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Generalită
i
Instruc1 iuni
de montaj
i exploatare
Despre acest document
Varianta originală a instruc iunilor de utilizare este în limba germană. Variantele în alte
limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor instruc iuni de utilizare.
Aceste instruc iuni de montaj i exploatare reprezintă o parte integrantă a produsului.
Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor
instruc iuni reprezintă condi ia de bază pentru utilizarea corespunzătoare i exploatarea
corectă a produsului.
Instruc iunile de montaj i exploatare sunt conforme cu varianta constructivă a produsului, respectiv cu standardele de siguran ă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declara ie de conformitate CE:
O copie a declara iei de conformitate CE este parte integrantă a acestor instruc iuni de
montaj i exploatare. În cazul unei modificări tehnice a tipurilor constructive, efectuate
fără acordul nostru, această declara ie î i pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare con ine indica ii importante, care trebuie respectate la instalarea, exploatarea i între inerea echipamentului. Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de persoanele care montează i exploatează echipamentul înainte de montarea
i punerea în func iune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguran ă generale din această sec iune, cât i măsurile de
siguran ă specifice din sec iunile următoare, marcate cu simbolurile pentru pericol.
2.1

Semnele de avertizare con inute în aceste instruc iuni
Simboluri:
Simbol general pentru pericol
Pericol de electrocutare
NOTĂ:
Cuvinte de aten ionare:
PERICOL!
Situa ie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.
AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). „Avertisment“ implică existen a probabilită ii accidentării (grave a) persoanelor, dacă nu se respectă această indica ie.
ATEN IE!
Există pericolul deteriorării produsului/instala iei. „Aten ie“ atrage aten ia utilizatorului
asupra posibilită ii de deteriorare a produsului în cazul nerespectării acestei indica ii.
NOTĂ:
O indica ie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage aten ia utilizatorului
asupra unor posibile dificultă i.
•
•
•
•
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Indica iile montate direct la produs, ca de exemplu,
sensul de rota ie/sensul de curgere,
marcajul racordurilor,
plăcu a de identificare,
autocolantul de avertizare,
trebuie respectate obligatoriu i trebuie men inute permanent în stare lizibilă.
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2.2

Calificarea personalului
Personalul însărcinat cu instalarea, utilizarea i între inerea trebuie să posede calificarea
adecvată pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competen a i supravegherea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune de cuno tin ele
necesare, acesta trebuie instruit i colarizat. 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 instruc iunilor de siguran ă pot apărea situa ii periculoase pentru
oameni, mediul înconjurător i produs/instala ie. Nerespectarea indica iilor de siguran ă
conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.
Concret, nerespectarea acestor instruc iuni privind siguran a poate duce, de exemplu,
la următoarele riscuri:
punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică, mecanică i bacteriologică,
periclitarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale periculoase,
distrugeri ale proprietă ii,
pierderea unor func ii importante ale produsului/instala iei,
imposibilitatea efectuării lucrărilor de între inere i repara ii.

•
•
•
•
•
2.4

Efectuarea lucrărilor în condi iile respectării normelor de siguran ă
Trebuie respectate indica iile de siguran ă cuprinse în aceste instruc iuni de montaj i
exploatare, prevederile na ionale privitoarele la protec ia împotriva accidentelor precum
i eventualele regulamente interne de lucru, func ionare i securitate stabilite de către
utilizator.

2.5

Reguli de securitate pentru utilizator
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacită i fizice,
senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără experien ă i/sau în necuno tin ă
de cauză, cu excep ia situa iilor în care siguran a lor este supravegheată de o persoană
responsabilă sau au primit de la aceasta indica ii privitoare la folosirea aparatului.
Copiii trebuie supraveghea i pentru a avea siguran a că nu se joacă cu aparatul.
În cazul în care componentele fierbin i sau reci ale produsului/instala iei pot reprezenta un
pericol, beneficiarul trebuie să ia măsurile de siguran ă necesare pentru a nu se intra în
contact cu ele.
Protec ia la atingere pentru componentele aflate în mi care (de ex. cuplaje) nu trebuie
îndepărtată când produsul este în func iune.
Scurgerile (de exemplu, la etan area arborelui) de agen i periculo i (de exemplu, explozivi,
toxici, fierbin i) trebuie direc ionate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane i
mediul înconjurător. Trebuie respectate legile na ionale în vigoare.
Materialele u or inflamabile trebuie inute obligatoriu la distan ă de produs.
Trebuie luate măsuri pentru prevenirea electrocutării. Se vor respecta prevederile con inute în reglementările locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.] i cele ale companiei locale
de furnizare a energiei electrice.

•
•
•
•
•

2.6

Reguli de securitate pentru montaj i între inere
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj i între inere sunt efectuate
de personal de specialitate autorizat i calificat, care a studiat atent aceste instruc iuni de
montaj i exploatare.
Lucrările la produs/instala ie trebuie efectuate doar cu echipamentul oprit. Procedurile
descrise în instruc iunile de montaj i de exploatare pentru scoaterea din func iune a produsului/instala iei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate i de protec ie trebuie
montate la loc i puse în func iune.
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2.7

Modificarea unor piese sau fabricarea de piese de schimb
Modificarea unor piese sau fabricarea unor piese de schimb neagreate pun în pericol siguran a produsului/personalului i anulează declara iile producătorului privitoare la siguran ă.
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. Folosirea pieselor
de schimb originale i a accesoriilor aprobate de producător contribuie la siguran a în
exploatare. Utilizarea altor componente anulează răspunderea producătorului pentru
consecin ele rezultate.

2.8

Utilizarea neautorizată
Siguran a func ionării produsului livrat este garantată doar la utilizarea corespunzătoare
în conformitate cu informa iile cuprinse în capitolul 4 din instruc iunile de montaj i
exploatare. Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara valorilor limită specificate în
catalog/fi a tehnică.

3 Transportarea i depozitarea temporară

La primire, produsul i ambalajul de transport se vor verifica imediat dacă nu au suferit
deteriorări în timpul transportului. Dacă se constată deteriorări ca urmare a transportului,
trebuie făcute demersurile necesare la firma de expedi ie, în intervalul de timp corespunzător.

ATEN IE! Pericol de accidente i de distrugeri ale proprietă ii!
Transportul i depozitarea necorespunzătoare pot duce la deteriorarea produsului i
la accidentarea persoanelor.
• În timpul transportului i a depozitării temporare, pompa inclusiv ambalajul trebuie
ferite de umezeală, înghe i de orice ac iune mecanică din exterior.
• Ambalajele slăbite î i pierd stabilitatea i, la căderea produsului, pot conduce la accidentarea persoanelor.
• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată de modulul de
reglaj sau de cablu!

4 Domeniul de utilizare

•
•
•
•

Pompele de înaltă eficien ă din seriile constructive Wilo-Yonos MAXO/-D servesc la circula ia fluidelor (cu excep ia uleiurilor i a fluidelor uleioase, fără agen i cu con inut de alimente) în
instala ii de încălzire cu apă caldă
circuite de răcire i de apă rece
sisteme industriale de recirculare închise
Instala ii solare

AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Din cauza materialelor utilizate, pompele din seriile constructive Wilo-Yonos
MAXO/-D nu pot fi utilizate în combina ie cu apă potabilă sau alimente.
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5 Datele produsului
5.1

Codul tipului

Exemplu: Yonos MAXO-D 32/0,5-11
Yonos MAXO
D
32

0,5-11
5.2

= pompă de înaltă eficien ă
= pompă cu un rotor
-D = pompă cu două rotoare
32 = racord cu flan ă diametru nominal 32
Racord filetat:
25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Racord cu flan ă
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Flan ă combinată (PN 6/10):
DN 32, 40, 50, 65
0,5 = înăl imea minimă reglabilă de pompare în [m]
11 = înăl imea maximă de pompare în [m] la Q = 0 m3/h

Date tehnice

Debit max.
Înăl ime de pompare max.
Tura ie
Tensiune de re ea
Frecven a
Intensitate nominală
Indice de eficien ă energetică (EEI)
Clasa de izola ie
Grad de protec ie
Putere nominală P1
Diametre nominale
Flan ă de racordare
Greutatea pompei
Temperatura ambiantă admisă
Temperatura admisă a fluidului
pompat
Clasa de temperatură
Umiditate rel. max.
Grad de poluare
Presiunea de lucru maxim admisă
Fluide admise
Wilo-Yonos MAXO/-D

În func ie de tipul pompei, vezi catalogul
În func ie de tipul pompei, vezi catalogul
În func ie de tipul pompei, vezi catalogul
1~230 V ±10% conform DIN IEC 60038
50/60 Hz
Vezi plăcu a de identificare
Vezi plăcu a de identificare
Vezi plăcu a de identificare
Vezi plăcu a de identificare
Vezi plăcu a de identificare
Vezi codul tipului
Vezi codul tipului
În func ie de tipul pompei, vezi catalogul
-20 °C până la +40°C 1)
-20 °C până la +110°C 1)
TF110
 95%
2 (IEC 60664-1)
Vezi plăcu a de identificare
Agent termic (conf. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Amestecuri apă/glicol, raport de amestec max. 1:1 (pentru
amestecurile de glicol, datele de pompare trebuie să ină cont
de viscozitatea ridicată i trebuie corectate în func ie de raportul
de amestec procentual)
Se vor utiliza doar produse de firmă cu inhibitori de protec ie
la coroziune. Se vor respecta indica iile producătorului i fi ele
cu date de siguran ă.
Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul
producătorului pompei.
Etilenglicol/Propilenglicol cu inhibitori anticorozivi
Fără lian i de oxigen, fără material de etan are chimic (a se avea
în vedere instala ia închisă din motive de coroziune conform VDI
2035; locurile neetan e trebuie revăzute).
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5.2

Date tehnice

Nivel de zgomot
Compatibilitate electromagnetică (EMV)
Emitere de perturba ii
Rezisten ă la perturba ii
Curent rezidual I

Agen i de protec ie anticoroziune din comer 2)
Fără inhibitori anodici cu ac iune corozivă (de ex. subdozare prin
consum).
Produse combinate din comer 2)
Fără pelicule anorganice sau polimere.
Sole de răcire din comer 2)
< 52 dB(A) (în func ie de tipul pompei)
EMV generală: EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
 3,5 mA (vezi i cap. 7.2)

1) Pompa dispune de o func

ie de limitare a puterii, care protejează împotriva suprasarcinii.
În func ie de regimul de lucru, aceasta poate influen a capacitatea de pompare.

2) Vezi următorul avertisment

ATEN IE! Pericol de accidente i de daune materiale!
Fluidele nepermise (vezi cap. 4) pot distruge pompa i pot provoca accidentarea persoanelor.
Fi ele de date de siguran ă i indica iile producătorului trebuie respectate obligatoriu!
• 2) Se vor respecta indica iile producătorului privitoare la raporturile de amestec.
• 2) Aditivii sunt adăuga i în fluidul pompat pe partea de refulare a pompei, chiar dacă
acest lucru contrazice recomandările producătorului de aditivi!
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Atunci când se schimbă, se umple sau se completează nivelul fluidului pompat cu aditivi, există pericolul de producere de daune materiale cauzate de acumularea de substan e chimice. Pompa trebuie spălată separat suficient de mult pentru a se asigura că
vechiul fluid pompat a fost îndepărtat în totalitate din interiorul pompei.
Când spălarea se face cu varia ii de presiune, pompa trebuie deconectată. Spălarea
chimică nu este adecvată pentru pompă, în acest caz fiind necesar ca pompa să fie
demontată din sistem pe întreaga durată a procesului de cură are.
Presiunea minimă de admisie (prin presiune atmosferică) la tu ul de aspira ie al pompei
pentru evitarea zgomotelor de cavita ie (la temperatura mediului TMed):
Diametru nominal

TMed

TMed

TMed

Rp 1
Rp 1¼
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

–20°C...+50°C
0,3 bar
0,3 bar
0,3 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,7 bar
0,7 bar
0,7 bar

+95°C
1,0 bar
1,0 bar
1,0 bar
1,2 bar
1,2 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar

+110°C
1,6 bar
1,6 bar
1,6 bar
1,8 bar
1,8 bar
2,3 bar
2,3 bar
2,3 bar

Valorile sunt valabile pentru utilizări la altitudini de max. 300 m peste nivelul mării; pre
suplimentar pentru altitudini mai mari: 0,01 bar/100 m cre tere în înăl ime.
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5.3

5.4

Con inutul livrării
Pompă complet
• 2 etan ări la racordul filetat
• 8 aibe M12
(pentru uruburi de flan ă M12 la modelul flan ă combinată DN32-DN65)
• 8 aibe M16
(pentru uruburi de flan ă M16 la modelul flan ă combinată DN32-DN65)
• Instruc iuni de montaj i exploatare
Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat;
• Cochilie termoizolante
pentru lista separată, vezi catalogul.

6 Descrierea i func ionarea
6.1

Descrierea pompei
Pompele de înaltă eficien ă Wilo-Yonos MAXO sunt pompe cu rotor umed, cu rotor cu
magnet permanent i reglare integrată a presiunii diferen iale impuse. Sunt disponibile
pompe cu un rotor (fig. 1a) i cu două rotoare (fig. 1b).
1 Modul de reglaj
1.1 Afi aj cu leduri
1.2 Led de semnalizare a avariei
1.3 Buton de comandă
1.4 techer de racordare
2 Carcasa pompei
2.1 Simbol pentru direc ia curgerii

6.2

Func ionarea pompei
Pe carcasa motorului, se găse te un modul de reglaj (fig. 1a, poz. 1), sub formă constructivă verticală, care reglează presiunea diferen ială a pompei la o valoare reglabilă în limitele
domeniului de reglaj. În func ie de tipul reglării, diferen a de presiune se supune unor criterii diferite. La toate tipurile de reglare, pompa se adaptează la varia iile de debit din
instala ie, care apar mai ales în cazul utilizării ventilelor termostatice sau a robinetelor de
amestec. În afară de reglarea presiunii diferen iale impuse, pompa poate fi reglată i în 3
trepte de tura ie fixă.
Avantajele reale ale sistemului de reglare electronică sunt:
• Economisirea energiei odată cu reducerea costurilor de exploatare,
• Atenuarea zgomotelor de curgere,
• Economisirea de supape de presiune diferen ială.
Se pot efectua următoarele reglaje:
Înăl ime nominală de pompare:
Afi ajul cu leduri indică valoarea nominală reglată a pompei, în metri (m). Valoarea nominală poate fi reglată sau modificată prin rotirea butonului de comandă.
Mod de reglare:
Presiune diferen ială - variabilă (p-v):
Sistemul electronic modifică liniar valoarea de referin ă a presiunii diferen iale, men inută
de pompă între HS i ½HS. Valoarea de referin ă a presiunii diferen iale H scade, respectiv
cre te odată cu debitul.

Instruc iuni de montaj i exploatare Wilo-Yonos MAXO/-D

117

Română
Presiune diferen ială - constantă (p-c): Sistemul electronic men ine presiunea diferenială generată de pompă la o valoare impusă constantă setată Hs în intervalul de debite
admis până la caracteristica de maxim.
3 trepte de tura ie (n = constant): Pompa func ionează fără reglaj cu una dintre cele trei
trepte reglabile de tura ie fixă.
SSM: Contactul semnalizării generale de defec iune (contact normal închis, fără poten ial)
poate fi conectat la automatizarea clădirii. Contactul intern este închis atunci când pompa
nu se află sub tensiune, nu există nicio avarie sau modulul de reglaj s-a defectat. Comportamentul SSM este descris în cap. 10.1 i 10.2.
În caz de avarie (în func ie de codul de eroare, vezi cap. 10.1), ledul de semnalizare a avariei
se aprinde în culoarea ro ie (fig. 1a poz. 1.2).
6.3

Pompă cu două rotoare
La pompa cu două rotoare, ambele ansambluri motor cu rotor hidraulic sunt construite
identic i sunt montate într-o carcasă comună de pompă. Fiecare din cele două pompe
produce acela i debit de pompare
Pentru comutarea automată la avarie, este necesar un dispozitiv de comutare pus la dispozi ie de către client.
NOTĂ:
• În cazul în care, la o pompă cu două rotoare, ambele rotoare sunt prevăzute cu un dispozitiv automat de comutare în caz de avarie, fie regimul de reglaj i înăl imea nominală de
pompare selectate fie treptele de tura ie setate trebuie să fie identice la ambele pompe.
• Func ionarea în paralel a unei pompe cu două rotoare sau a două pompe cu un rotor nu
este permisă, deoarece pompele se pot influen a negativ în timpul func ionării..

7 Instalarea i racordarea electrică

•
•
•
•
•
•
7.1

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea i racordarea electrică incorecte reprezintă pericol de moarte.Trebuie luate
măsuri pentru prevenirea electrocutării.
Instalarea i racordarea electrică trebuie efectuate doar de către personal de specialitate conform prevederilor în vigoare!
Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!
Respecta i prevederile locale ale companiei de furnizare a energiei electrice!
Pompe cu cablu premontat:
Nu trage i niciodată de cablul pompei!
Nu îndoi i cablul!
Nu a eza i niciun fel de obiecte pe cablu!
Instalarea

AVERTISMENT! Pericol de accidentare!
Montajul necorespunzător se poate solda cu accidentarea persoanelor.
• Există pericol de strivire!
• Pericol de rănire din cauza marginilor/bavurilor tăioase. Purta i echipamente de protec ie adecvate (de ex. mănu i)!
• Pericol de rănire în cazul căderii pompei/motorului. Asigura i pompa/motorul, la
nevoie, cu dispozitive de prindere adecvate.
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ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Montajul necorespunzător se poate solda cu deteriorarea instala iei.
• Instalarea trebuie efectuată doar de către personal de specialitate!
• Respecta i prevederile na ionale i regionale!
• Pompa poate fi transportată numai de motor/carcasa pompei. Niciodată de modulul de
reglaj sau de cablu!
• Instalarea în interiorul unei clădiri
Pompele se instalează într-un spa iu uscat, bine aerisit i fără praf, conform gradului de
protec ie (vezi plăcu a de identificare a pompei). Temperaturile de ambian ă mai mici de
-20°C nu sunt permise.
• Instalarea în afara unei clădiri (amplasare exterioară):
• Instala i pompa într-un cămin (de ex.: aht de lumină, cămin circular) cu capac sau întrun dulap /într-o carcasă ca protec ie contra intemperiilor. Temperaturile de ambian ă
mai mici de -20°C nu sunt permise.
• Evita i expunerea directă a pompei la radia iile solare.
• Pompa se va proteja astfel încât loca urile pentru evacuarea condensului să rămână
curate, fără impurită i. (Fig. 7)
• Proteja i pompa contra averselor de ploaie. Picurarea apei de sus este permisă cu condi ia ca racordarea electrică să fie efectuată conform instruc iunilor de montaj i
exploatare i închiderea să fie corespunzătoare.
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
La depă irea sau coborârea sub temperatura ambiantă admisă asigura i aerisirea suficientă. Din cauza supratemperaturii, modulul electronic se poate deconecta.
Nu acoperi i niciodată modulul electronic cu obiecte. Trebuie păstrată o distan ă suficientă de cel pu in 10 cm în jurul modulului electronic.
• Înainte de instalarea pompei, executa i toate lucrările de sudare i de lipire.
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Impurită ile de pe sistemul de conducte pot deteriora pompa în timpul func ionării.
Spăla i sistemul de conducte înainte de instalarea pompei.
• Monta i vanele de izolare în amonte i în aval de pompă.
• Fixa i conductele cu dispozitive adecvate de pardoseală, plafon sau perete, astfel încât
pompa să nu suporte greutatea conductelor.
• La montarea pe turul instala iilor deschise, turul de siguran ă trebuie să se ramifice înainte
de pompă (DIN EN 12828).
• Pompa se montează într-un loc u or accesibil, astfel încât să existe posibilitatea verificării
ulterioare, a reviziei sau a înlocuirii.
• De respectat în timpul montajului/instalării:
• Executa i montajul netensionat cu arborele pompei pe orizontală (v. pozi iile de montaj
în fig. 2a/2b).
• Asigura i-vă că instalarea pompei se face în pozi ia de montaj permisă i pe direc ia
corectă de curgere (vezi fig. 2a/2b). Simbolul pentru sensul de curgere de la carcasa pompei (fig. 1a; Pos 2.1) indică sensul de curgere. În caz de nevoie roti i motorul incl. modulul
de reglare, a se vedea cap. 9.1.
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
În cazul unei pozi ii nepermise a modulului, există pericolul să pătrundă picături de apă.
Pozi ia modulului cu racordul de cablu orientat în sus nu este permisă!
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7.1.1 Instalarea pompei cu racorduri filetate
• Înainte de montarea pompei, monta i îmbinările filetate adecvate pentru conducte.
• La montarea pompei, utiliza i garniturile plate livrate între tu ul de aspira ie/refulare i
îmbinările filetate ale conductelor.
• Monta i piuli ele olandeze pe filetul de la tu urile de aspira ie/refulare i strânge i cu
cheia franceză sau cu un cle te pentru evi.
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
La strângerea îmbinărilor filetate nu ine i contra la motor/modul, ci utiliza i suprafeele speciale pentru chei de pe tu ul de aspirare/refulare (fig. 3a).
• Verifica i etan eitatea îmbinărilor filetate.
7.1.2 Instalarea pompei cu flan e
Montarea pompelor cu flan ă combinată PN6/10 (pompe cu flan e DN 32 până la inclusiv
DN 65) i pompe cu flan e DN80/DN100.

•
•
•
•

•

AVERTISMENT! Pericol de accidente i de distrugeri ale proprietă ii!
În condi ii de instalare incorectă, îmbinarea cu flan ă se poate deteriora i deveni neetan ă. Pericol de rănire/pericol de daune materiale în cazul scurgerii de fluid fierbinte.
Nu conecta i niciodată între ele două flan e combinate!
Pompele cu flan ă combinată nu sunt autorizate pentru presiuni de lucru PN16.
Utilizarea de elemente de siguran ă (de ex. inele de siguran ă) poate determina scurgeri la îmbinarea cu flan ă. De aceea ele nu sunt permise. Între capul urubului/piuli ei
i flan a combinată trebuie utilizate aibele livrate (fig. 3b, poz. 1).
Cuplurile de strângere admise din tabelul următor (vezi mai jos) nu trebuie depă ite
nici în cazul utilizării de uruburi cu rezisten ă mai mare (≥ 4.6), deoarece în caz contrar
se poate produce deteriorarea orificiilor longitudinale. Prin aceasta, uruburile î i pierd
pretensionarea i îmbinarea cu flan ă poate deveni neetan ă.
Utiliza i uruburi suficient de lungi. Filetul urubului trebuie să iasă cu cel pu in un pas
în afară din piuli ă (fig. 3b, poz. 2). Fig.

DN 32, 40, 50, 65

Presiunea nominală PN6

Presiunea nominală PN10/16

Diametru urub
Clasă de rezisten ă
Cuplu de strângere permis
Lungime min. urub la
• DN 32/DN 40
• DN 50/DN 65

M12
4.6 sau mai mare
40 Nm

M16
4.6 sau mai mare
95 Nm

55mm
60 mm

60 mm
65 mm

DN 80, 100

Presiunea nominală PN6

Presiunea nominală PN10/16

Diametru urub
Clasă de rezisten ă
Cuplu de strângere permis
Lungime min. urub la
• DN 80
• DN 100

M16
4.6 sau mai mare
95 Nm

M16
4.6 sau mai mare
95 Nm

65 mm
70 mm

65 mm
70 mm

• Monta i garnituri plate potrivite între flan a pompei i cea a contraflan ei.
• Strânge i uruburile flan ei în 2 etape, pe diagonală, cu cuplul de strângere indicat
(vezi tabelul 7.1.2).
• Etapa 1: 0,5 x cuplu strângere adm.
• Etapa 2: 1,0 x cuplu strângere adm.
• Verifica i etan eitatea îmbinărilor cu flan e.
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7.1.3 Izolarea pompei în instala ii de încălzire, răcire i climatizare
AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
Întreaga pompă poate fi foarte fierbinte. La reechiparea izola iei în timpul func ionării
există pericol de arsuri.
• Cochiliile termoizolante (accesorii op ionale) sunt permise numai pentru aplica ii de încălzire cu temperaturi ale fluidului pompat începând cu +20°C, deoarece aceste cochilii termoizolante nu conferă carcasei pompei rezisten ă la difuzie. Cochilia termoizolantă se
montează înainte de punerea în func iune a pompei.
• La utilizarea în instala ii de răcire i de climatizare, se vor utiliza materiale izolante din
comer , rezistente la difuzie.
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Dacă izola ia rezistentă la difuzie este montată de către client, carcasa pompei poate
fi izolată numai până la rostul de separa ie la motor. Deschiderile pentru scurgeri de
condens trebuie să rămână libere, pentru ca apa de condens produsă în motor să se
poată scurge nestingherit (fig. 7). Acumularea de condens la motor se poate solda cu
defec iuni electrice.
7.2

Racordare electrică

•

•

•
•
•
•

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul producerii unor accidente mortale prin electrocutare.
Conexiunile electrice i toate celelalte opera iuni conexe trebuie efectuate exclusiv de
către un electrician de la societatea locală de distribu ie a energiei electrice în conformitate cu prevederile în vigoare.
Înainte de începerea lucrărilor la pompă se întrerupe alimentarea cu tensiune la to i polii.
Nu se permite începerea lucrărilor la pompă/modulul de reglaj decât după 5 minute din
cauza tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru persoane.
Verifica i dacă toate racordurile de la techer sunt scoase de sub tensiune ( i contactele fără poten ial).Pentru aceasta trebuie desfăcut techerul.
Pompa nu va fi pusă în func iune dacă modulul de reglaj/ techerul prezintă urme de
deteriorare.
În cazul îndepărtării neautorizate a elementelor de reglaj i de comandă de la modulul de
reglaj, există pericol de electrocutare la atingerea componentelor electrice din interior.
O pompă nu poate fi racordată la o alimentare permanentă cu tensiune (USV sau a anumite re ele IT).

ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Racordul electric necorespunzător poate duce la deteriorarea produsului.
• În cazul conectării unei tensiuni gre ite, motorul se poate deteriora!
• Comanda printr-un releu semiconductor/Triac se va verifica în cazurile individuale,
deoarece sistemul electronic poate fi deteriorat sau compatibilitatea electromagnetică (EMV) poate fi influen ată negativ!
• La conectarea/deconectarea pompei cu ajutorul unor dispozitive externe de comandă,
trebuie dezactivată caden area tensiunii de re ea (de ex. comandă pachet Puls), pentru
evitarea pagubelor la sistemul electronic.
• Tipul de curent i tensiunea de re ea trebuie să corespundă datelor de pe plăcu a de identificare.
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• Racordul electric se va realiza printr-un cablu de re ea fix (3 x 1,5 mm2 sec iune minimă),
care este prevăzut cu un conector sau un întrerupător multipolar cu o deschidere a contactului de minim 3 mm.
• Dacă are loc deconectarea printr-un releu de re ea conectat de client se vor îndeplini
următoarele cerin e: Curent nominal ≥ 10 A, tensiune nominală 250 VAC
• Siguran ă 10/16 A, inertă sau siguran ă automată cu caracteristică C
• Pompele cu două rotoare: Ambele motoare ale pompei cu două rotoare trebuie prevăzute cu un cablu de re ea cu conectare separată i o siguran ă de re ea separată.
• Un întrerupător de protec ie a motorului instalat de client nu este necesar. Dacă un astfel
de întrerupător există deja în instala ie, acesta trebuie untat sau trebuie setat la valoarea
maximă posibilă a intensită ii.
• Curent de deriva ie per pompă Ieff я 3,5 mA (conform EN 60335)
• Se recomandă siguran area pompei cu un întrerupător de protec ie FI.
Marcaj: FI sau
La dimensionarea întrerupătorului de protec ie FI respecta i numărul de pompe racordate
i intensitatea nominală a fiecăreia.
• La utilizarea pompei în instala ii cu o temperatură a apei de peste 90 °C trebuie folosit un
cablu de racordare termorezistent.
• Toate cablurile de racordare trebuie dispuse în a a fel încât să nu intre în contact cu conducta i/sau carcasa pompei sau a motorului.
• Pentru a asigura protec ia contra stropirii i protec ia la smulgere a presetupelor pentru
cablu, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior adecvat (vezi tabelul 7.2) iar presetupele pentru cablu se vor în uruba strâns. În plus, cablurile din apropierea conectorului filetat se vor îndoi sub forma unei bucle de scurgere, pentru eliminarea apei scurse.
• Pompa/instala ia trebuie împământată conform normelor tehnice.
• L, N,
: Tensiunea racordului la re ea: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038; alternativ
este posibilă alimentarea electrică între două faze ale unei re ele de curent continuu cu
tensiune în triunghi 3~230 VAC, 50/60 Hz.
• SSM: Un mesaj global de defec iune este disponibil la bornele SSM ca deschizător fără
poten ial. Sarcina pe contact:
• Minim admisă: 12 V DC, 10 mA
• Maxim admisă: 250 V AC 1 A
PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare a contactului SSM există pericolul
producerii unor accidente mortale prin electrocutare.
La racordarea contactului SSM la poten ialul de re ea, faza de conectat i faza L1 la cablul
de alimentare de la re ea a pompei trebuie să fie identice.
• Frecven a comutării
• Conectări/deconectări prin tensiunea de re ea  100/24 h
•  20/h la o frecven ă de comutare de 1 min. între conectări/deconectări de la re eaua de tensiune.
7.2.1 Racord techer
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Fixarea incorectă a techerului poate provoca probleme de conectare i daune materiale.
• techerul trebuie în urubat în pozi ia finală cu ajutorul urubului de fixare, astfel încât
suprafa a modulului i a techerului să facă corp comun.
• Pentru evitarea daunelor materiale prin intrarea apei la sistemul electronic, elementele
de etan are nu trebuie scoase din presetupele pentru cablu dacă acestea nu sunt alocate.

122

WILO SE 03/2015

Română
Pentru racordarea electrică, techerul trebuie scoas de al modulul de reglaj (fig. 4a).
• Se desface urubul de fixare a techerului cu ajutorul unei urubelni e Torx sau ascu ite
(fig. 4a, poz. 1). techerul se mi că din pozi ia sa.
Se scoate cu aten ie techerul.
• Se de urubează ambele presetupe pentru cablu (fig. 4b) i se scoate cu aten ie partea
superioară a techerului.
• Se scot elementele de etan are ale presetupelor pentru cablu cu ajutorul unei urubelni e (fig. 4c, poz.1).
NOTĂ: Dacă un element de etan are a fost îndepărtat din gre eală, el trebuie introdus din
nou în presetupa pentru cablu!
• Cablurile trebuie pregătite de către instalator pentru conectarea la re ea i la racordul
SSM conform fig. 4c.
• Se execută racordul la re ea i SSM inând cont de denumirea bornelor i se introduce
cablul în elementul inferior al techerului Fig. 4d.
• Se aga ă elementul superior al techerului cu elementele de articula ie spre înainte, în
orificiile de articula ie ale elementului inferior i se închide (fig. 4e). Se în urubează presetupele pentru cablu.
• Se a ază techerul în loca ul de al modulul de reglaj i se în urubează cu o urubelni ă Torx
sau una ascu ită (fig. 4f, poz. 2). techerul se fixează prin în urubare în pozi ia sa finală.
NOTĂ: Suprafa a modulului i cea a techerului trebuie să facă corp comun.
Sarcină maximă a contactului se atinge când techerul este în pozi ie finală!
7.2.2 Ocuparea presetupelor pentru cablu:
Următorul tabel prezintă combina iile posibile de circuite electrice în care pot fi ocupate
presetupele de cablu individuale. În acest sens se va respecta DIN EN 60204-1 (VDE
0113, Bl.1):
• Par. 14.1.3 conform: Conductorii de la diverse circuite electrice pot apar ine aceluia i
cablu multiconductor, atunci când izola ia este suficientă pentru cea mai mare tensiune
întâlnită în cablu.
• Par. 4.4.2 conform: În cazul unei posibile afectări a func ionării din cauza compatibilită ii
electromagnetice, cablurile de semnal cu prag redus trebuie separate de cablurile cu
curen i puternici.

1.

2.

Fiting

M20 (racord stânga)

M20 (racord dreapta)

Diametrul cablului
Func ie
Tip cablu

8...10 mm
Cablu de re ea
min. 3x1,5 mm2
max. 3x2,5 mm2
Cablu de re ea i SSM
max. 5x1,5 mm2

8...10 mm
SSM
min. 2x0,5 mm2
max. 2x1,5 mm2

Func ie
Tip cablu

Tabelul 7.2.2:
PERICOL! Pericol de moarte prin electrocutare
În cazul în care cablul de re ea i cablul de semnalizare generală de defec iune (SSM) se
află împreună într-un cablu cu 5 conductori (tabelul 7.2.2, modelul 2), cablul de semnalizare generală de defec iune (SSM) nu trebuie monitorizat cu joasă tensiune de protec ie, deoarece în caz contrar se pot produce transferuri de tensiune.
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7.2.3 Racordarea pompei pe curent monofazat la o re ea de curent trifazat existentă
Racordare electrică 3~230 V:
L1, L2, L3 i PE existente:Conductorul de null N lipse te.
Tensiunea între două faze oarecare trebuie să fie de 230 V.
NOTĂ: Asigura i-vă că între faze (L1-L2, L1-L3 sau L2-L3) tensiunea este de 230 V!
La bornele L i N ale techerului trebuie asigurate două faze (L1-L2, L1-L3 sau L2-L3).
Racordare electrică 3~400 V:
1. L1, L2, L3, PE i conductor de nul N existen i (fig. 5).
Tensiunea între conductorul de nul (N) i o fază oarecare (L1, L2 sau L3) trebuie să
fie 230 V.
2. L1, L2, L3 i PE existente. Conductorul de null N lipse te.Înainte de pompă trebuie
conectat un transformator de re ea (accesoriu) pentru asigurarea racordului 1~230 V
(L/N/PE).

8 Punerea în func iune
Trebuie respectate obligatoriu indica iile de pericol i avertismentele din capitolele 7,
8.5 i 9!
Înainte de punerea în func iune a pompei verifica i dacă aceasta este montată corect i
racordată.
8.1

Alimentare i vidare
NOTĂ: O aerisire incompletă conduce la producerea de zgomote în pompă i în instala ie.
Instala ia trebuie umplută i dezaerată în mod corespunzător. Aerisirea camerei rotorului
pompei are loc automat după o scurtă func ionare. Func ionarea fără apă, pe o perioadă
scurtă de timp, nu determină deteriorarea pompei.
NOTĂ: Aerisirea corpului pompei se poate realiza prin reglarea la treapta de tura ie 3
(treaptă de tura ie maximă) pentru scurt timp.
AVERTISMENT! Pericol de accidente i de daune materiale!
Nu este permisă desfacerea capului motorului sau a îmbinării cu flan ă/ a îmbinării filetate a conductei în vederea aerisirii!
• Pericol de opărire!
Fluidul scurs poate produce accidentarea persoanelor i daune materiale.
• Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instala iei (temperatura lichidului
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare.

8.2

Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
În func ie de starea de func ionare a instala iei, pompa se poate încinge foarte tare.
Pericol de arsuri la atingerea suprafe elor metalice (de ex. aripioare de răcire, carcasa
motorului, carcasa pompei). Setarea la modulul de reglare se poate efectua în timpul
func ionării prin ac ionarea butonului de reglare. În timpul efectuării acestor opera iuni nu atinge i suprafe ele fierbin i.
Pompa se deserve te cu ajutorul butonului de operare (fig. 1a, poz. 1.3).
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8.2.1 Setarea tipului de reglaj i a înăl imii de pompare
Prin rotirea butonului de comandă, se alege fie regimul de reglaj i înăl imea de pompare
dorită, fie treapta de tura ie.
Setarea modului de reglare
Presiune diferen ială - variabilă (p-v): Fig. 8
La stânga fa ă de pozi ia centrală, pompa este setată pentru modul de reglare чp-v.
Presiune diferen ială - constantă (p-c): Fig. 9
La dreapta fa ă de pozi ia centrală, pompa este setată pentru modul de reglare чp-c.
3 trepte de tura ie (n = constant):
Pompa poate fi reglată, cu ajutorul butonului de comandă, la 3 trepte de tura ia (1, 2 sau
3) (Fig.1c)
Reglaj

Afi aj pe display

Treaptă de tura ie

1
2
3

C1
C2
C3

min.
med.
max.

* Caracteristicile pentru reglarea treptelor de tura ie depind de timp, vezi catalogul

Reglarea înăl imii de pompare
Afi ajul cu leduri indică valoarea nominală reglată a pompei.
Dacă butonul de comandă este rotit către stânga sau către dreapta, va cre te valoarea
impusă setată pentru modul de reglare respectiv. Valoarea impusă setată se reduce dacă
butonul de comandă este rotit înapoi.
Reglajul are loc cu grada ii de 0,5 m (până la înăl imea nominală de pompare 10 m) respectiv în intervale de 1 m (> 10 m înăl ime nominală de pompare). Sunt posibile etape intermediare, care însă nu sunt afi ate.
Reglare din fabrică
Pompele sunt livrate cu regimul de reglaj Δp-v. Înăl imea nominală de pompare este presetată, în func ie de tipul pompei, între ½ i ¾ din înăl imea nominală max. de pompare
(vezi datele pompei în catalog). În func ie de instala ie, trebuie adaptată puterea necesară
a pompei.
NOTĂ: În cazul întreruperii alimentării de la re ea, valorile setate ale înăl imii de pompare
se păstrează.
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8.2.2 Selectarea modului de reglare
Tip instala ie

Condi ii ale sistemului

Instala ii de încălzire/ventilare/
climatizare cu rezisten ă în partea de transfer (calorifere de
cameră + robinet cu termostat)
 25% din rezisten a totală

1. Sistem cu două conducte cu robinete cu termostat/vane zonale i autoritate a vanei
redusă
• HN > 4 m
• Conducte de distribu ie foarte lungi
• Robinete de blocare a coloanei puternic
gâtuite
• Regulator al diferen ei de presiune pe
coloană
• Pierderi mari de presiune în componentele instala iei care se scurg din fluxul
volumetric general (cazan/ma ină de
frig, eventual schimbător de căldură,
conductă de distribu ie până la prima
deriva ie)
2. Circuite primare cu pierderi mari de presiune
1. Sistem cu două conducte cu robinete cu termostat/vane zonale i autoritate a vanei
înaltă
• HN  2 m
• Instala ii gravita ionale transformate
• Adaptare la o extensie mai mare a temperaturii (de ex. sisteme de termoficare)
• Pierderi reduse de presiune în componentele instala iei care se scurg din fluxul volumetric general (cazan/ma ină de
frig, eventual schimbător de căldură,
conductă de distribu ie până la prima
deriva ie)
2. Circuite primare cu pierderi mici de presiune
3. Sisteme de încălzire prin pardoseală cu
robinete cu termostat sau vane zonale
4. Sisteme monotubulare cu robinete cu termostat sau armături de izolare
Debit volumetric constant
Opera ie manuală de revenire prin reglarea
tura iei

Instala ii de încălzire/ventilare/
climatizare cu rezisten ă în partea de transfer (calorifere de
cameră + robinet cu termostat)
25% din rezisten a în partea
de transfer (calorifer de cameră
+ robinet cu termostat)

Instala ii de încălzire i de aerisire/instala ii de climatizare

Mod de reglare
recomandat
p-v

p-c

n = const.

8.2.3 Reglarea debitului pompei
În proiect, instala ia este concepută pentru un anumit punct de lucru (punctul hidraulic de
sarcină maximă la necesarul maxim de putere de încălzire calculat). La punerea în func iune, debitul pompei (înăl imea de pompare) trebuie reglat în func ie de punctul de lucru
al instala iei.
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În instala iile în care este necesară prioritatea pentru agent termic, pompa poate fi reglată
la treapta de tura ie maximă (3).
Dacă necesarul de debit volumetric în instala ie este redus, pompa poate fi reglată la
treapta de tura ie minimă (1). Acest lucru este util de ex. pentru o opera ie de revenire
manuală.
NOTĂ: Reglajul standard nu corespunde debitului necesar al pompei în instala ia dată.
Aceasta se determină cu ajutorul unei diagrame în func ie de caracteristicile tipului de
pompă ales (din catalog/fi a tehnică). Vezi i fig. 8 i 9.
Regimuri de reglaj p-c, p-v:
p-c (Fig. 9)

p-v (Fig. 8)

Punct de lucru
pe caracteristică
maximă

Se trasează de la punctul de lucru către stânga. Se cite te valoarea nominală
HS i se reglează pompa la această valoare.

Punct de lucru în
gama de reglare

Se trasează de la punctul de lucru
către stânga. Se cite te valoarea
nominală HS i se reglează pompa la
această valoare.

Se urmăre te caracteristica de reglare
până la caracteristica maximă, apoi
orizontal către stânga, se cite te
valoarea nominală HS i se reglează
pompa la această valoare.

8.3

Func ionare
Defectarea aparatelor electrice din cauza câmpurilor electromagnetice
În timpul func ionării pompelor cu convertizoare de frecven ă sunt generate câmpuri
electromagnetice. Acestea pot duce la defectarea aparatelor electronice. Consecin a
poate fi func ionarea defectuoasă a aparatului, ceea ce poate duce la vătămări corporale
grave până la moarte, de exemplu în cazul persoanelor purtătoare de aparate medicale
implantate active sau pasive. De aceea, în timpul func ionării este interzisă sta ionarea
persoanelor purtătoare de stimulatoare cardiace, de exemplu, în apropierea instala iei/
pompei. În cazul suporturilor magnetice sau electronice de date, câmpurile electromagnetice generate pot duce la pierderea datelor.

8.4

Scoaterea din func iune
Pentru lucrări de între inere/repara ii sau demontare, pompa trebuie scoasă din func iune.

•
•
•
•
•

•

PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericol de moarte prin electrocutare.
Lucrările la componentele electrice ale pompei trebuie efectuate obligatoriu doar de
către un electrician calificat.
La toate lucrările de între inere i repara ie, pompa trebuie deconectată de la re ea i
asigurată împotriva repornirii neautorizate.
Nu se permite începerea lucrărilor la modulul de reglaj decât după 5 minute din cauza
tensiunii de atingere existente care este periculoasă pentru persoane (condensatori).
Verifica i dacă toate racordurile sunt scoase de sub tensiune ( i contactele fără potenial).
i atunci când este scoasă de sub tensiune, pompa poate să mai conducă o cantitate
reziduală de curent electric. Prin rotorul ac ionat poate fi indusă o tensiune periculoasă la atingere, prezentă la contactele motorului.
Se închid vanele de izolare în aval i în amonte.
Pompa nu va fi pusă în func iune dacă modulul de reglaj/ techerul prezintă urme de
deteriorare.
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AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instala iei (temperatura lichidului
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare.
Lăsa i instala ia i pompa să se răcească la temperatura camerei.

9 Între inerea
Pentru opera iunile de între inere/cură are i de repara ii, respecta i indica iile din capitolele 8.3 „Func ionarea“, 8.4 „Scoaterea din func iune“ i 9.1 „Demontarea/Instalarea“.
Trebuie urmate instruc iunile de siguran ă din capitolul 2.6 i capitolul 7.
La încheierea lucrărilor de între inere i de repara ii, monta i i racorda i pompa în conformitate cu indica iile din capitolul 7 „Instalarea i racordarea electrică“. Pornirea pompei se
efectuează conform indica iilor din capitolul 8 „Punerea în func iune“.
9.1

Demontarea/Instalarea

•

•

•
•

•
•
•

•
•
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AVERTISMENT! Pericol de accidente i de daune materiale!
Lucrările de demontare/instalare necorespunzătoare pot produce accidentarea persoanelor i distrugeri ale proprietă ii.
Există pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instala iei (temperatura lichidului
pompat) întreaga pompă se poate încălzi foarte tare.
În cazul unor temperaturi ridicate ale fluidului pompat i la presiuni mari pe sistem,
există pericol de opărire din cauza fluidului fierbinte eliminat.
Înainte de demontarea motorului, vanele de izolare din ambele păr i ale pompei trebuie
închise, pompa trebuie lăsată să se răcească la temperatura camerei i trebuie golită
sec iunea izolată a instala iei. Dacă nu există vane de izolare, goli i instala ia.
Respecta i datele producătorului i fi ele de date de siguran ă privind posibilii aditivi
din instala ie.
Pericol de accidentare în cazul căderii motorului după desprinderea uruburilor de fixare.
Respecta i prevederile na ionale privitoare la protec ia împotriva accidentelor precum
i regulamentele interne de lucru, de utilizare i de siguran ă stabilite de operator.
La nevoie, purta i echipament de protec ie!
AVERTISMENT! Pericol din cauza câmpului magnetic puternic!
În interiorul ma inii există în permanen ă un câmp magnetic puternic care, în cazul lucrărilor de demontare neconforme, pot duce la vătămări corporale i daune materiale.
Îndepărtarea rotorului din carcasa motorului poate fi efectuată de regulă numai de
către personalul de specialitate autorizat!
Există pericol de strivire! La extragerea rotorului de pe motor acesta poate fi tras violent
înapoi în pozi ia ini ială, din cauza câmpului magnetic puternic.
În cazul în care unitatea formată din rotorul hidraulic, scutul de lagăr i rotor este
extrasă de pe motor, în special persoanele purtătoare de aparatură medicală de sus inere, ca de ex. stimulatoare cardiace, pompe de insulină, aparate auditive sau altele,
pot fi puse în pericol. Consecin ele pot duce până la moarte, vătămări corporale grave
sau daune materiale. Pentru persoanele afectate este necesară în orice caz o evaluare
specializată de medicină a muncii.
Aparatele electronice pot fi afectate sau deteriorate din cauza câmpului magnetic
puternic al rotorului.
Dacă rotorul se află în afara motorului, obiectele magnetice pot fi atrase violent.
Acest lucru poate avea ca i consecin e vătămări corporale sau daune materiale.
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În stare asamblată, câmpul magnetic al rotorului este condus în circuitul feromagnetic al
motorului. Prin aceasta, în afara ma inii nu se detectează niciun câmp magnetic dăunător
pentru sănătate.
PERICOL! Pericol de electrocutare!
i fără modul (fără conexiune electrică) la contactele motorului poate fi prezentă
o tensiune periculoasă la contact.
Este interzisă demontarea modulului!
Dacă doar modulul de reglare trebuie adus în altă pozi ie, motorul nu trebuie scos complet
din carcasa pompei. În carcasa pompei motorul poate fi rotit în pozi ie dorită chiar dacă
este introdus (respecta i pozi iile de montaj permise conform fig. 2a i fig. 2b).
NOTĂ: În general, roti i capul pompei înainte de umplerea instala iei.

ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Dacă, în timpul lucrărilor de între inere i de repara ii, se separă capul motorului de
carcasa pompei, trebuie înlocuit inelul de etan are care se află între capul motorului i
carcasa pompei. La montarea capului motorului asigura i-vă că inelul de etan are se
află în pozi ie corectă.
• Pentru desprinderea motorului, se desfac cele 4 uruburi cu cap hexagonal (fig. 6, poz. 1).
ATEN IE! Pericol de daune materiale!
Nu deteriora i inelul de etan are care se află între capul motorului i carcasa pompei.
Inelul de etan are trebuie să se afle drept în raport cu marginea scutului de lagăr
îndreptată spre rotor.
• După montaj, strânge i la loc pe diagonală cele 4 uruburi cu loca hexagonal.
• Punerea în func iune a pompei a se vedea Capitolul 8.

10 Defec iuni, cauze i depanare
Defec iuni, cauze i depanare Tabelele 10, 10.1, 10.2.
Avariile vor fi remediate doar de către personal de specialitate calificat! Respecta i
indica iile de siguran ă din capitolul 9 !
Defec iuni

Cauze

Remediere

Pompa nu func ionează, de i prime te
curent.
Display negru
Pompa produce
zgomote.

Siguran ă electrică defectă.
Pompa nu prime te curent.

Verifica i siguran ele.
Lua i măsuri de remediere a întreruperii
alimentării cu tensiune.

Cavita ie din cauza presiunii
preliminare insuficiente.

Clădirea nu se
încălze te.

Puterea suprafe elor de încălzire este prea mică.

Cre te i presiunea preliminară pe sistem
în limita valorilor admise.
Verifica i reglajul pentru înăl imea de
pompare i la nevoie regla i înăl imi mai
mici.
Cre te i valoarea impusă (vezi 8.2.1).
Seta i modul de reglare la Δp-c.

Tabelul 10: Defec iuni cu surse de perturbare externe
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10.1
•
•
•
•

Semnalizări de avarie
Semnalizarea de avarie este afi ată la afi ajul cu leduri (fig. 1a, poz. 1.1).
Ledul de semnalizare a avariei rămâne aprins în culoarea ro ie (fig. 1a, poz. 1.2).
Contactul SSM se deschide.
Pompa se deconectează (în func ie de codul de eroare), încearcă să repornească la anumite intervale.
EXCEP IE: Cod de eroare E10 (blocare)
După cca 10 minute, pompa se deconectează complet i indică codul de eroare.
Fig.

Nr. cod.

Avarie

Cauză

Remediere

E04

Subtensiune în re ea

Verifica i tensiunea de re ea.

E05

Supratensiune în re ea

E09 1)

Regim turbină

E10

Blocare

Tensiune de alimentare de la
re ea, prea mică
Tensiune de alimentare de la
re ea, prea mare
Pompa este ac ionată pe retur
(traversarea pompei dinspre
partea de presiune spre partea
de aspirare)
Rotor blocat

E21 2)*

Suprasarcină

E23

Scurtcircuit

Func ionare greoaie a motorului
Tensiune prea mare la motor

E25

Contacte/Bobinaj

Bobinaj defect

E30

Temperatură excesivă
la modul

Camera interioară a modulului, prea fierbinte

E31

Temperatură ridicată
componentă de putere

Temperatură ambiantă prea
ridicată

E36

Eroare sistem electronic

Sistem electronic defect

Verifica i tensiunea de re ea.
Verifica i fluxul, eventual
monta i clapete de re inere.

Apela i la serviciul de asisten ă
pentru clien i
Apela i la serviciul de asisten ă
pentru clien i
Apela i la serviciul de asisten ă
pentru clien i
Apela i la serviciul de asisten ă
pentru clien i
Asigura i condi ii pentru o
aerisire mai bună, verifica i
condi iile de utilizare, la
nevoie, apela i la serviciul de
asisten ă pentru clien i
Asigura i condi ii pentru o
aerisire mai bună, verifica i
condi iile de utilizare, la
nevoie, apela i la serviciul de
asisten ă pentru clien i
Apela i la serviciul de asisten ă
pentru clien i

1) numai pentru pompe cu P  200W
1
2) suplimentar la afi ajul cu leduri, ledul de semnalizare a avariilor se aprinde în culoare ro

ie continuă.

* vezi i mesajele de avertizare E21 (capitolul 10.2)

Tabelul 10.1: Mesaje de avarie
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10.2
•
•
•
•

Mesaje de avertizare
Mesajul de avertizare este afi at la afi ajul cu leduri (fig. 1a, poz. 1.1).
Ledul de semnalizare a defec iunii i releul SSM nu se activează.
Pompa continuă să func ioneze cu capacitate de pompare redusă.
Starea de func ionare semnalizată ca necorespunzătoare nu ar trebui să se înregistreze pe
o perioadă prea lungă de timp. Cauza trebuie eliminată.

Nr. cod.

Avarie

Cauză

Remediere

E07

Operare cu generator

Verifica i sistemul

E11

Func ionare fără apă

Sistemul hidralic al pompei
este traversat de lichid.
Aer în pompă

E21 *

Suprasarcină

Func ionare greoaie a motorului. Pompa func ionează în
afara specifica iilor (de ex.
temperatură ridicată la
modul). Tura ia este mai
redusă decât în regim normal.

Verifica i cantitatea de apă/
presiunea apei
Verifica i condi iile de mediu

* vezi i mesajul de avertizare E21 (capitolul 10.1)

Tabelul 10.2: Mesaje de avertizare
Dacă avaria nu poate fi remediată, adresa i-vă unei unită i comerciale specializate sau
celui mai apropiat centru Wilo de asisten ă tehnică.

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate i/sau serviciul de
asisten ă tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi gre ite, la fiecare comandă trebuie indicate toate datele de pe plăcu a de identificare.

12 Eliminarea
Prin eliminarea corectă a acestui produs i prin reciclarea corectă, se evită poluarea mediului i pericolele la adresa sănătă ii persoanei.
La demontarea i eliminarea motorului trebuie respectate obligatoriu indica iile de
avertizare din Capitolul 9.1!
1) Pentru eliminarea produsului i a unor păr i ale acestuia, apela i la firme de eliminare
a de eurilor publice sau private.
2) Informa ii suplimentare privitoare la eliminarea corectă se ob in de la administra ia
publică, serviciul de eliminare a de eurilor sau la punctul de achizi ie.
NOTĂ: Este interzisă eliminarea pompei împreună cu de eurile menajere!
Informa ii suplimentare despre Recycling se găsesc la adresa www.wilo-recycling.com

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică
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EN
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EG  Konformitätserklärung
EC  Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

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

Yonos MAXO
Yonos MAXO-D

(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:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

Energieverbrauchsrelevante Produkte - Richtlinie
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l´énergie

2009/125/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
As well as following harmonized standards:
ainsi quaux normes harmonisées suivantes:

EN 809+A1
EN 12100
EN 60335-2-51
EN 61800-3: 2004
EN 16297-1
EN 16297-2

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE
Division Circulators  PBU BIG Circulators
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 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 protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen, die durch die Verordnung
(EU) 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation
(EU) No 622/2012
o
o
Suivant les exigences d´éco-conception du règlement (CE) n 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement (UE) n 622/2012

Dortmund, 14.11.2012

Holger Herchenhein
Group Quality Manager
Document: 2117840.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL

IT

ES

EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan
de volgende bepalingen:
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.
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

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

Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
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.
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 641/2009 en 622/2012.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 641/2009
e 622/2012.
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento
641/2009 y 622/2012.
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
véase página anterior

PT

SV

NO

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.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande
tillämpliga bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG

EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 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

Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 641/2009 e
622/2012.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver página anterior

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 641/2009 och 622/2012.

I samsvar med kravene til økodesign i forordning 641/2009 og 622/2012.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se forrige side

FI

DA

HU

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

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.

EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr.
1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

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.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK

Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Asetuksessa 641/2009 ja 622/2012 esitettyjä ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 641/2009
og 622/2012.
anvendte harmoniserede standarder, særligt:
se forrige side

Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A 641/2009 + 622/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
lásd az elz oldalt

CS

PL

RU

Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá
následujícím písluným ustanovením:
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.
Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest
zgodny z nast puj cymi dokumentami:
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.
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dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE

Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi
2009/125/WE.
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Vyhovuje poadavk\m na ekodesign dle naízení 641/2009 a 622/2012.
pouité harmoniza;ní normy, zejména:
viz pedchozí strana

Spe niaj wymogi rozporz dzenia 641/2009 oraz 622/2012 dotycz cego
ekoprojektu.
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:
patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun olduunu teyid
ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I,
no. 1.5.1'e uygundur.

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

;~\J@|>\* =?@\B\>\ E-2004/108/E

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG

]?J<* {>|} | =?{~B@~ @~ \> ~J|~ JB\ 2009/125/E

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ili kin yönetmelik
2009/125/AT
641/2009 ve 622/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için:
bkz. bir önceki sayfa

În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a 641/2009 i
622/2012.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
vezi pagina precedent

¡     }    641/2009
 622/2012.
¢£ |  ,  :
¤}£ || }

, $   %  &  2009/125/(

Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

ET

LV

LT

EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kooskõlas määruses 641/2009 ja 622/2012 sätestatud ökodisaini nõuetega.

EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m¥s apliecin¦m, ka is izstr¦d¦jums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direkt¨vas dro¨bas m¥r©i tiek iev¥roti atbilstoi Ma¨nu
direkt¨vas 2006/42/EK Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Atbilstoi Regulas Nr. 641/2009 un 622/2012 ekodizaina pras¨b¦m.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vt eelmist lk

piem¥roti harmoniz¥ti standarti, tai skait¦:
skat¨t iepriek¥jo lappusi

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 .
Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 641/2009 bei
622/2012.
pritaikytus vieningus standartus, o btent:
r. ankstesniame puslapyje
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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.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede;im zadevnim
dolo;ilom:
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.
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES

E-
 $ 
®$$,  '$& #$   :

Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch
V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 641/2009 a
622/2012.
pouívané harmonizované normy, najmä:
pozri predchádzajúcu stranu

Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z
energijo
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 641/2009 in
622/2012.
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejnjo stran
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Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet
relevanti li ²ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta²² Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj izvedbi odgovaraju
sljede³im vae³im propisima:
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.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ

EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju
slede³im vae³im propisima:
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.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

Linja Gwida 2009/125/KE
/
/ dwar prodotti relatati mal-uu tal-enerija
Skont ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 641/2009 + 622/2012.
b'mod partikolari:
ara l-pa²na ta' qabel

Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potronje energije 2009/125/EZ
/
/
Sukladno zahtjevima za ekoloki dizajn iz uredbe 641/2009 i 622/2012.
primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potronje energije 2009/125/EZ
/
/
U skladu sa zahtevima za ekoloki dizajn iz uredbe 641/2009 i 622/2012.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu
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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
´µ¶·¸¹»¼¹½¾¿µ¿´
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
¼¹ÀÁÂÃ½ÄÅÃÁ¹¿ÆÁÅ¿½¶
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
ÆÇ¶¼Ã¿È½É»Á¹ÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁÅ¿½Ë
Austria
WILO Pumpen
ÌÃ»¸¶¶¸¼ÆÇÍÅÏÐ
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
ÁÀÀ¼Æ¸ÂÊ¼ÄÁ¿½»
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿½Ñ
Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿ÏÉ
Belgium
WILO NV/SA
ÒÓÔÕ´Í½¹ÃÇÁ¶¸¹
T +32 2 4823333
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿Ï¸
Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿Ï·
Brazil
×ØÙÚ´ÛÁÅ¸¶Æ¼Á´¸´
ØÅÝÁ¶»½Æ½Á´Ù»È½
Jundiaí – São Paulo – Brasil
ÒÕ¿âÒÕèÒÓê
T +55 11 2923 9456
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁèÏ¶½Ã¼Ä¿ÆÁÅ¿Ï¶
Canada
×ØÙÚ´Û½¹½È½´Ø¹Æ¿´
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁèÆ½¹½È½¿ÆÁÅ
China
×ØÙÚ´ÛÇ¼¹½´Ù»È¿
101300 Beijing
T +86 10 58041888
Ê¼ÄÁÏëÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁÅ¿Æ¹

Croatia
×ØÙÚ´Ð¶ì½»Ãï½´È¿Á¿Á¿
10430 Samobor
T +38 51 3430914
Ê¼ÄÁèÇ¶ì½»Ãï½ÂÊ¼ÄÁ¿Ç¶

India
0½»Ç¸¶´½¹È´3Ä½»»´3ËÅÝÃ´Ù»È¿
Pune 411019
T +91 20 27442100
Ã¸¶ì¼Æ¸ÃÂÅ½»Ç¸¶ÝÄ½»»¿ÆÁÅ

The Netherlands
×ØÙÚ´1¸È¸¶Ä½¹È´%¿9¿
ÒêêÒ´1µ´×¸Ã»Ñ½½¹
T +31 88 9456 000
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿¹Ä

Cuba
WILO SE
ÚÀ¼Æ¼¹½´ÛÁÅ¸¶Æ¼½Ä
ðÈ¼À¼Æ¼Á´¾¼ÅÁ¹½´µÝ»Á´ÒÓê
¾¼ÏÁ¹¸É¿´Ù½´Ð½Ï½¹½¿´ÛËÏ½
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
¶½ËÄ¿¶ÁÈ¶¼·Ë¸ÑÂÊ¼ÄÁèÆËÏ½¿ÆÁÅ

Indonesia
37¿´×ØÙÚ´3ËÅÝÃ´Ø¹ÈÁ¹¸Ã¼½
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
Æ¼»¶½Ê¼ÄÁÂÆÏ¹¿¹¸»¿¼È

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿¹Á

Ireland
WILO Ireland
Ù¼Å¸¶¼Æï
T +353 61 227566
Ã½Ä¸ÃÂÊ¼ÄÁ¿¼¸

Poland
×ØÙÚ´3ÁÄÃï½´¾Ý¿´Ñ¿Á¿Á¿
ÓêèêÓ´Ù¸ÃÑ¹ÁÊÁÄ½
T +48 22 7026161
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿ÝÄ

Italy
×ØÙÚ´Ø»½Ä¼½´Ã¿¶¿Ä¿
âÓÓÔ´3¸ÃÆÇ¼¸¶½´%Á¶¶ÁÅ¸Á´
(Milano)
T +39 25538351
Ê¼ÄÁ¿¼»½Ä¼½ÂÊ¼ÄÁ¿¼»

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
è´¾¼Ã»¸Å½Ã´Ð¼È¶½ËÄ¼ÆÁÃ´ÙÈ½¿
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
ÏÁÅÏ½ÃÂÊ¼ÄÁ¿Ý»

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿ïÑ

Romania
×ØÙÚ´5ÁÅ½¹¼½´Ã¿¶¿Ä¿
ÓÓÓ´ÛÁÅ¿´ÛÇ¼½ë¹½´
-ËÈ¿´ØÄÀÁì
T +40 21 3170164
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿¶Á

Czech Republic
×ØÙÚ´Û¾ò´Ã¿¶¿Á¿
âêÒÓÒ´Û¸Ã»Ä¼Æ¸
T +420 234 098711
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿ÆÑ
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿Èï
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿¸¸

Sweden
WILO NORDIC AB
ÕêÓÕÕ´9÷ëª
T +46 470 727600
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿Ã¸
Switzerland
ð0%´3ËÅÝ¸¹´µÍ
ÕÒÓ´5Ç¸¼¹À¸ÄÈ¸¹
T +41 61 83680-20
¼¹ÀÁÂ¸ÅÏèÝËÅÝ¸¹¿ÆÇ
Taiwan
×ØÙÚ´7½¼Ê½¹´ÛÚ¿ò´Ù»È¿
âÒê´1¸Ê´7½¼Ý¸¼´Û¼»É
T +886 2 2999 8676
¹¸ÄÃÁ¹¿ÊËÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁÅ¿»Ê
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
¾½¹¿´ì¸´7¼Æ¿´µ¿¾u¿
Õê´ĕÃ»½¹ÏËÄ
T +90 216 2509400
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁÅ¿»¶

Saudi Arabia
×ØÙÚ´0ð´è´5¼É½ÈÇ
5¼É½ÈÇ´ÒÒê
T +966 1 4624430
ÊÃÇÁËÄ½ÂÊ½»½¹¼½¼¹È¿ÆÁÅ

Ukraina
×ØÙÚ´ûï¶½¼¹½´»¿Á¿Ê¿
ÓÔÒÕÓ´þ¼¸Ê
T +38 044 3937384
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿Ë½

Serbia and Montenegro
×ØÙÚ´%¸Á·¶½È´È¿Á¿Á¿
11000 Beograd
T +381 11 2851278
ÁÀÀ¼Æ¸ÂÊ¼ÄÁ¿¶Ã

United Arab Emirates
×ØÙÚ´0¼ÈÈÄ¸´ð½Ã»´ô=ð
-¸Ï¸Ä´µÄ¼´ô¶¸¸´=Á¹¸À¾ÁË»Ç
3Ú´%Á÷´âââÓ´'ËÏ½¼
T +971 4 880 91 77
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿½¸

Lithuania
×ØÙÚ´Ù¼¸»Ëì½´ûµ%
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
Å½¼ÄÂÊ¼ÄÁ¿Ä»´

Slovakia
×ØÙÚ´Û¾´Ã¿¶¿Á¿ò´Á¶·¿´=ÄÁáï½
ÔÕÒÓ´%¶½»¼ÃÄ½ì½
T +421 2 33014511
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿Ãï

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁèËÃ½¿ÆÁÅ

Morocco
×ØÙÚ´0½¶ÁÆ´¾µ5Ù
âÓâêÓ´Û½Ã½ÏÄ½¹Æ½
T +212 (0) 5 22 66 09 24
ÆÁ¹»½Æ»ÂÊ¼ÄÁ¿Å½

Slovenia
×ØÙÚ´µÈ¶¼½»¼Æ´È¿Á¿Á¿
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
Ê¼ÄÁ¿½È¶¼½»¼ÆÂÊ¼ÄÁ¿Ã¼

Vietnam
×ØÙÚ´9¼¸»¹½Å´ÛÁ´Ù»È¿
ÐÁ´ÛÇ¼´0¼¹Ç´Û¼»Éò´9¼¸»¹½Å
T +84 8 38109975
¹ïÅ¼¹ÇÂÊ¼ÄÁ¿ì¹

Korea
×ØÙÚ´3ËÅÝÃ´Ù»È¿´
ÒÔèââÓ´Í½¹·Ã¸Áò´%ËÃ½¹
T +82 51 950 8000
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁ¿ï¶

France
×¼ÄÁ´¾½ÄÅÃÁ¹´ô¶½¹Æ¸´¾¿µ¿¾¿´
êÕÓÓê´Ù½ì½Ä´Û¸È¸÷
T +33 2435 95400
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿À¶

Latvia
×ØÙÚ´%½Ä»¼Æ´¾Øµ
1019 Riga
T +371 6714-5229
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿Äì

Great Britain
×ØÙÚ´ùû¿þ¿ÿ´Ù»È¿
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
Ã½Ä¸ÃÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁ¿Ëï

Lebanon
WILO LEBANON SARL
-È¸¼È¸Ç´ÒâÓâ´âÓÕÓ´´
Lebanon
T +961 1 888910
¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿ÆÁÅ¿ÄÏ

Hungary
×ØÙÚ´0½·É½¶Á¶ÃÑ·´þÀ»
âÓê´7ª¶ªïÏÄ¼¹»´
(Budapest)
T +36 23 889500
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿ÇË

Spain
×ØÙÚ´ØÏ¶¼Æ½´¾¿µ¿
âÔÔÓ´µÄÆ½Ä´È¸´Ð¸¹½¶¸Ã´
(Madrid)
T +34 91 8797100
Ê¼ÄÁ¿¼Ï¸¶¼Æ½ÂÊ¼ÄÁ¿¸Ã

Russia
WILO Rus ooo
ÒâÕêâ´0ÁÃÆÁÊ
T +7 495 7810690
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿¶Ë

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
Ê¼ÄÁÂÊ¼ÄÁ¿À¼

Greece
×ØÙÚ´Ð¸ÄÄ½Ã´¾µ
Òê´µ¹¼÷¼´ùµ»»¼ï½ÿ
T +302 10 6248300
Ê¼ÄÁ¿¼¹ÀÁÂÊ¼ÄÁ¿·¶

South Africa
¾½ÄÅÃÁ¹´¾ÁË»Ç´µÀ¶¼Æ½
2065 Sandton
T +27 11 6082780
Ý½»¶¼Æï¿ÇËÄÄ¸ÉÂ
Ã½ÄÅÃÁ¹¿ÆÁ¿Ñ½

ôË¶»Ç¸¶´ÃËÏÃ¼È¼½¶¼¸Ãò´¶¸Ý¶¸Ã¸¹»½»¼Á¹´½¹È´Ã½Ä¸Ã´ÁÀÀ¼Æ¸Ã´Á¹´ÊÊÊ¿Ê¼ÄÁ¿ÆÁÅ
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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

