capete ale cablului trebuie prevăzute cu terminaţii.
La pompele cu două rotoare, modulele sunt pregătite deja din fabrică
pentru comunicarea pompelor cu două rotoare.
ON
2
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Pentru activare sau dezactivare procedaţi după cum urmează:
• Aduceţi întrerupătoarele DIP 3 şi 4 în poziţia 'ON'.
Se activează terminaţia.
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NOTĂ:
Întotdeauna ambele întrerupătoare DIP trebuie să fie în aceeaşi poziţie.
• Pentru dezactivare, readuceţi întrerupătoarele în poziţia iniţială.
8.7

Referinţă elemente de meniu

Următorul tabel vă oferă o privire de ansamblu asupra elementelor
disponibile ale tuturor nivelelor de meniu. Numărul de meniu şi tipul
de element sunt marcate separat iar funcţia elementului este explicată În anumite cazuri, există instrucţiuni privind opţiunile de setare
ale fiecărui element.
NOTĂ:
Unele elemente sunt dezactivate în anumite condiţii şi de aceea se
trece peste acestea la navigarea în meniu.
Dacă, de exemplu, reglajul extern al valorii impuse este setat pe „OFF“
la numărul de meniu <5.4.1.0>, atunci numărul de meniu <5.4.2.0>
este mascat. Doar dacă numărul de meniu <5.4.1.0> a fost setat pe
'ON', poate fi vizualizat numărul de meniu <5.4.2.0>.
Condiţia pentru dezactivarea unui element de meniu este explicată în
ultima coloană a tabelului.

Nr.

Denumire

Tip

1.0.0.0

valoarea impusă

±

2.0.0.0

Modului de reglare

±

Simbol

Valori / Explicaţii

Condiţii de afişare

Setare / Afişare a valorii impuse
(Pentru mai multe informaţii vezi
capitolul8.6.1 „Ajustarea valorii
impuse“ la pagina 30)
Setare/afişare a modului de
reglare
(Pentru mai multe informaţii vezi
capitolul 6.2 „Tipuri de reglaj“ la
pagina 12 şi 9.4 „Setarea sistemului de automatizare“ la
pagina 42)
Reglarea constantă a turaţiei
Reglare constantă Δp-c
Reglare variabilă Δp-v
Control PID

3.0.0.0

Pompă on / off

±

ON
Pompă pornită
OFF
Pompă oprită

4.0.0.0

Informaţii

Meniuri informative

Valori efective

Afişarea valorilor actuale efective

4.1.1.0

Senzor valoare
efectivă (In1)

4.1.2.0

Frecvenţă de
comutare

În funcţie de modul actual de
reglare
Δp-c, Δp-v: Valoare H în m
Control PID: Valoare în %
HIGH
Frecvenţă de conectare înaltă
(setare din fabrică)

4.1.0.0

34

Nu este afişat în regimul de
acţionare manual

Efectuaţi operaţiile de
comutare/modificare doar
dacă pompa este oprită
(motorul nu se roteşte)
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Nr.

Denumire

Tip

Simbol

Valori / Explicaţii
MID
Frecvenţă medie de cuplare
LOW
Frecvenţă de comutare redusă

Putere

Putere consumată în prezent P1
în W

Parametri tehnologici

Afişarea parametrilor tehnologici

4.2.1.0

Ore de funcţionare

4.2.2.0

Consum

Total ore active de funcţionare
pompă
(contorul poate fi resetat prin
interfaţa cu infraroşu)
Consum de energie în kWh /
MWh

4.2.3.0

Numărătoare
inversă alternare
pompe

4.2.4.0

Durată rămasă de
funcţionare până la
pornirea pompei
pentru funcţionarea de scurtă
durată

4.2.5.0

Contor individual
de reţea

4.2.6.0

Contorul pornirilor
de scurtă durată a
pompei
Stări

4.1.3.0
4.2.0.0

4.3.0.0
4.3.1.0

Pompa de bază

4.3.2.0

SSM
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Condiţii de afişare
Efectuaţi operaţiile de
comutare/modificare doar
dacă pompa este oprită
(motorul nu se roteşte)

Parametrii tehnologici se
referă la modulul operat
curent

Timp până la alternare pompe în Este afişat doar la schimbah (la timp de închidere de 0,1 h) rea internă a pompelor şi la
DP-MA. Reglaj de efectuat în
meniul de service <5.1.3.0>
Timpul până la următoarea pornire a pompei pentru funcţionarea de scurtă durată (după o
perioadă de staţionare a pompei
de 24 h (de ex. prin Ext. off)
pompa funcţionează automat
timp de 5 secunde)
Numărul episoadelor de conectare a tensiunii de alimentare
(se contorizează fiecare realizare
a tensiunii de alimentare după o
întrerupere)
Număr pornirilor de scurtă
durată a pompei, efectuate

În câmpul numeric este afişată
static identitatea pompei de
bază permanente.
În câmpul unităţilor este afişată
static identitatea pompei de
bază temporare.
ON
Starea releului SSM, când există
un mesaj de eroare

Se afişează doar la DP-MA
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Nr.

Denumire

Tip

Simbol

Valori / Explicaţii

Condiţii de afişare

OFF
Starea releului SSM, când nu
există un mesaj de eroare

4.3.3.0

SBM

ON
Starea releului SBM, atunci când
un mesaj de stand-by, serviciu
sau de conectare la reţea este în
aşteptare
OFF
Starea releului SBM, atunci când
o semnalizare de stand-by, serviciu sau de conectare la reţea nu
este în aşteptare
SBM
Semnalizare de funcţionare

SBM
Semnal de disponibilitate
(stand-by)

SBM
Semnal de conectare la reţea
4.3.4.0

Ext. off

Semnal în aşteptare intrare
„Ext. off“

OPEN
Pompa este oprită
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Nr.

Denumire

Tip

Simbol

Valori / Explicaţii

Condiţii de afişare

SHUT
Pompa este aprobată pentru
funcţionare

4.3.5.0

4.4.0.0

Protocol BMS

Sistemul magistralei este activ

Este afişat doar dacă BMS
este activ

LON
Sistem fieldbus

Este afişat doar dacă BMS
este activ

CAN
Sistem fieldbus

Este afişat doar dacă BMS
este activ

Gateway
Protocol

Este afişat doar dacă BMS
este activ

Date aparat

Afişare date aparat

4.4.1.0

Denumire pompă

Ex: Stratos-GIGA 40/1-51/4,5
(afişare continuă)

4.4.2.0

Versiune software
controller utilizator

Afişează versiunea de software a
controller-ului utilizator.

4.4.3.0

Versiune software
controller motor

Afişează versiunea software a
controllerului motorului

Service

Meniuri Service

Multipompă

Pompă cu două rotoare

Este afişat doar dacă DP este
activ (inclusiv submeniurile)

Regim activ/rezervă

Se afişează doar la DP-MA

Regim paralel

Se afişează doar la DP-MA

5.0.0.0
5.1.0.0
5.1.1.0

Mod de funcţionare

±

Pe display este afişat numai
tipul de bază al pompei.
Denumirile variantelor nu
sunt afişate.

±

Reglarea manuală de la modul
Se afişează doar la DP-MA
principală la modul Slave (pompă
condusă)
Se afişează doar la DP-MA

5.1.3.1 Alternarea manuală
a pompelor

±

5.1.3.2 Intern / extern

±

Efectuează alternarea pompelor Se afişează doar la DP-MA
indiferent de numărătoarea
inversă
Alternarea internă a pompelor
Se afişează doar la DP-MA

5.1.2.0

Setare MA / SL

5.1.3.0

Alternarea pompelor

Alternarea externă a pompelor
5.1.3.3 Intern: Interval de
timp
5.1.4.0

Pompă deblocată/
blocată

±
±

Este afişat doar la DP-MA,
vezi borna „AUX“

Reglabil între 8h şi 36h, în inter- Se afişează atunci când este
vale de 4h
activată funcţia internă de
alternare a pompelor
Pompă gata de funcţionare
Pompă blocată

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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Nr.

Denumire
5.1.5.0

SSM

Tip

±

Simbol

Valori / Explicaţii

Semnalizare de defecţiune spe- Se afişează doar la DP-MA
cifică
semnalare generală de defecţiune

5.1.6.0

SBM

±

Condiţii de afişare

Se afişează doar la DP-MA

Semnalizare individuală stand by Este afişat doar la funcţia
DP-MA şi SBM stand by / în
funcţionare
Semnalizare specifică de funcţi- Se afişează doar la DP-MA
onare
Mesaj general gata de funcţionare

Se afişează doar la DP-MA

Semnalizare colectivă de funcţi- Se afişează doar la DP-MA
onare
5.1.7.0

5.2.0.0

Extern off:

±

BMS

5.2.1.0

LON/CAN/ Modul IF
Wink/ Service

±

5.2.2.0

Regim local/telecomandat

±

Extern off individual

Se afişează doar la DP-MA

Extern off colectiv

Se afişează doar la DP-MA

Setări pentru sistemul Building
Management (BMS) – automatizarea clădirii
Funcţia Wink permite identificarea unui aparat în reţeaua LON
Un „Wink“ este efectuat prin
confirmare.
Regim local BMS

Inclusiv toate submeniurile,
este afişat doar dacă BMS
este activ
Este afişat numai când LON,
CAN sau modulul IF este activ

Stare temporară, resetare
automată în regim comandat
de la distanţă după 5 min

Regim telecomandat BMS
5.2.3.0

Adresă bus

5.2.4.0

Gateway IF Val A

5.2.5.0

Gateway IF Val C

5.2.6.0

Gateway IF Val E

5.2.7.0

Gateway IF Val F

5.3.0.0

In1 (gama de valori
a senzorilor)

5.3.2.0

In1 (gama de valori)

5.4.1.0

38

In1 (intrare senzor)

5.3.1.0

5.4.0.0

±
±
±
±
±

Informaţii suplimentare, în
Setări specifice ale modulelor IF,
instrucţiunile de montaj şi de
în funcţie de tipul de protocol
exploatare ale modulelor IF

Setări pentru intrarea
senzorilor 1

Nu este afişat în modul de
acţionare manuală (incl.
toate submeniurile)
Afişarea gamei de valori ale sen- Nu este afişat la controlul
zorilor 1
PID.

±

Setarea gamei de valori
Valori posibile: 0...10 V/2...10 V/
0...20 mA/4...20 mA
Setări pentru intrarea externă
a valorilor impuse 2

±

ON
Intrare externă a valorilor
impuse 2 activă
OFF
Intrare externă a valorilor
impuse 2 inactivă

In2
In2 activ/inactiv

Setarea adresei Bus
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Nr.

Denumire
5.4.2.0

5.5.0.0

In2 (gama de valori)

Parametri P

5.5.2.0

Parametri I

5.5.3.0

Parametri D

5.6.1.0

±

Parametri PID

5.5.1.0

5.6.0.0

Tip

±
±
±

Erori
HV/AC

Simbol

Valori / Explicaţii

Condiţii de afişare

Setarea gamei de valori
Nu este afişat dacă In2 =
Valori posibile: 0...10 V/2...10 V/ inactiv
0...20 mA/4...20 mA
Setări pentru controlul PID
Este afişat numai dacă PID
Control este activ (incl. toate
submeniurile)
Setarea cotei proporţionale de
reglare
Setarea cotei integrante de
reglare
Setarea cotei diferenţiale de
reglare
Setări pentru reacţia la erori

±

Regim de lucru HV 'Încălzire'
Regim de lucru AC 'Răcire / climatizare'

5.6.2.0

Turaţie de avarie

5.6.3.0

Durată de autoresetare

5.7.0.0
5.7.1.0

Afişarea turaţiei de avarie

±

Timp până la validarea automată
a erorii

±

Orientarea display-ului

Diverse setări
Orientarea displayului

Orientarea display-ului
5.7.2.0

Corecţia valorii
presiunii

±

În cazul corecţiei active a valorii Se afişează doar la Δp-c
presiunii, este luată în conside- Nu este afişat la toate varirare şi corectată abaterea presi- antele de pompă
unii diferenţiale măsurate la
senzorul de presiune diferenţială
racordat din fabrică la flanşa
pompei.
Corecţie a valorii presiunii, oprită
Corecţie a valorii presiunii, pornită

5.7.6.0

Funcţie SBM

±

Setarea pentru comportamentul
mesajelor
Mesaj de serviciu SBM
Mesaj disponibilitate funcţionare (stand-by) SBM
Semnalizare de conectare la
reţea SBM

5.7.7.0

Reglare din fabrică
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±

OFF (setare standard)
Nu se afişează atunci când
Setările nu se modifică la confir- activată blocarea accesului.
mare.
Nu se afişează dacă este
activ BMS.
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Nr.

9

Denumire

6.0.0.0

Validarea erorilor

±

7.0.0.0

Blocare acces

±

Simbol

Valori / Explicaţii

Condiţii de afişare

ON
După confirmare parametrii vor
fi resetaţi la configuraţia standard.

Nu se afişează atunci când
este activată blocarea accesului.
Nu se afişează dacă este
activ BMS.

ATENŢIE!
Toate setările efectuate manual
se pierd
Pentru mai multe informaţii vezi Se afişează doar dacă există
capitolul 11.3 „Validarea erori- o eroare
lor“ la pagina 54.
Blocaj acces inactiv (nu sunt
posibile modificări)
(Pentru mai multe informaţii vezi
capitolul 8.6.7 „Activarea / dezactivarea blocajului de acces“ la
pagina 33).
Blocaj acces activ (nu sunt posibile modificări)
(Pentru mai multe informaţii vezi
capitolul 8.6.7 „Activarea / dezactivarea blocajului de acces“ la
pagina 33).

Punerea în funcţiune
Reguli de securitate

Pregătirea

9.1

Tip

Umplere şi dezaerare

PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la modulul electronic şi la motor, poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
• Înainte de punerea în funcţiune, dar şi după lucrările de revizie trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de exemplu, capacul modulului sau carcasa ventilatorului!
• Păstraţi distanţa corespunzătoare în timpul punerii în funcţiune!
• Nu racordaţi niciodată pompa fără modul.
Înainte de punerea in funcţiune, pompa şi modulul trebuie să aibă
temperatura ambiantă.
• Instalaţia trebuie umplută şi dezaerată în mod corespunzător.
ATENŢIE! Deteriorarea pompei!
Funcţionarea în gol distruge etanşarea mecanică.
• Nu lăsaţi pompa să funcţioneze în gol.
• Pentru a preveni zgomotele şi daunele produse de cavitaţie se va asigura o presiune minimă de intrare la ştuţul de aspiraţie al pompei.
Această presiune minimă de intrare este dependentă de condiţiile şi
de punctul de lucru al pompei şi trebuie stabilită în mod corespunzător.
• Parametrii importanţi pentru stabilirea presiunii minime de intrare
sunt: coeficientul NPSH al pompei în punctul de lucru şi presiunea de
vaporizare a lichidului pompat.
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1

• Aerisiţi pompele prin deschiderea supapelor de dezaerare (Fig.
42, Poz. 1). Funcţionarea în gol distruge etanşarea mecanică a pompei. Este interzisă dezaerarea senzorului de presiune diferenţială
(pericol de distrugere).
AVERTISMENT! Pericol din cauza lichidului extrem de fierbinte sau
de rece, aflat sub presiune!
În funcţie de temperatura fluidului pompat şi presiunea sistemului,
la deschiderea completă a buşonului de dezaerare, agentul pompat
extrem de fierbinte sau de rece se poate scurge sub formă lichidă
sau gazoasă sau poate ieşi cu presiune ridicată.
• Deschideţi şurubul de aerisire cu atenţie.
• În timpul dezaerării protejaţi modulul cuplabil la cutia de borne
împotriva apei scurse.

Fig.42: Supapa de vidare

AVERTISMENT! Pericol de arsuri sau degerături la atingerea pompei!
În funcţie de regimul de funcţionare al pompei sau al instalaţiei
(temperatura lichidului pompat) întreaga pompă poate deveni
foarte fierbinte sau foarte rece.
• Păstraţi o distanţă corespunzătoare în timpul funcţionării pompei!
• Înainte de efectuarea de lucrări, lăsaţi pompa / instalaţia să se
răcească.
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
AVERTISMENT! Pericol de accidente!
În cazul montării incorecte a pompei / instalaţiei, se poate scurge
agent pompat la punerea în funcţiune. În anumite situaţii, se pot
desprinde componente ale instalaţiei.
• La punerea în funcţiune, păstraţi o distanţă corespunzătoare faţă
de pompă.
• Purtaţi echipament, mănuşi şi ochelari de protecţie.
PERICOL! Pericol de moarte!
La căderea pompei sau a unor componente există pericolul producerii de răni mortale.
• La montaj, asiguraţi componentele pompei împotriva căderii.

9.2

Instalarea pompei cu două rotoare/
conductei-pantalon

NOTĂ:
La prima punere în funcţiune a unei instalaţii preconfigurate cu ţeavă
pantalon, ambele pompe trebuie aduse la setările de fabrică. După
racordarea cablului de comunicare pentru pompele cu două rotoare,
este afişat codul de eroare „E035“. Ambele sisteme de acţionare
funcţionează cu turaţie de avarie.
După validarea erorii se afişează meniul <5.1.2.0> şi „MA“ (= Master)
se aprinde intermitent. Pentru a anula „MA“ blocajul accesului trebuie
dezactivat şi modul Service trebuie să fie activ (Fig. 43).

Fig.43: Instalarea pompei principale

Ambele pompe sunt setate pe „Master“ şi pe ecranele ambelor
module electronice se aprinde intermitent „MA“.
• Una dintre cele două pompe trebuie confirmată ca pompă principală
(principală) prin apăsarea butonului roşu. Pe ecranul pompei principale
apare statusul „MA“. Traductorul de presiune diferenţială trebuie
conectat la pompa principală.
Punctele de măsurare pentru traductorul de presiune diferenţială de la
pompa principală trebuie să se afle pe respectiva conductă colectoare
pe partea de aspiraţie şi de refulare a instalaţiei de pompe cu două
rotoare.
Cealaltă pompă indică apoi starea „SL“ (= pompă Slave – condusă).
Toate celelalte setări ale pompei se pot efectua de acum doar de la
pompa principală.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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NOTĂ:
Procedeul poate fi pornit ulterior manual prin selectarea meniului
<5.1.2.0>.
Pentru informaţii referitoare la navigarea în meniul service vezi 8.6.3
„Navigare“ la pagina 31).
9.3

Reglarea debitului pompei

• Instalaţia a fost realizată pentru un anumit punct de lucru (punct de
sarcină maximă, putere termică teoretică maxim necesară). La punerea în funcţiune, debitul pompei (înălţimea de pompare) se reglează în
funcţie de punctul de lucru al instalaţiei.
• Reglajul standard nu corespunde cu debitul necesar al pompei în
instalaţia dată. Aceasta se determină cu ajutorul unei diagrame în
funcţie de caracteristicile tipului de pompă ales (din catalog / fişa tehnică).
NOTĂ:
Valoarea debitului afişat pe display-ul monitorului IR / PDA sau la sistemul de management al clădirii, nu trebuie luată în calcul pentru
reglarea pompei. Această valoare redă doar tendinţa.
Nu la toate tipurile de pompe este indicată valoarea debitului.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Un debit volumic prea redus poate produce deteriorări ale etanşării
mecanice unde debitul volumic minim depinde de turaţia pompei.
• Asiguraţi-vă că debitul minim Qmin nu va scădea sub valoarea indicată.
Calcularea Qmin:
Qmin = 10% x Qmax pompă x

9.4

Turaţie efectivă
Turaţie max.

Setarea sistemului de automatizare
Reglarea Δp-c/Δp-v:
Reglare
Δp-c
(Fig. 44)

H
Hmax
1

Hs

2

Hs

1

s

Hmin
Q

2

HH
Hmax
1
2

Hs
Hs

Punct de lucru
pe caracteristică maximă

Se trasează de la punctul de lucru către
stânga. Se citeşte
valoarea impusă HS se
reglează pompa la
această valoare.
Punct de lucru în Se trasează de la puncgama de reglare tul de lucru către
stânga. Se citeşte
valoarea impusă HS se
reglează pompa la
această valoare.

Hmin
Q
Q

Fig.44: Reglarea Δp-c/Δp-v

Gamă de reglare Hmin, Hmax
vezi caracteristicile
(în catalog, Select sau
Online)

Δp-v
Se trasează de la punctul de lucru către
stânga. Se citeşte
valoarea impusă HS se
reglează pompa la
această valoare.
Se urmăreşte caracteristica de reglare până la
caracteristica maximă,
apoi orizontal către
stânga, se citeşte
valoarea impusă HS şi se
reglează pompa la
această valoare.
Hmin, Hmax
vezi caracteristicile
(în catalog, Select sau
Online)

NOTĂ:
Alternativ se poate regla şi regimul de acţionare manuală (Fig. 45) sau
regimul de lucru PID.
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Reglajul manual:
Modul de funcţionare „Manual“ dezactivează toate celelalte moduri
de reglare. Turaţia pompei se menţine la o valoare constantă şi se
reglează prin butonul rotativ

n max
Hs
s

Domeniul de turaţie depinde de motor.
n min
Q
Q

Fig.45: Reglaj manual

Control PID:
Regulatorul PID utilizat de la pompă este un regulator PID standard,
aşa cum este descris în literatura de specialitate pentru sisteme de
automatizare. Regulatorul compară valoarea efectivă măsurată cu
valoarea impusă prestabilită şi încearcă să egaleze valoarea efectivă
măsurată cu valoarea impusă prestabilită. În cazul utilizării senzorilor
corespunzători, pot fi realizate diferite reglaje, ca de ex. reglaj de presiune, de presiune diferenţială, de temperatură sau de debit. La selectarea unui senzor, trebuie respectate valorile electrice din tabelul
„Alocarea contactelor de reţea“ la pagina 25.
Reglarea poate fi optimizată prin modificarea parametrilor P, I şi D.
Parametrul P, numit şi parametrul proporţional al regulatorului, redă o
creştere liniară a abaterii între valoarea efectivă şi valoarea impusă la
ieşirea regulatorului. Semnul parametrului P indică sensul de acţionare
al regulatorului.
Parametrul I, numit şi parametrul integral al regulatorului, formează
integrala de abatere a regulatorului. O abatere constantă determină o
creştere liniară la ieşirea regulatorului. Se evită astfel o abatere continuă a regulatorului.
Parametrul D, numit şi parametrul diferenţial al regulatorului, reacţionează direct la viteza de modificare a abaterii regulatorului. Prin
aceasta este influenţată viteza de reacţie a sistemului. Din fabrică,
parametrul D are valoarea zero, deoarece aceasta este adecvată pentru multe utilizări.
Parametrii ar trebui modificaţi doar puţin câte puţin, iar efectele asupra sistemului trebuie supravegheate continuu. Adaptarea valorilor
parametrilor poate fi efectuată doar de către un specialist calificat în
sisteme tehnice de reglaj.
Parametru
de reglaj

Setări din
fabricaţie

Gamă de reglare

Diviziuni

P

0,5

I

0,5 sec.

D

0 s
(= dezactivat)

-30,0
-1,99
0,00
2,0
10 ms
1 s.
0 ms
1 s.

0,1
0,01
0,01
0,1
10 ms
1 s.
10 ms
1 s.

... -2,0
... -0,01
... 1,99
... 30,0
... 990 ms
... 300 s.
... 990 ms
... 300 s.

Sensul de acţionare a regulatorului este determinat de semnul procentului P.
Control PID pozitiv (Standard):
La un P pozitiv, sistemul de automatizare reacţionează la o scădere a
valorii impuse prin creşterea turaţiei pompei până la atingerea valorii
impuse.
Control PID negativ:
La un P negativ, sistemul de automatizare reacţionează la o scădere a
valorii impuse prin reducerea turaţiei pompei până la atingerea valorii
impuse.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA

43

Română
NOTĂ:
Dacă, la utilizarea reglării PID, pompa funcţionează doar cu turaţie
minimă sau maximă şi nu reacţionează la modificările valorilor parametrilor, trebuie verificat sensul de acţionare al regulatorului.

10

Întreţinerea
Reguli de securitate

Lucrările de întreţinere şi reparaţie trebuie efectuate numai de
personalul de specialitate calificat!
Se recomandă ca operaţiunile de întreţinere şi de control ale pompei
să fie realizate de către serviciul de asistenţă tehnică Wilo.

•

•
•
•
•

PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.
Operaţiunile efectuate la aparatele electrice pot fi realizate doar
de către un electrician autorizat de furnizorul local de energie electrică.
Înainte de orice operaţiuni la aparatele electrice, acestea trebuie
scoase de sub tensiune şi asigurate împotriva pornirii accidentale.
Deteriorările apărute la cablul de alimentare al pompei trebuie
remediate numai de un instalator electrician calificat, autorizat.
Nu interveniţi niciodată cu obiecte în orificiile modulului sau motorului şi nu introduceţi nimic în aceste orificii!
Se vor respecta instrucţiunile de montaj şi exploatare a pompei,
a regulatorului de nivel şi a celorlalte accesorii!

PERICOL! Pericol de moarte!
Persoanele care poartă stimulator cardiac sunt afectate acut de
rotorul magnetizat permanent aflat în interiorul motorului. Nerespectarea duce la deces sau accidentări grave.
• A nu se deschide motorul!
• Demontarea şi montarea rotorului în vederea executării lucrărilor
de înteţinere şi reparaţie se va executa exclusiv de către personalul
de service Wilo!
AVERTISMENT! Pericol de accident!
Deschiderea motorului duce la forţe magnetice puternice, cu efect
de şoc. Acestea pot provoca accidentări grave prin tăiere, strivire
sau lovire.
• A nu se deschide motorul!
• Demontarea şi montarea flanşei motorului şi a scutului de lagăr în
vederea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se va executa exclusiv de către personalul de service Wilo!
PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la modulul electronic şi la motor, poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
• La încheierea lucrărilor de întreţinere, trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de ex. capacul modulului sau capota ventilatorului!
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
• Pompa nu poate fi exploatată niciodată fără modulul montat.
PERICOL! Pericol de moarte!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
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• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
• În cazul depozitării şi al transportului, dar şi înaintea tuturor lucrărilor de instalare şi a diverselor lucrări de montaj asiguraţi-vă că
pompa se află într-o poziţie sigură şi că are stabilitate.
PERICOL! Pericol de producere de arsuri sau de degerături la atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului pompat) întreaga pompă se poate încălzi sau răci
foarte tare.
• Păstraţi o distanţă corespunzătoare în timpul funcţionării pompei!
• La temperaturi ridicate ale apei şi la presiuni de sistem lăsaţi să se
răcească pompa înainte de efectuarea oricărei lucrări.
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
PERICOL! Pericol de moarte!
Sculele utilizate la lucrările de revizie efectuate, de ex. cheia fixă
utilizată la arborele motor, pot fi proiectate, dacă vin în contact cu
componentele aflate în rotaţie şi pot provoca vătămări ce se pot
solda cu pierderea vieţii.
• Sculele utilizate la lucrările de revizie trebuie îndepărtate complet
înainte de punerea în funcţiune a pompei.
• După eventuala mutare a ochetelor pentru transport de la flanşa
motorului la carcasa motorului, după încheierea lucrărilor de montaj sau revizie acestea trebuie fixate la loc, la flanşa motorului.
10.1

Admisia aerului

După efectuarea tuturor lucrărilor de întreţinere fixaţi la loc capota
ventilatorului cu ajutorul şuruburilor prevăzute, pentru a asigura răcirea suficientă a modulului electronic.
Periodic trebuie verificată admisia aerului la carcasa motorului. În
cazul apariţiei unor urme de murdărie, alimentarea cu aer trebuie
restabilită la parametrii corecţi, pentru ca motorul şi motorul să poată
fi răcite suficient.

10.2

Lucrări de întreţinere

PERICOL! Pericol de moarte!
La căderea pompei sau a unor componente există pericolul producerii de răni mortale.
• La montaj, asiguraţi componentele pompei împotriva căderii.
PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei. După demontarea modulului, contactele motorului se mai pot afla sub o tensiune ce poate pune în pericol viaţa.
• Verificaţi absenţa tensiunii electrice şi acoperiţi sau izolaţi componentele învecinate, aflate sub tensiune.

10.2.1 Schimbarea garniturii mecanice

În timpul perioadei de rodaj, se pot înregistra scurgeri reduse. Însă din
când în când, este necesar un control vizual. Dacă scurgerile sunt vizibile, trebuie schimbată garnitura.
Wilo vă pune la dispoziţie un set de reparaţie, care conţine piesele
necesare pentru o înlocuire.

Demontarea

1. Instalaţia se va scoate de sub tensiune şi se va asigura contra
repornirii neautorizate.
2. Se închid vanele de izolare anterioare şi posterioare.
3. Verificaţi absenţa tensiunii.
4. Împământaţi şi scurtcircuitaţi zona de lucru.
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5. Decuplaţi cablul de alimentare de la reţea.
6. Pompa se va depresuriza prin deschiderea supapei de dezaerare
(Fig. 46, Poz. 1).
1

PERICOL! Pericol de opărire!
Din cauza temperaturilor ridicate ale lichidului pompat există pericol de opărire.
• În cazul în care pompa transportă lichid foarte fierbinte, înainte de
efectuarea oricăror lucrări lăsaţi pompa să se răcească.
7. Desfaceţi şuruburile (Fig. 7, Poz. 1) şi trageţi capota ventilatorului
(Fig. 7, Poz. 2) axial de pe motor.
8.

Fig.46: Supapa de dezaerare

În cele două alezaje pentru fixarea ocheţilor de transport pe carcasa motorului (Fig. 7, Poz. 20b) sunt introduse distanţiere din
plastic, fără a fi fixate complet. Aceste distanţiere trebuie îndepărtate din alezaje, prin rotire. Păstraţi cu grijă distanţierele iar
după îndepărtarea ocheţilor de transport (a se vedea pasul 9)
introduceţi-le la loc în alezajele libere de pe flanşa motorului (Fig.
7, Poz. 20a).

9. Îndepărtaţi cele două ochete de transport (Fig. 7, Poz. 20) de pe
flanşa motorului (Fig. 7, Poz. 20a) şi fixaţi-le cu aceleaşi şuruburi
pe carcasa motorului (Fig. 7, Poz. 20b).
10. Pentru asigurare, fixaţi ansamblul motor cu rotor hidraulic cu ajutorul elementelor adecvate de ridicare pe ochetele de transport.
NOTĂ:
La fixarea elementelor de ridicare evitaţi deteriorarea componentelor
din plastic cum ar fi rotorul ventilatorului şi partea superioară a modulului.

8

3

Fig.47: Fixarea opţională a ansamblului
motor cu rotor hidraulic

11. Desfaceţi şi îndepărtaţi şuruburile (Fig. 7, Poz. 3). În funcţie de
tipul pompei se vor îndepărta şuruburile exterioare (Fig. 47,
Poz. 3). După îndepărtarea şuruburilor, ansamblul motor cu rotor
hidraulic (vezi Fig. 13) rămâne în poziţie sigură în carcasa motorului, nu există niciun pericol de basculare chiar şi atunci când arborele motorului se află în poziţie orizontală.
NOTĂ:
Pentru desfacerea şuruburilor (Fig. 7, Poz. 3) se recomandă utilizarea
unei chei unghiulare sau a unei chei tubulare cu cap sferic, în special la
tipurile de pompe în care spaţiul de acces este foarte îngust. Se recomandă utilizarea a două bolţuri de montaj (vezi Capitolul 5.4 „Accesorii“ la pagina 9) în locul celor două şuruburi (Fig. 7, Poz. 3), care se
introduc diagonal unul faţă de altul în carcasa pompei ( Fig. 7, Poz. 14).
Bolţurile de montaj simplifică demontarea în siguranţă a ansamblului
motor cu rotor hidraulic precum şi montajul ulterior fără deteriorarea
rotorului.
12. Prin îndepărtarea şuruburilor (Fig. 7, Poz. 3) se desface şi traductorul de presiune diferenţială de pe flanşa motorului. Lăsaţi traductorul de presiune diferenţială (Fig. 7, Poz. 5) împreună cu tabla
de susţinere (Fig. 7, Poz. 6) să atârne pe tuburile de măsurare a
presiunii (Fig. 7, Poz. 13).
Desfaceţi bornele cablului de racordare a traductorului de presiune diferenţială din modulul electronic.
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13. Împingeţi ansamblul motor cu rotor hidraulic (vezi Fig. 13) din carcasa pompei. Pentru aceasta se recomandă utilizarea celor două
alezaje filetate (Fig. 48, Poz. 1), mai ales pentru slăbirea suportului. Pentru slăbirea fixării în suport, introduceţi prin înfiletare şuruburi adecvate în alezajele filetate. În cazul în care ansamblul motor
cu rotor hidraulic se poate mişca uşor, pentru împingere se pot
utiliza suplimentar fantele (Fig. 48, Poz. 2) dintre carcasa pompei
şi grupul suspendat (pentru aceasta introduceţi de exemplu două
şurubelniţe şi utilizaţi-le pentru a forma o pârghie). După o distanţă de împingere de ca. 15 mm, ansamblul motor cu rotor
hidraulic nu se mai află în carcasa pompei.

1
2

Fig.48: Alezaje filetate şi fante pentru
împingerea ansamblului motor cu rotor
hidraulic din carcasa pompei

NOTĂ:
În continuare, ansamblul motor cu rotor hidraulic (vezi Fig. 13) trebuie
sprijinit eventual cu elemente adecvate de ridicare, pentru a evita o
eventuală basculare (în special în cazul în care nu se utilizează bolţuri
de montaj).
14. Desfaceţi cele două şuruburi nedetaşabile de la panoul de protecţie (Fig. 7, poz. 18) şi îndepărtaţi tabla de protecţie.
15. Introduceţi o cheie fixă, mărimea ideală 22, mm în fereastra grupului suspendat şi fixaţi arborele cu cheia (Fig. 49, Poz. 1). Desfaceţi piuliţele rotorului (Fig. 7, Poz. 15). Rotorul (Fig. 7, Poz. 16)
este extras automat de pe arbore.
16. În funcţie de tipul de pompă desfaceţi şuruburile (Fig. 7, Poz. 10)
sau alternativ şuruburile (Fig. 47, Poz. 8).

1

17. Desfaceţi grupul suspendat cu ajutorul extractorului cu două
braţe (extractor universal) de pe centrarea motorului şi extrageţil de pe arbore. La această operaţiune se îndepărtează şi etanşarea
mecanică (Fig. 7, Poz. 12). Evitaţi teşirea grupului suspendat.
18. Presaţi în exterior contrainelul (Fig. 7, Poz. 17) etanşării mecanice
din suportul aflat în interiorul grupului suspendat.
19. Curăţaţi cu grijă suprafeţele de aşezare ale arborelui şi grupului
suspendat.

Fig.49: Cheie fixată pe arbore

Montaj

NOTĂ:
La următorii paşi respectaţi cuplul de strângere al şurubului prevăzut
pentru respectivul tip de filet (a se vedea Tab. 2 „Cupluri de strângere
a şuruburilor“).
20. Curăţaţi suprafeţele de aşezare ale flanşei şi suprafeţele de centrare de pe carcasa pompei, grupul suspendat şi flanşa motorului
pentru a asigura poziţionarea perfectă a componentelor.
21. Introduceţi un contrainel nou în grupul suspendat.
22. Împingeţi cu grijă grupul suspendat peste arbore şi poziţionaţi-l în
poziţia iniţială sau într-o altă poziţie dorită în raport cu flanşa
motorului. Totodată ţineţi cont de poziţiile admise de montaj ale
componentelor (a se vedea capitolul 7.1 „Poziţii de montaj admise
şi modificarea dispunerii componentelor înainte de instalare“ la
pagina 19). Fixaţi grupul suspendat cu şuruburile (Fig. 7, Poz. 10)
sau – în funcţie de tipul de pompă/grup suspendat (Fig. 47) –
cu şuruburile (Fig. 47, Poz. 8) pe flanşa motorului.
23. Introduceţi noua unitate rotativă a etanşării mecanice (Fig. 7,
Poz. 12) pe arbore.
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ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
• Rotorul va fi fixat cu o piuliţă specială, care necesită o anumită procedură de montaj, descrisă mai jos. În cazul nerespectării indicaţiilor de montaj există pericolul ca filetul să fie dat peste cap, resp. să
fie pusă în pericol funcţia de pompare. Îndepărtarea componentelor deteriorate poate fi foarte complicată şi poate duce la deteriorarea arborelui.
• La fiecare montaj, pe fiecare filet al piuliţei rotorului aplicaţi pastă
de etanşare pentru filete. Pasta de etanşare pentru filete trebuie să
fie adecvată utilizării pe oţeluri inoxidabile şi să corespundă temperaturii de funcţionare admise a pompei, de ex. Molykote P37.
Montajul pe uscat poate duce la blocarea (sudarea la rece) a filetului
şi va face imposibilă demontarea ulterioară.
24. La montajul rotorului introduceţi o cheie fixă, mărimea ideală
22, mm în fereastra grupului suspendat şi fixaţi arborele cu cheia
(Fig. 49, Poz. 1).
25. Introduceţi piuliţa rotorului în butucul rotorului, până la opritor.
26. Fixaţi rotorul pe arbore, prin rotire, împreună cu piuliţa rotorului,
fără a modifica poziţia atinsă în pasul anterior strângând manual
până la fixare. Nu strângeţi în niciun caz rotorul folosind unelte.
27. Fixaţi rotorul cu mâna şi desfaceţi piuliţa rotorului circa 2 rotaţii.
28. Strângeţi din nou rotorul pe arbore, prin rotire, împreună cu piuliţa
rotorului, fără a modifica poziţia atinsă în pasul 27, până la creşterea rezistenţei de frecare.

1

29. Fixaţi arborele (a se vedea pasul 24) şi piuliţa rotorului cu cuplul
prevăzut (a se vedea Tab. 2 „Cupluri de strângere ale şuruburilor“).
Piuliţa (Fig. 50, Poz. 1) trebuie să fie aliniată aproximativ ±0,5 mm
cu capătul arborelui (Fig. 50, Poz. 2). Dacă aceasta nu este aliniată,
desfaceţi piuliţa şi repetaţi paşii 25 la 29.

2

30. Îndepărtaţi cheia fixă şi montaţi la loc tabla de protecţie (Fig. 7,
Poz. 18).
31. Curăţaţi locaşul grupului suspendat şi introduceţi noul inel de
etanşare (Fig. 7, Poz. 11).

Fig.50: Poziţia corectă a piuliţei rotorului
după montaj

32. Pentru asigurare, fixaţi ansamblul motor cu rotor hidraulic cu ajutorul elementelor adecvate de ridicare pe ochetele de transport. În
timpul operaţiunii de fixare procedaţi cu precauţie pentru a evita
deteriorarea componentelor din plastic cum ar fi rotorul ventilatorului şi partea superioară a modulului electronic.
33. Introduceţi ansamblul motor cu rotor hidraulic (a se vedea Fig. 13)
în carcasa pompei în poziţia iniţială sau în altă poziţie înclinată
dorită. Totodată ţineţi cont de poziţiile admise de montaj ale
componentelor (a se vedea capitolul 7.1 „Poziţii de montaj admise
şi modificarea dispunerii componentelor înainte de instalare“ la
pagina 19). Se recomandă utilizarea bolţurilor de montaj (a se
vedea capitolul 5.4 „Accesorii“ la pagina 9). După încastrarea sesizabilă a ghidajului grupului suspendat (ca. 15 mm înainte de poziţia de capăt) nu mai există niciun pericol de basculare sau teşire.
După asigurarea ansamblului motor cu rotor hidraulic cu cel puţin
un şurub (Fig. 7, Poz. 3), elementele de fixare pot fi îndepărtate de
pe ocheţii de transport.
34. Rotiţi şuruburile (Fig. 7, Poz. 3) dar nu le strângeţi definitiv. Prin
rotirea şuruburilor, ansamblul motor cu rotor hidraulic este introdus în carcasa pompei.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare!
• În timpul rotirii şuruburilor verificaţi capacitatea de rotire a arborelui, prin rotirea uşoară a ventilatorului. Dacă arborele se deplasează greoi, strângeţi şuruburile alternativ, în cruce.
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35. Strângeţi din nou cele două şuruburi (Fig. 7, Poz. 21), dacă acestea
au fost îndepărtate. Prindeţi tabla de susţinere (Fig. 7, Poz. 6)
a traductorului de presiune diferenţială sub unul din cele două
capete ale şuruburilor (Fig. 7, Poz. 3) pe partea opusă modulului
electronic. Apoi strângeţi definitiv şuruburile (Fig. 7, Poz. 3).
36. Îndepărtaţi eventual distanţierele de la punctul 8 din alezajele de
pe flanşa motorului (Fig. 7, Poz. 20a) şi mutaţi ocheţii de transport
(Fig. 7, Poz. 20) de pe carcasa motorului pe flanşa motorului. Rotiţi
din nou distanţierele în alezajele de pe carcasa motorului (Fig. 7,
Poz. 20b).
37. Împingeţi din nou capota ventilatorului (Fig. 7, Poz. 2) pe motor şi
fixaţi-o pe modul cu ajutorul şuruburilor (Fig. 7, Poz. 1).
NOTĂ
Respectaţi măsurile pentru punerea în funcţiune (Capitolul 9 „Punerea
în funcţiune“ la pagina 40.
38. Conectaţi din nou borna cablului de racordare al traductorului
de presiune diferenţială/de alimentare de la reţea, în cazul în care
a fost deconectat.
39. Deschideţi vanele de izolare din amontele şi avalul pompei.
40. Reporniţi siguranţa.

Cupluri de strângere ale şuruburilor
Piesă

Fig./Poz.
Filet
Şurub (piuliţă)

Tip cap
şurub...

Cuplu de
strângere
Nm ± 10 %

Indicaţii de montaj

(dacă nu este
precizat altfel)

Ochete de transport

M8

hexagonal interior 6 mm 20

Ansamblu motor cu Fig. 7/Poz. 3
rotor hidraulic
Fig. 47/Poz. 3

M12

hexagonal interior
10 mm

Fig. 7/Poz. 10
Fig. 47/Poz. 8

M6
M10

hexagonal interior 5 mm 7
hexagonal interior 8 mm 40

Grup suspendat

Fig. 7/Poz. 20

Rotor hidraulic:

Fig. 7/Poz. 15

Piuliţă specială

Tablă de protecţie
Capotă ventilator
Modulul electronic
Capac de modul

Fig. 7/Poz. 18
Fig. 7/Poz. 1
Fig. 7/Poz. 22
Fig. 3

M5
Şurub special
M5

Borne comandă

Fig. 14/Poz. 1

Borne de putere

Piuliţă olandeză
treceri de cabluri

Fig. 14/Poz. 3

Fig. 2

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5

hexagonal exterior
17 mm

hexagonal exterior 8 mm
hexagonal interior 3 mm
hexagonal interior 4 mm
Fantă în cruce PZ2
Fantă
3,5 x 0,6 mm

60

20

Vezi Cap.10.2.1
„Schimbarea garniturii mecanice“ la
pagina 45.

Vezi Cap. 10.2.1
„Schimbarea garniturii mecanice“ la
pagina 45.
Cheie fixă arbore:
22 mm

3,5
4+0,5
2
0,8
0,5+0,1

Fantă
SFZ 1-0,6 x 3,5 mm

0,5

hexagonal exterior 14 mm
hexagonal exterior 17 mm
hexagonal exterior 22 mm
hexagonal exterior 27 mm

3
8
6
11

Introducerea cablului
fără unelte.
Desprinderea cablului cu şurubelniţa.
M12x1,5 este
rezervată doar pentru linia de conectare
a senzorului serial

Tab. 2 Cupluri de strângere a şuruburilor

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA

49

Română
10.2.2 Înlocuire motor

• Pentru demontarea motorului efectuaţi paşii de la 1 la 19, în conformitate cu Capitolul 10.2 „Lucrări de întreţinere“ la pagina 45.
• Îndepărtaţi şuruburile (Fig. 7, Poz. 21) şi trageţi modulul electronic
vertical în sus (Fig. 7).
• Înainte de montarea noului modul electronic introduceţi noua etanşare mecanică între modul (Fig. 7, Poz. 22) şi, motor (Fig. 7, Poz. 4) pe
domul de contacte.
• Presaţi modulul electronic pe contactele noului motor şi fixaţi cu
şuruburi (Fig. 7, Poz. 21).
• Pentru montarea mecanismului de acţionare (drive) efectuaţi paşii
20 la 40 în conformitate cu Capitolul 10.2 „Lucrări de întreţinere“ la
pagina 45.
PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei. După demontarea modulului, contactele motorului se mai pot afla sub o
tensiune ce poate pune în pericol viaţa.
• Verificaţi absenţa tensiunii electrice şi acoperiţi sau izolaţi componentele învecinate, aflate sub tensiune.
NOTĂ:
Zgomotele produse de lagăre şi vibraţiile neobişnuite indică uzura
lagărelor. În acest caz este necesară înlocuirea lagărului de către personalul de service Wilo.
AVERTISMENT! Pericol de accident!
Deschiderea motorului duce la forţe magnetice puternice, cu efect
de şoc. Acestea pot provoca accidentări grave prin tăiere, strivire
sau lovire.
• A nu se deschide motorul!
• Demontarea şi montarea flanşei motorului şi a scutului de lagăr în
vederea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se va executa exclusiv de către personalul de service Wilo!

10.2.3 Înlocuirea modulului electronic

•
•
•
•
•

PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă rotorul este acţionat prin intermediul roţii alergătoare atunci
când pompa este oprită, la contactele motorului se poate forma o
tensiune periculoasă la atingere.
Închideţi vanele de izolare în amonte şi în aval de pompă.
Pentru demontarea modulului electronic efectuaţi paşii de la 1 la 7 în
conformitate cu capitolul 10.2 „Lucrări de întreţinere“ la pagina 45.
Îndepărtaţi şuruburile (Fig. 6, Poz. 21) şi extrageţi modulul de pe
motor.
Înlocuiţi garnitura inelară.
Montajul se realizează în ordine inversă.
NOTĂ:
La montaj, modulul trebuie presat până la opritor.

10.2.4 Înlocuirea rotorului ventilatorului
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Pentru demontarea rotorului ventilatorului efectuaţi paşii de la 1 la 7,
în conformitate cu Capitolul 10.2 „Lucrări de întreţinere“ la pagina 45.
• Basculaţi în joc rotorul ventilatorului de pe axul motorului, folosind
unelte adecvate.
• La montajul noului rotor al ventilatorului fiţi atenţi la poziţionarea
corectă a inelului de toleranţă în locaşul de pe butuc.
• La montaj, rotorul ventilatorului trebuie presat până la opritor. Aici
presaţi numai în zona butucului.

WILO SE 11/2013

Română
11

Defecţiuni, cauze şi depanare

Avariile se vor remedia doar de către personal de specialitate calificat! Se vor respecta indicaţiile de siguranţă din Capitolul 10
„Întreţinerea“ la pagina 44.
• Dacă avaria nu poate remediată, adresaţi-vă unei firme de specialitate sau celui mai apropiat serviciu pentru clienţi sau celei mai
apropiate reprezentanţe.

Afişaje de avarie

Pentru defecţiuni, cauze şi remedii vezi prezentarea procedurii „Mesaj
de avarie/avertizare“ de la capitolul 11.3 „Validarea erorilor“ la
pagina 54 şi tabelele următoare. În prima coloană a tabelului se află
numerele de coduri care sunt afişate pe ecran în cazul unei avarii.
NOTĂ:
Dacă a dispărut cauza defecţiunii, aceasta dovedeşte că uneori unele
defecţiuni se remediază automat.

Legendă

Pot apărea următoarele tipuri de erori cu o prioritate diferită (1 = prioritate redusă; 6 = prioritate maximă):
Tip eroare Explicaţii

Prioritate

A
B
C

6
5
4

D
E
F

11.1

Eroare definitivă
în cazul erorii 6, eroare definitivă
Avertisment,
la 5 min. după trecerea la o eroare definitivă
la a 6a repetare a erorii
Ca tipul de erori A, însă tipul de erori A are o
prioritate mai mare decât tipul D
Regim de avarie: Atenţionare cu turaţie de
avarie şi SSM activat
Avertisment

3
2
1

Defecţiuni mecanice
Defecţiune

Cauză

Remediere

Pompa nu funcţionează sau se
opreşte

Contact cablu slăbit

Verificaţi toate punctele de îmbinare a
cablului.
Se verifică siguranţele, se schimbă siguranţele defecte.
Deschideţi încet vana de închidere.

Siguranţe defecte
Pompa funcţionează cu putere
redusă
Pompa produce zgomote

Vana de închidere de la refulare este
înfundată.
Aer în conducta de aspirare
Presiune preliminară insuficientă

Lagărele motorului prezintă urme de
deteriorare.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA

Etanşaţi flanşele, vidaţi.
Măriţi presiunea preliminară, respectaţi
presiunea minimă la ştuţul de aspiraţie,
verificaţi robinetul cu sertar la aspiraţie şi,
la nevoie, curăţaţi
Dispuneţi verificarea şi la nevoie punerea
în funcţiune a pompei printr-un service
WILO sau un atelier specializat

51

Română
11.2

Tabel de erori
Grupare

Eroare de
instalaţie /
sistem

Nr.

Remediere

Tip eroare
HV

AC

C

A

C

A

Nicio eroare
Subtensiune

E005

Supratensiune

E006
E007

Verificaţi instalaţia electrică
Se verifică reglarea şi funcţionarea instalaţiei
Atenţie! O funcţionare prelungită poate duce la deteriorarea
modulului.
AVERTISMENT! Regim Alimentarea acţionează
Se verifică reglarea şi funcţiode funcţionare turbină rotorul pompei, este pro- narea instalaţiei
(trecere în sens opus
dus curent electric.
Atenţie! O funcţionare prelunscurgerii)
gită poate duce la deteriorarea
modulului.
Blocare
Arborele este blocat
Dacă blocajul nu este remediat
mecanic.
după 10 s, pompa se opreşte.
Verificaţi dacă arborele funcţionează uşor,
Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Temperatură ridicată Motorul este suprasolici- Lăsaţi să se răcească motorul
bobinaj
tat
Verificaţi setările
Verificaţi / corectaţi punctul de
lucru.
Aerisirea motorului este Degajaţi gura de intrare a aerulimitată
lui în răcitor.
Temperatura apei este
Reduceţi temperatura apei
prea ridicată
Suprasarcină motor
Punctul de lucru este în
Verificaţi / corectaţi punctul de
afara caracteristicii.
lucru.
Depuneri în pompă
Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Scurt circuit / legare la Motorul sau modulul este Apelaţi la serviciul de asistenţă
pământ
defect
tehnică.

C
F

A
F

F

F

A

A

B

A

B

A

A

A

Eroare de contact

Modulul nu are contact cu Apelaţi la serviciul de asistenţă
motorul
tehnică.
Motor defect
Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Motor defect
Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Debit limitat de aer la
Degajaţi gura de intrare a aeruintrarea în răcitorul
lui în răcitor.
modulului
Temperatură ambiantă
Îmbunătăţiţi aerisirea spaţiului
prea ridicată

A

A

B

A

B

A

B

A

Fluctuaţii de tensiune în
reţeaua de curent
Fluctuaţii de tensiune în
reţeaua de curent

Verificaţi instalaţia electrică

F

D

Verificaţi instalaţia electrică

F

D

E010

Eroare motor E020

E021

E023

E025

E026
Eroare modul E030

E031

E032
E033

Reţeaua este suprasolici- Verificaţi instalaţia electrică
tată

Tensiunea de reţea este
prea mare
Regim în 2 faze
Fază lipsă
AVERTISMENT! Regim Fluxul acţionează rotorul
generator
pompei, este produs
(trecere în direcţia
curent electric.
scurgerii)

Bobinaj întrerupt
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Cauză

0
E004

E009

Eroare
pompă

Eroare

WSK respectiv PTC
întrerupt
Supratemperatură
modul
Temperatură ridicată
hibrid / componentă
de putere
Subtensiune circuit
intermediar
Supratensiune circuit
intermediar

Verificaţi instalaţia electrică
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Grupare

Nr.

Eroare

Cauză

Remediere

Tip eroare
HV

Eroare de
comunicare

E035

DP / MP: identitate
multiplă

identitate multiplă

E050

Timeout de comunicare BMS

E051

Combinaţie nepermisă CDP / MP
Timeout de comunicare DP / MP
Eroare internă de
comunicare (SPI)

Comunicaţie BUS întreruptă sau timeout
Cablu întrerupt
Pompe diferite

E052
Eroare
sistem
electronic

E070

Eroare
sistem
electronic
(continuare)

E

Apelaţi la serviciul de asistenţă F
tehnică.
Cablu comunicare MP
Verificaţi cablul şi conexiunile E
defect
cablului.
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă A
tehnică.

F

Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Senzor defect sau conec- Verificaţi conexiunea traductat greşit
torului de presiune diferenţială

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

B

A

A

A

Eroare EEPROM

E072

Componentă de
putere / convertizor
Convertizor intern
defect
Alimentarea cu tensiune de serviciu 24 V
pentru senzor defectă
Infobyte nesetat
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Set de date pompă
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
Flex, lipsă
tehnică.
Set de date pompă
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
flex, incorect
tehnică.
Eroare sincronizare
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
motor
tehnică.
Supracurent în motor Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Supraturaţie
Eroare electronică internă Apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Eroare regim funcţio- Alimentarea acţionează
Verificaţi setarea, verificaţi
nare turbină (trecere în rotorul pompei, este pro- funcţionarea instalaţiei
sensul fluxului, pompa dus curent electric.
Atenţie! O funcţionare prelunnu poate porni)
gită poate duce la deteriorarea
modulului.

E077

E096
E097
E098
E110
E111
E112

Eroare de
instalaţie /
sistem

Redispunerea pompei princi- E
pale şi / sau slave (pompa condusă) (vezi cap. 9.2 la
pagina 41)
Verificaţi îmbinarea cablului la F
automatizarea clădirii.

E071

E076

E119

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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11.3

Validarea erorilor
Generalităţi
E000
E000

6.0.0.0

5.0.0.0

În caz de eroare se afişează pagina de erori în locul celei de stare.
În general, se poate naviga în acest caz după cum urmează (Fig. 51):
• Pentru trecerea la modul de meniu apăsaţi butonul roşu.
Numărul de meniu <6.0.0.0> se aprinde intermitent.

6.0.0.0

10S

1/1

Fig.51: Eroare navigare

Prin rotirea butonului roşu se poate naviga în meniu.
• Apăsaţi butonul roşu.
Numărul de meniu <6.0.0.0> este afişat static.
În afişajul unităţilor se indică atât numărul actual de apariţii (x), cât
numărul maxim de apariţie a erorii (y) în forma „x / y“.
Atât timp cât eroarea nu poate fi validată, o apăsare repetată a butonului roşu are ca urmare o întoarcere în modul de meniu.
NOTĂ:
După un timeout de 30 de secunde, se va reveni la pagina de stare,
respectiv de erori.
NOTĂ:
Fiecare cod de eroare are propriul contor de erori, care numără frecvenţa apariţiei erorii în ultimele 24 h şi după validarea manuală este
resetat 24 h în mod continuu în timpul comenzii 'Pornire reţea' sau la
o nouă comandă 'Pornire reţea'.

11.3.1 Tip eroare A sau D

1

Tip eroare A (Fig. 52):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program
1

2

3

4

2
3
4

• Se afişează codul de eroare.
• Motor oprit
• Led roşu aprins
• SSM este activat
• Contorul de erori indică o creştere
> 1 minut?
Eroare validată?
Sfârşit; Regimul de reglare este continuat
Da
Nu

Fig.52: Tip eroare A, Schema
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Tip eroare D (Fig. 53):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program

1

1

2

2
3
4
5
6
7
8

3

4

7
5

• Se afişează codul de eroare.
• Motor oprit
• Led roşu aprins
• SSM este activat
• Contorul de erori indică o creştere
Există o nouă avarie de tipul „A“?
> 1 minut?
Eroare validată?
Există o nouă avarie de tipul „A“?
Trimitere spre tip de eroare „A“
Sfârşit; Regimul de reglare este continuat
Da
Nu

6
8
Fig.53: Tip eroare D, Schema

E000

Dacă apar erori de tipul A sau D, procedaţi după cum urmează pentru
validare (Fig. 54):
• Pentru trecerea la modul de meniu apăsaţi butonul roşu.

6.0.0.0

Numărul de meniu <6.0.0.0> se aprinde intermitent.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Numărul de meniu <6.0.0.0> este afişat static.

6.0.0.0

60S

1/1

Timpul rămas până la validarea erorii este afişat.
• Aşteptaţi până ce trece timpul rămas.

6.0.0.0

Durata până la validarea manuală a tipului de eroare A şi D este întotdeauna 60 de secunde.
• Apăsaţi din nou butonul roşu

1/1

0S

12.3

Eroarea este validată şi pagina de stare este afişată.
Fig.54: Validarea tipului de eroare A sau D
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11.3.2 Tip eroare B
Tip eroare B (Fig. 55):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program

1
2

1

3

2
3
4
5
6
7
8
9

4

5

6

• Se afişează codul de eroare.
• Motor oprit
• Led roşu aprins
• Contorul de erori indică o creştere
Contor de erori > 5?
• SSM este activat
> 5 minute?
> 5 minute?
Eroare validată?
Sfârşit; Regimul de reglare este continuat
Eroare E021 > 1 minut
Da

9

Nu
7

Dacă apar erori de tipul B, procedaţi după cum urmează pentru validare:
• Pentru trecerea la modul de meniu apăsaţi butonul roşu.

8
Fig.55: Tip eroare B, Schema

Numărul de meniu <6.0.0.0> se aprinde intermitent.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Numărul de meniu <6.0.0.0> este afişat static.
În afişajul unităţilor se indică atât numărul actual de apariţii (x), cât
numărul maxim de apariţie a erorii (y) în forma „x / y“.

Număr de apariţii X < Y

E000

Dacă numărul actual de apariţii al erorii este mai mic decât numărul
maxim (Fig. 56):
• Aşteptaţi să se scurgă intervalul până la autoresetare.

6.0.0.0

În afişajul valorii timpul rămas până la autoresetarea erorii este afişat
în secunde.
După scurgerea timpului de autoresetare eroarea va fi validată automat şi pe ecran apare pagina de stare.

6.0.0.0

75S

3/6

12.3

Fig.56: Validarea tipului de eroare B (X < Y)

NOTĂ:
Timpul de autoresetare se poate regla la numărul de meniu <5.6.3.0>
(timp reglat 10 până la 300 sec.)

Număr de apariţii X = Y

E000

Dacă numărul actual de apariţii al erorii este egal cu numărul maxim
(Fig. 57):
• Aşteptaţi până ce se scurge timpul rămas.

6.0.0.0

Timpul până la validarea manuală este întotdeauna de 300 secunde.
În câmpul de pe ecran apare timpul rămas până la validarea manuală,
în secunde.
• Apăsaţi din nou butonul roşu

6.0.0.0

300S

6/6

Eroarea este validată şi pagina de stare este afişată.

6.0.0.0
6/6

0S

12.3

Fig.57: Validarea tipului de eroare B (X=Y)
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11.3.3 Tip eroare C
Tip eroare C (Fig. 58):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program

1

1
2

2
3
4
5
6
7
8

3

4

• Se afişează codul de eroare.
• Motor oprit
• Led roşu aprins
Criteriu de eroare îndeplinit?
> 5 minute?
• Contorul de erori indică o creştere
Contor de erori > 5?
• SSM este activat
Eroare validată?
Sfârşit; Regimul de reglare este continuat
Da

5

Nu
6

7
8
Fig.58: Tip eroare C, Schema

E000

Dacă apar erori de tipul C, procedaţi după cum urmează pentru validare (Fig. 59):
• Pentru trecerea la modul de meniu apăsaţi butonul roşu.

6.0.0.0

Numărul de meniu <6.0.0.0> se aprinde intermitent.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Numărul de meniu <6.0.0.0> este afişat static.

6.0.0.0

- - -S

E000
12.3

3/6

6.0.0.0

300
5/6 S
0S

În afişajul unităţilor se indică atât numărul actual de apariţii (x), cât
numărul maxim de apariţie a erorii (y) în forma „x / y“.
După 300 secunde numărul actual de apariţii este mărit cu unu.

E000
12.3

6.0.0.0
6/6

În afişajul valorii se afişează „- - -“.

12.3

Fig.59: Validarea tipului de eroare C

NOTĂ:
Prin remedierea cauzei erorii, eroarea este validată automat.
• Aşteptaţi până ce trece timpul rămas.
Dacă numărul de apariţii actuale (x) este egal cu numărul maxim de
apariţii ale erorii (y) aceasta poate fi validată manual.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Eroarea este validată şi pagina de stare este afişată.
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11.3.4 Anularea tipului de eroare E sau F
Tip eroare E (Fig. 60):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program

1

1

2

2
3
4
5
6
7
8
9a

3

4

5

9b

• Se afişează codul de eroare.
• Pompa trece pe regim de avarie
• Contorul de erori indică o creştere
Matrice de erori AC sau HV?
• SSM este activat
Criteriu de eroare îndeplinit?
Eroare validată?
Matrice de erori HV şi > 30 minute?
• SSM este activat
Sfârşit; Regimul de reglare (pompă cu două rotoare)
continuă
Sfârşit; Regimul de reglare (pompă cu un rotor) continuă
Da

6

Nu
7

8
9a

9b

Fig.60: Tip eroare E, Schema

Tip eroare F (Fig. 61):
Operaţiune / Cuprins
Interogare
program

1

1
2
3
4
5

2

3

• Se afişează codul de eroare.
• Contorul de erori indică o creştere
Criteriu de eroare îndeplinit?
Eroare validată?
Sfârşit; Regimul de reglare este continuat
Da
Nu

4
5
Fig.61: Tip eroare F, Schema

6.0.0.0
E000

12.3

Fig.62: Validarea tipului de eroare E sau F

Dacă apar erori de tipul E sau F, procedaţi după cum urmează pentru
validare (Fig. 62):
• Pentru trecerea la modul de meniu apăsaţi butonul roşu.
Numărul de meniu <6.0.0.0> se aprinde intermitent.
• Apăsaţi din nou butonul roşu
Eroarea este validată şi pagina de stare este afişată.
NOTĂ:
Prin remedierea cauzei erorii, eroarea este validată automat.
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Piese de schimb

Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate
şi / sau la serviciul de asistenţă tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebările suplimentare sau comenzile incorecte, la fiecare comandă trebuie indicate toate datele de pe plăcuţa de identificare (plăcuţă de identificare pompă Fig. 10, Poz.1).
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
O funcţionare ireproşabilă a pompei poate fi asigurată doar atunci
când se utilizează piese de schimb originale.
• Folosiţi exclusiv piese de schimb originale Wilo.
• Informaţii necesare pentru comanda pieselor de schimb:
• Coduri piese de schimb
• Denumiri piese de schimb
• Toate datele de pe plăcuţa de identificare
NOTĂ:
Lista pieselor de schimb originale: vezi documentaţia pieselor de
schimb Wilo (www.wilo.com). Numerele de poziţie ale desenului
explodat (Fig. 7) servesc la orientare şi listarea componentelor principale (tab. 1). Aceste numere de poziţie nu trebuie folosite pentru
comenzile de piese de schimb.

13

Eliminarea

Prin eliminarea corectă a acestui produs şi prin reciclarea corectă, se
evită poluarea mediului şi pericolele la adresa sănătăţii persoanei.
Eliminarea în conformitate cu normele necesită golirea şi curăţarea şi
demontarea agregatului pompei.
Agenţii de lubrifiere se colectează separat. Componentele pompei se
separă în funcţie de materiale (metal, plastic, electronice).
1. Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, apelaţi la
serviciile unor firme de reciclare publice sau private.
2. Informaţii suplimentare privitoare la reciclarea corectă se obţin de
la administraţia publică, orificiul de reciclare sau la punctul de
achiziţie.

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-Stratos GIGA
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EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that this pump type of the series:
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série:

Stratos GIGA

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

2006/42/EG

EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directive CE relative aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten.
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery
directive 2006/42/EC.
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 1. 5.
de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l’énergie

2009/125/EG

nach den Ökodesign - Anforderungen der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen,
This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps,
suivant les exigences d’éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following harmonized standards:
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est:

EN
EN
EN
EN

809+A1
60034-1
61800-5-1
61800-3:2004

WILO SE
Division Pumps & Systems
PBU Pumps - Quality
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger Herchenhein
Group Quality Manager

Document: 2117829.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e
direttive rilevanti:

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I,
nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.

Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:

EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as bombas
de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

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

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EUkonedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elz oldalt

CS
Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá následujícím
písluným ustanovením:

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z
nast puj cymi dokumentami:

RU

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

Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpe(nosti stanovené ve sm)rnici o elektrických zaízeních nízkého nap)tí
jsou dodreny podle pílohy I, (. 1.5.1 sm)rnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

   EC     2006/42/EG
*#$ & $&, +  # & ;
&#+', $'' " &#+' I, < 1.5.1 #  =
= 2006/42/>G.

Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi 2009/125/WE.

      !" 2004/108/EG
     # , $   %  &  2009/125/(

Vyhovuje poadavk?m na ekodesign dle naízení 547/2012 pro vodní (erpadla.

Speniaj wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.

pouité harmoniza(ní normy, zejména: viz pedchozí strana

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona

@ #$  J! &#& 547/2012  Q
.
T&; " #  #,   : . &#'
#U

EL
)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ
XZ[\]^_`{ |}~ }^ ^|] _}|  _} }Z] }}Z ^Z ~]^^~{ }~
|[^_{ ~}{~ :

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz:

\];^_`B Ex ^{| =;}|~*=|J| 2006/42/Ex
~ ~} {~ ^} }Z ^Z `Z[  }Z }Z^]}~ `] `{ }^
}Z` I, . 1.5.1 }Z ^Z {}~ `{ } `Z] `} 2006/42/EG.

AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.

RO
EC-Declara[ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat, corespunde cu urmtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mainile 2006/42/CE.

+`J?=|^~;J{* 7<=|J>J;J| Ex-2004/108/Ex
Q<?3|* ];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~?^`{| ?>~J| 2009/125/Ex

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilikin yönetmelik 2009/125/AT

Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

`] `{ }~ ~} {~ ^~^[^~^ {~`^ }^_ ]^]~`^ 547/2012 ~
_]}[{.
]`^]~`] Z~`^^~^`{] |}_, ~~}{: [{ ^Z^`{]Z {[

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonana 547/2012 pentru pompe de
ap.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ
I lisa punktile 1.5.1.

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o ms apliecinm, ka is izstrdjums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direkt¢vas dro¢bas mr£i tiek ievroti atbilstoi Ma¢nu direkt¢vas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:
Main direktyv 2006/42/EB
Laikomasi emos ¥tampos direktyvos keliam¦ saugos reikalavim¦ pagal Main¦ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras¢bm §denss§k¨iem.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemroti harmonizti standarti, tai skait: skat¢t iepriekjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d©l vandens
siurbli¦.
pritaikytus vieningus standartus, o b§tent: r. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk(nej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpe(nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle prílohy I, (. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

SL
ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede(im zadevnim dolo(ilom:

BG
E-
 $ 
ª##,  &#% "#   :

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseeni.

  #   2006/42/EO
«    #&#$   &#+  % %"
¬#+ I, < 1.5.1  ª#  = 2006/42/E@.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné (erpadlá.

izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne (rpalke.

@%"   !  ®" 547/2012   &&.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

¯## #: +. &# #U

MT
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li
°ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj izvedbi odgovaraju sljede±im
vae±im propisima:

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj verziji odgovaraju slede±im
vae±im propisima:

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta°° Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zatite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice
o strojevima 2006/42/EZ.

EZ direktiva za maine 2006/42/EZ
Ciljevi zatite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za maine 2006/42/EZ.

p
elettromanjetika
j
- Direttiva 2004/108/KE
/ /
Kompatibbiltà
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uu tal-enerija
b'mod partikolari: ara l-pa°na ta' qabel

Elektromagnetna
g
kompatibilnost
p
- smjernica
j
2004/108/EZ
/ /
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potronje energije 2009/125/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

Elektromagnetna
g
kompatibilnost
p
- direktiva 2004/108/EZ
/ /
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potronje energije 2009/125/EZ
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
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T+ 54 11 4361 5929
¼¹ÁÂÃÄ½ÅÆÄÂ¹¿ÇÂÆ¿½¶
Australia
WILO Australia Pty Limited
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Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿¶Í

India
ØÙÚÛ´Ù¹Ê¼½´½»É¸¶´½¹Ê´
âÅ½»»´âÍÆ Ä´Ú»Ê¿
Pune 411019
T +91 20 27442100
Ä¸¶ò¼Ç¸ÄÃÆ½»É¸¶ Å½»»¿ÇÂÆ

Lithuania
ØÙÚÛ´Ú¼¸»Íò½´µÝ
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
Æ½¼ÅÃÌ¼ÅÂ¿Å»´

Saudi Arabia
ØÙÚÛ´´ì´¼Ë½ÊÉ
¼Ë½ÊÉ´ÔÔ ï
T +966 1 4624430
ÌÄÉÂÍÅ½ÃÌ½»½¹¼½¼¹Ê¿ÇÂÆ

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
Ç¼»¶½Ì¼ÅÂÃÇÑ¹¿¹¸»¿¼Ê

Morocco
WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T + 212 (0) 5 22 66 09
24/28
ÇÂ¹»½Ç»ÃÌ¼ÅÂ¿Æ½

Serbia and Montenegro
ØÙÚÛ´Ý¸Â·¶½Ê´Ê¿Â¿Â¿
11000 Beograd
T +381 11 2851278
ÂÁÁ¼Ç¸ÃÌ¼ÅÂ¿¶Ä

Ireland
WILO Ireland
Ú¼Æ¸¶¼Çô
T +353 61 227566
Ä½Å¸ÄÃÌ¼ÅÂ¿¼¸

The Netherlands
ØÙÚÛ´ ¸Ê¸¶Å½¹Ê´Ñ¿ò¿
ÔïïÔ´ µ´Ø¸Ä»Ó½½¹
T +31 88 9456 000
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿¹Å

Italy
ØÙÚÛ´Ù»½Å¼½´Ä¿¶¿Å¿
ëÕÕ Ö´â¸ÄÇÉ¼¸¶½´
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
Ì¼ÅÂ¿¼»½Å¼½ÃÌ¼ÅÂ¿¼»

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿¹Â

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿ôÓ
Korea
ØÙÚÛ´âÍÆ Ä´Ú»Ê¿´
ÔÖìëëÕ´Ð½¹·Ä¸Â÷´ÝÍÄ½¹
T +82 51 950 8000
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂ¿ô¶

Í¶»É¸¶´ÄÍÑÄ¼Ê¼½¶¼¸Ä÷´¶¸ ¶¸Ä¸¹»½»¼Â¹´½¹Ê´Ä½Å¸Ä´ÂÁÁ¼Ç¸Ä´Â¹´ÌÌÌ¿Ì¼ÅÂ¿ÇÂÆ

Slovakia
ØÙÚÛ´è¾´Ä¿¶¿Â¿÷´Â¶·¿´àÅÂô½
Ö×ÔÕ ´Ý¶½»¼ÄÅ½ò½
T +421 2 33014511
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿Äô
Slovenia
ØÙÚÛ´µÊ¶¼½»¼Ç´Ê¿Â¿Â¿
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
Ì¼ÅÂ¿½Ê¶¼½»¼ÇÃÌ¼ÅÂ¿Ä¼

Poland
ØÙÚÛ´âÂÅÄô½´¾ ¿´Ó¿Â¿Â¿
ÕïìïÕ ´Ú¸ÄÓ¹ÂÌÂÅ½
T +48 22 7026161
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ Å

South Africa
¾½ÅÆÄÂ¹´¾ÂÍ»É´µÁ¶¼Ç½
Ô ÔÕ´Ê¸¹ò½Å¸
T +27 11 6082780
¸¶¶ÂÅ¿ÇÂ¶¹¸Å¼ÍÄÃ
Ä½ÅÆÄÂ¹¿ÇÂ¿Ó½

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
âÂ¶»Í·½Å´ÚÊ½¿
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
ÑÂÆÑ½ÄÃÌ¼ÅÂ¿ »

Spain
ØÙÚÛ´ÙÑ¶¼Ç½´¾¿µ¿
ëÖÖÕ ´µÅÇ½Å´Ê¸´Ò¸¹½¶¸Ä´
(Madrid)
T +34 91 8797100
Ì¼ÅÂ¿¼Ñ¸¶¼Ç½ÃÌ¼ÅÂ¿¸Ä

Sweden
ØÙÚÛ´¾ò¸¶¼·¸´µÝ
35246 Växjö
T +46 470 727600
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Ä¸
Switzerland
Ý´âÍÆ ¸¹´µÐ
×ÔÕ´É¸¼¹Á¸ÅÊ¸¹
T +41 61 83680-20
¼¹ÁÂÃ¸ÆÑì ÍÆ ¸¹¿ÇÉ
Taiwan
ØÙÚÛ´½¼Ì½¹´èÂÆ ½¹Ë´Ú»Ê¿
¾½¹ÇÉÂ¹·´¼Ä»¿÷´ ¸Ì´½¼ ¸¼´
City 24159
T +886 2 2999 8676
¹¸ÅÄÂ¹¿ÌÍÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿»Ì
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
¾½¹¿´ò¸´¼Ç¿´µ¿¾¿
×ûï ´Ä»½¹ÑÍÅ
T +90 216 2509400
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿»¶
Ukraina
ØÙÚÛ´ô¶½¼¹½´»¿Â¿Ì¿
ÕÔÕ××´¼¸Ì
T +38 044 2011870
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Í½
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
¸Ñ¸Å´µÅ¼´¶¸¸´àÂ¹¸¾ÂÍ»É
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿½¸
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂìÍÄ½¿ÇÂÆ
Vietnam
ØÙÚÛ´¼¸»¹½Æ´èÂ´Ú»Ê¿
ÒÂ´èÉ¼´¼¹É´è¼»Ë÷´¼¸»¹½Æ
T +84 8 38109975
¹ôÆ¼¹ÉÃÌ¼ÅÂ¿ò¹
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Pioneering for You

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

