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ROMÂNĂ
1. Generalităţi
Montajul şi intervenţiile asupra pompei se vor face numai de personal
specializat.
1.1 Domeniul de utilizare

Pompa se foloseşte la vehicularea apei reci sau calde sau a altor lichide
care nu conţin uleiuri minerale, substanţe abrazive sau cu fibre lungi.
Domeniile principale de utilizare sunt instalaţiille de alimentare cu apă şi
de creştere a presiunii, instalaţiile de alimentare cu apă a cazanelor,
sisteme industriale de recirculaţie, procese tehnologice, circuite de apă de
răcire, sisteme de stingerea incendiilor cât şi instalaţii de spălare, de
stropire şi udare .
In cazul în care trebuie transportate lichide agresive din punct de vedere
chimic, este necesar acordul prealabil al fabricantului.

1.2 Date tehnice
1.2.1 Date tehnice despre pompă şi conexiuni(tabelul 1)
Domeniul temperaturilor admise la
modelul pentru apă potabilă

KTW/WRC
fără KTW/WRC, apă

-15° până la +120°C
-15° până la +90°C

Temperatura ambiantă maximă

+40°C

Presiune maximă admisă

Presiunea de alimentare, vezi paragraful 5.1
Presiunea de refulare motor cu 2 poli
Presiunea de refulare motor cu 4 poli

10 bari
16/25 bari
16 bari

Tensiuni de alimentare

EM: pt. P 2 ≤ 1,5 kW
DM: pt. P2 ≤ 4 kW
pt. P2 ≥ 5,5 kW

1x230 V± 10% , 50 Hz
3x230 V±10%, 50 Hz
3x400 V± 10%, 50 Hz

Motor standard

pt. P 2 ≤ 5,5 kW
pt. P 2 ≥ 7,5 kW

Motor standard V 18
Motor standard V 1

Turaţie

Varianta cu 2 poli
Varianta cu 4 poli

29001/min
1450 1/min

Protecţie reţea

Vezi plăcuţa indicatoare a tipului de motor

Grad de protecţie

IP 54 Grade de protecţie superioară sunt
disponibile la cerere

Cote principale şi de racordare (tabelul 2, vezi şi figura 3)
Tipuri

Model PN 16
A

M VI

B

C

E

F

mm

Model PN 25

G

H

212

100

212

180

160

50

Rp1

214

220

100

212

180

-

-

-

402

412

100

212

180

160

50

Rp1 1 /4

414

419

100

212

180

-

-

-

802

812

130

252

215

200

80

Rp1 1 /2

819

130

252

215

-

-

-

1611/6

130

252

215

200

90

Rp2

812

F

G

H

mm

202

1602/6

E

mm
511

0813
-

537

0863
-

574

1073
-

649

1173

250
250
250
250
280
280
300

75
75
75
75
80
80
90

DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50

0536

0838

0886

1080

0562

0888

0936

1136

0574

1073

1114

1283

0649

1173

In cazul comenzilor de piese de schimb se vor indica toate datele de pe plăcuţa indicatoare a tipului de pompă/de motor.
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1.2.2 Codul de identificare
MVI 4 08 1 / 16 / E / 3 ~ 400 - 50 - 2/XX/X
Tip MVI(Multietajată,
cu ax Vertical,
din oţel Inox

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Reglementările locale pentru prevenirea accidentelor trebuie respectate.
Se vor respecta cu stricteţe regulile pentru racordarea la reţeaua electrică
apelând la un electrician autorizat pentru montaj.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj şi control
Este în responsabilitatea utilizatorului să se asigure că lucrările de montaj
şi controlul sunt făcute corect, de personal calificat şi autorizat care a
înţeles aceste instrucţiuni.
Lucrările de intervenţie se vor executa numai cu instalaţia complet oprită.

(m 3

Debit
/h) la randamentul
maxim(2 poli/50 Hz)
Numărul de etaje

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb
neagreate
Orice modificare a pieselor Wilo ca şi înlocuirea pieselor originale cu altele
neagreate de Wilo absolvă firma noastră de orice responsabilitate privind
daunele şi garanţia.
Folosiţi numai piese de schimb originale de la Wilo.

Calitatea oţelului inox
1
1.4301 (AISI 304)
2
1,4435 (AISI 316L)
Presiune de regim maxim
admisă (bari)
Garnituri EPDM (KTW/WRC)
Garnituri Viton

2.7 Utilizarea pompei
Funcţionarea în siguranţă a pompei are loc în condiţiile din cap. 1 al
acestor instrucţiuni. Limitele precizate nu trebuie depăşite sub nici un
motiv.

Tensiune de alimentare
3 x 400 V
1 x 230 V
Frecvenţă 50, 60 Hz
Motor cu 2 sau 4 poli
Fabricant

3. Transportul şi depozitarea intermediară

2. Securitatea muncii
Aceste instrucţiuni sunt importante şi trebuie respectate la montaj şi în
funcţionare. Este de aceea imperativ necesar ca instalatorul şi utilizatorul
să le citească cu atenţie înainte de montaj şi de punerea în funcţiune.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie nu numai instrucţiunile din capitolul cu
regulile de securitate ci şi cele special marcate din celelalte capitole .
2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste instrucţiuni
Regulile de securitate conţinute în acest prospect, a căror nerespectare
poate fi periculoasă pentru om, sunt evidenţiate prin următoarele
simboluri de pericol

pericol general
,

pericol de electrocutare

Regulile de securitate care, dacă nu sunt respectate, pot distruge pompa
sau doar înrăutaţi funcţionarea ei sunt evidenţiate prin cuvântul

ATENŢIUNE!
2.2 Calificarea personalului
Montajul pompei trebuie să fie făcut numai de personal de specialitate
calificat.
2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării regulilor de securitate
Nerespectarea regulilor de securitate poate duce la vătămări corporale sau
la distrugerea pompei / instalaţiei. În cazul nerespectării acestor reguli
garanţia nu va fi onorată şi pierderile nu vor fi compensate.
De exemplu, nerespectarea regulilor de securitate poate conduce la:
- Oprirea pompei / instalaţiei sau distrugerea ei,
- Vătămări corporale datorate unor cauze electrice şi / sau mecanice.
- Pagube materiale
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Pompa trebuie protejată contra umezelii şi a
deteriorărilor mecanice pe tot timpul transportului şi
depozitării. Pompa trebuie transportată cu axul în
poziţie orizontală pentru evitarea răsturnării ei.

4. Descrierea produsului şi a accesoriilor
4.1 Descrierea pompei
Pompa este centrifugală, cu axul vertical, de înaltă presiune, multietajată
(2-20 etaje) cu aspiraţia normală ( în aspiraţie trebuie să fie presiune dacă
se aspiră dintr-o conductă sau dacă aspiraţia se face dintr-un vas cu nivel
liber, nivelul apei din vas trebuie să fie mai sus decât aspiraţia pompei ), de
construcţie Inline, adică conducta de aspiraţie şi cea de refulare sunt
aliniate. Pompa este disponibilă în două variante de presiune :
PN 16: cu flanşe ovale sudate
PN 25: cu flanşe rotunde sudate
Pompa (figura 1) se sprijină pe o placă de bază din fontă cenuşie pentru
ancorarea pe fundaţie (Poziţia 13) Corpurile etajelor (Poziţia 4) sunt
subansamble pluricomponente. Rotoarele (Poziţia 10) sunt montate pe
un arbore comun (Poziţia 11). Camera de presiune (Poziţia 5) asigură
etanşarea . Toate componentele care intră în contact cu mediul de lucru
cum sunt corpurile etajelor, rotoarele, camera de presiune şi placa de bază
(Poziţia 12)cu flanşele (Poziţia 5) sunt confecţionate din oţel aliat
crom-nichel. Locaşul arborelui din carcasa pompei este prevăzut cu
garnitură inelară de etanşare (Poziţia 3). Axul pompei şi axul motor sunt
legate între ele printr-un cuplaj (Poziţia 8). Toate componentele care intră
în contact cu mediul de lucru ale modelului de pompă pentru apă potabilă
(model E) sunt autorizate KTW şi WRC şi deci adecvate pentru apa potabilă
Turaţia pompei poate fi reglată cu ajutorul unui convertizor de frecvenţă
(vezi paragraful 5.3)
4.2 Obiectul livrării
- pompă centrifugă de înaltă presiune
- pentru PN 16: 2 flanşe ovale (contraflanşe) cu filet interior, garnituri şi
şuruburi,
- instrucţiuni de montare şi exploatare.
4.3 Accesorii
vezi catalog/ fişă tehnică
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5. Montajul şi racordarea electrică
- Trebuie respectate datele de pe plăcuţa indicatoare a tipului de pompă
şi de motor.
5.1 Montajul

ATENŢIUNE!

Înainte de montarea pompei verificaţi ca toate
operaţiile de sudură şi lipire necesare să fie efectuate şi
instalaţia să fie spălată. Depunerile de murdărie pot
opri funcţionarea pompei, o pot distruge sau doar
înrăutăţi funcţionarea ei.

- Instalaţi pompa într-un loc uscat şi ferit de îngheţ.
- Suprafaţa locului de amplasare trebuie să fie perfect orizontală şi
plană. Deoarece poziţia înclinată a pompei ar duce la uzura ridicată
a rulmenţilor este permisă numai funcţionarea cu axul în poziţie verticală.
Pentru a uşura controlul şi demontarea pompa trebuie montată într-un loc
uşor accesibil. Instalaţi pompa perfect perpendicular pe un soclu de beton
suficient de greu. (figura 2, poziţia 13 )Montaţi amortizoare de vibraţii pe
podea.
- Cotele de montare şi racordare le găsiţi în tabelul 2 - Paragraful 1.2.1 şi
figura 3.
- In cazul pompelor grele se va monta un cârlig deasupra lor (figura 2,
poziţia 12 ) sau un inel cu o capacitate portantă adecvată (greutatea
totală a pompei vezi catalog/ fişă tehnică) pentru a permite ridicarea şi
suspendarea pompei în cazul reparaţiilor şi întreţinerii sale.
- La montarea cu flanşe ovale pentru modelul PN 16 (MVI 2…/4…)se vor
folosi numai şuruburile din setul de montaj. Dacă se utilizează şuruburi mai
lungi există riscul deteriorării soclului pompei
- Săgeţile indicatoare de pe carcasa pompei arată direcţia de curgere a
apei.
- Montaţi conductele de aspiraţie şi de refulare cu pompa scoasă de sub
tensiune. Montaţi compensatoare cu limitatori longitudinali pentru
amortizarea vibraţiilor . Conductele vor fi astfel fixate (figura 2, poziţia 7 )
încât greutatea acestora. să nu fie suportată de pompă.
- Organele de închidere (figura 2, poziţiile 2 şi 3 ) se vor monta înaintea
pompei şi după aceasta, pentru a evita golirea şi reumplerea întregii
instalaţii la verificarea sau la înlocuirea ei.
Se recomandă alegerea unui diametru interior al conductei de
aspiraţie cu o mărime mai mare decât racordul pompei.
- Pentru evitarea pierderilor de presiune conducta de aspiraţie va fi cât
de scurtă posibil şi se vor evita gâtuirile prin coturi şi clapete de reţinere.
- Conducta de refulare se va echipa cu o clapetă de reţinere (figura 2,
poziţia 4 ) şi cu un robinet de închidere (figura 2, poziţia 3 ).
- In cazul racordării dintr-un vas tampon conducta de aspiraţie trebuie
prevăzută cu sorb, pentru a evita pătrunderea impurităţilor mai mari în
pompă (figura 2, poziţia 8 ).
- Pentru calculul presiunii nominale Pn trebuie avut în vedere că aceasta
este suma presiunii de alimentare şi a înălţimii de pompare la debit 0 a
pompei.
Paspiraţie + P Q=0 = Pmax.,pompă ≤ Pn
- Pentru a evita formarea pungilor de aer şi implicit ridicarea
temperaturii în partea superioară a pompei în cazul debitelor reduse (ceea
ce duce la deteriorarea etanşării mecanice) se poate instala pe pompă o
conductă by-pass (figura 2, poziţia BP ).
5.2 Racordul electric

Racordul electric trebuie executat de către un electrician
autorizat în conformitate cu normele în vigoare.
- Tipul de curent şi tensiunea trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa
indicatoare.
- Legarea la masă a pompei se va executa conform normelor.
- Toate motoarele trebuie echipate din construcţie cu un r e l e u
automat de protecţie pentru motoare electrice pentru a fi protejate
împotriva suprasolicitării.
Reglarea releului automat de protecţie pentru motoare electrice:
Pornire directă : Reglarea curentul nominal al motorului conform datelor
de pe plăcuţa indicatoare a tipului de motor.
Pornire Y- Δ : Dacă releul automat de protecţie este conectat pe
alimentare de la reţea motor către combinaţia atunci reglarea se face
la fel ca şi la pornirea directă.

Dacă releul automat de protecţie este conectat pe cablul de alimentare a
motorului (U1/V1/W1 sau U2/V2/W2) atunci releul automat de
protecţie a motorului se va regla la valoarea de 0,58 x curentul nominal
al motorului.
- Cablul de alimentare de la reţea poate fi introdus opţional în partea
stângă sau dreaptă a cutiei de conexiuni. In acest scop se va deschide mai
întâi orificiul corespunzător al capacului perforat, se vor înfileta
presetupele şi se va trage cablul de alimentare prin presetupă.
- Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva temperaturii ridicate
sau a vibraţiilor care pot fi cauzate de motor sau de pompă.
- La utilizarea pompei în instalaţii cu temperaturi ale mediului de lucru
de peste 90° se va folosi un cablu de alimentare adecvat, rezistent la
temperatură.
- Racordarea la reţea se va face conform schemelor de conexiuni la
borne pentru legare directă sau stea-triunghi (figura 4).
- Cutia de conexiuni poate fi adusă înre-o poziţie mai avantajoasă prin
rotirea motorului cu câte 90° . In acest scop se va îndepărta protecţia
cuplajului (figura 1, poziţia 2) şi se vor desprinde şuruburile (figura 1,
poziţia 1) cuplajului şi flanşei motorului. La montarea protecţiei cuplajului
nu uiaţi să înfiletaţi şurubul de siguranţă.
5.3 uncţionarea cu convertizor de frecvenţă
Turaţia pompei poate fi modificată prin conectarea unui convertizor de
frecvenţă. Limitele de reglare a turaţiei :40% Turaţie nominală ≤ n ≤ 100%
Turaţie nominală .
Indicaţii privind racordarea şi punerea în funcţiune găsiţi în instrucţiunile
de montare şi utilizare a convertizorului de frecvenţă.
Pentru a evita suprasolicitarea până la deteriorare a bobinajului
motorului şi zgomotele puternice , nu este permis convertizorului de
frecvenţă să producă viteze de creştere a tensiunii de peste 500 V/ms şi
vârfuri de tensiune u>650 V. Dacă astfel de viteze de creştere a tensiunii
sunt posibile, trebuie instalat între convertizorul de frecvenţă şi motor, un
filtru LC (filtru motor). Instalarea filtrului cade în sarcina fabricantului
convertizorului de frecvenţă -filtrului.
La panourile cu convertizor de frecvenţă livrate de WILO filtrul este gata
montat.

6. Punerea în funcţiune
Pentru protejarea etanşării mecanice pompa nu
trebuie să meargă fără apă.
· Inchideţi ambele robinete de izolare a pompei şi deschideţi 1,5 la 2
ture şurubul de dezaerare
· Deschideţi încet robinetul de închidere de pe aspiraţie (figura 2
poziţia 2) până când iese tot aerul pe la şurubul de dezaerare, ieşind
afară chiar lichid din pompă. Dezaerarea produce un zgomot perceptibil
asemănător unui şuierat. Inşurubaţi la loc şurubul de dezaerare.
· Deschideţi încet robinetul de închidere de pe refulare (figura 2
poziţia 3). La manometrul instalat pe refulare se va controla eventuala
instabilitate a presiunii, aceasta evidenţiindu-se prin oscilarea puternică a
indicatorului manometrului In cazul unei presiuni instabile se va relua
procesul de dezaerare.
În funcţie de temperatura şi presiunea din instalaţie la
deschiderea şurubului de dezaerisire lichidul sau vaporii pot
ţâşni cu presiune. Dacă lichidul are o temperatură ridicată,
şurubul de dezaerare trebuie numai puţin slăbit
ATENŢIE! PERICOL DE OPĂRIRE!
- Inainte de prima punere în funcţiune, pentru pomparea apei potabile,
sistemul trebuie spălat pentru ca eventuala apă murdară să nu pătrundă
în conducta de apă potabilă.
- Controlul sensului de rotaţie pentru motoarele trifazate cu pornire
directă:
Printr-o conectare scurtă , se va verifica dacă direcţia de rotaţie a pompei
coincide cu săgeata de pe corpul pompei. In caz că direcţia de rotaţie este
greşită schimbaţi două faze între ele la cablul de alimentare de la reţea.
- La pompele cu motor asincron trifazat cu pornire în stea-triunghi
pentru schimbarea sensului de rotaţie trebuie schimbate între ele două
faze , de ex U1 cu V1 şi U2 cu V2.
- La motoarele monofazate nu este necesar controlul sensului de
rotaţie.

ATENŢIUNE!
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- O temperatură prea ridicată a fluidului de lucru poate duce la
deteriorarea pompei ca urmare a formării vaporilor. De aceea pompa nu
trebuie să funcţioneze , în cazul apei reci, mai mult de 10 min. respectiv
în cazul unor lichide cu >60°C mai mult de 5 min. cu robinetul închis.
- Se recomandă ca debitul să nu scadă sub 10% din valoarea nominală
pentru evitarea formării vaporilor în pompă.
- In cazul că vaporii s-au format deja pompa se va dezaera prin
deschiderea atentă a şurubului de dezaerare.
- In pompă inclusiv în motor se pot atinge temperaturi de
regim cu >100°C. De aceea se recomandă precauţiune la
atingerea pompei.

7. Intreţinerea
Înaintea oricăror lucrări de întreţinere scoateţi de sub
tensiune pompa şi asiguraţi-o împotriva
repornirii
neautorizate. Nu executaţi nici o operaţie de întreţinere cu
pompa în funcţiune.
- În timpul rodajului este normal ca etanşarea mecanică să picure puţin.
Dacă scurgerea este puternică ca urmare a uzurii etanşării mecanice,
înlocuiţi-o la un service autorizat.
- Zgomotele puternice de rulmenţi şi vibraţiile neobişnuite indică uzura
rulmenţilor. Inlocuiţi-le la un service autorizat.
- In cazul montării pompei într-un loc cu pericol de îngheţ , conductele
trebuie golite în anotimpul rece. Robinetele de închidere se vor închide iar
şurubul de golire (figura 2 poziţia 6) şi de dezaerare (figura 2 poziţia 5).se
va deschide (deşuruba)
Robinetele de separare trebuie neapărat închise înaintea
deschiderii şurubului de golire.

- Dacă se păstrează pompa într-un loc ferit de îngheţ aceasta nu
trebuie golită nici în cazul nefuncţionării ei mai îndelungate.

Figuri:
1. Secţiune prin pompă
2. Schemă de racordare a pompei la instalaţie
3. Schiţă cu cotele principale
4. Schemele conexiunilor electrice
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8. Defecţiuni, cauze şi eliminarea acestora

Deranjament

Cauză

Remediu

Pompa nu funcţionează

Nu primeşte curent

Se verifică siguranţele, cablul şi racordurile

Releul automat de supracurent a deconectat
motorul

Nu se va mai suprasolicita motorul

Sens de rotaţie greşit

Se verifică sensul de rotaţie şi dacă
este cazul se corectează

Conducta sau alte piese ale pompei sunt
înfundate cu impurităţi

Se controlează şi se curăţă conducta şi pompa

Aer în conducta de aspiraţie

Se etanşează conducta de aspiraţie

Conducta de aspiraţie este prea îngustă

Se montează o conductă de aspiraţie cu un
diametru mai mare

Robinetul nu este deschis suficient

Se deschide robinetul

Pompa nu refulează uniform

Aer în pompă

Se dezaerează pompa

Pompa vibrează respectiv face zgomot

Impurităţi în pompă

Se înlătură impurităţile

Pompa nu este fixată suficient de sigur
pe soclu

Se va prinde pompa în şuruburi
(buloane) de ancorare

Defecţiuni la rulmenţi

Se solicită intervenţia de service

Motorul este supraîncălzit

O fază este întreruptă

Se controlează siguranţele, cablurile şi
racordurile

Protecţia motorului declanşează

Pompa merge greu:
Impurităţi, rulmenţi defecţi

Se curăţă pompa
Se duce pompa la service pentru a fi reparată

Temperatura ambiantă prea ridicată

Se asigură ventilaţia corespunzătoare

Pompa funcţionează, dar nu are debit
suficient

Dacă deranjamentele nu pot fi remediate conform tabelului,
adresaţi-vă instalatorului Dv.sau unui service autorizat WILO.
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