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1 Introducere şi măsuri privind 
siguranţa   

1.1 Introducere 

Scopul acestui manual 

Scopul acestui manual este de a furniza informaţiile necesare pentru: 

 Instalare 

 Operare 

 Întreţinere 

 

PRECAUŢII: 

Înainte de a instala şi de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că citiţi şi înţelegeţi pe deplin toate 
secţiunile acestui manual. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate cauza vătămări 
corporale şi deteriorarea proprietăţii şi, de asemenea, poate anula garanţia. 

 

 NOTĂ: 

Acest manual face parte integrantă din produs. Trebuie pus întotdeauna la dispoziţia utilizatorului, 
trebuie depozitat în apropierea produsului şi trebuie păstrat corespunzător. 

1.2 Siguranţă 

1.2.1 Niveluri de pericol şi simboluri privind siguranţa 

Înainte de a utiliza produsul şi pentru a evita următoarele riscuri, asiguraţi-vă că citiţi cu atenţie, 
înţelegeţi şi respectaţi următoarele avertismente privind pericolul: 

 Pericole de vătămare corporală şi privind sănătatea 

 Deteriorarea produsului 

 Funcţionarea defectuoasă a produsului. 

Niveluri de pericol 

Nivel de pericol Indicaţie 

 

AVERTIZARE: 
 

 

Desemnează o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, conduce 
la vătămări corporale grave sau chiar la deces. 

 

AVERTISMENT: 
 

 

Desemnează o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 
conduce la vătămări corporale grave sau chiar la deces. 

 

PRECAUŢII: 
 

 

Desemnează o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 
conduce la vătămări corporale minore sau medii. 

 NOTĂ: 
 

 

Desemnează o situaţie care, dacă nu este evitată, poate conduce la 
pagube materiale, dar nu la vătămări corporale. 
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Simboluri speciale 

Unele categorii de pericole au simboluri specifice, precum în tabelul următor: 

Simbol Descriere 

 

Pericol de electrocutare 

 

Pericol privind câmpurile magnetice 

 

Pericol privind suprafeţe fierbinţi 

 

Pericol de radiaţii ionizante 

 

Pericol de atmosfera potenţial explozivă (Directiva UE 
ATEX) 

 

Pericol de tăiere şi de abraziune 

 

Pericol de zdrobire (membre) 

Alte simboluri 

Simbol Descriere 

 

Utilizator 
Informaţii specifice utilizatorilor produsului. 

 

Instalator/Tehnician de întreţinere 
Informaţii specifice pentru personalul responsabil pentru 
instalarea produsului în sistem (sistem hidraulic şi/sau 
electric) şi pentru operaţiile de întreţinere. 

1.2.2 Siguranţa utilizatorului 

Respectaţi cu stricteţe reglementările curente privind sănătatea şi siguranţa. 

 

AVERTISMENT: 

Acest produs poate fi utilizat numai de utilizatori calificaţi. 

În scopul acestui manual, pe lângă prevederile oricăror reglementări locale, personal calificat 
înseamnă orice persoane care, datorită experienţei sau instruirii, pot recunoaşte orice pericole 
existente şi pot evita pericolele în timpul instalării, utilizării sau întreţinerii produsului. 
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Utilizatori amatori 

 

AVERTISMENT: 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta minimă de 8 ani şi de persoane cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experienţă sau de 
cunoştinţe, dacă au fost instruite sau sunt supravegheate în privinţa utilizării în siguranţă a 
aparatului şi dacă înţeleg pericolele implicate.  

 Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.  

 Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu se vor realiza de către copii nesupravegheaţi. 
PENTRU ALTE ŢĂRI 

 Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) care au 
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experienţă sau de 
cunoştinţe, cu excepţia situaţiei în care au fost instruite sau sunt supravegheate de către o 
persoană responsabilă pentru siguranţa lor, cu privire la utilizarea aparatului. 

 Copii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 

1.2.3 Reguli generale privind siguranţa 

 

AVERTISMENT: 

 Păstraţi întotdeauna zona de lucru curată. 

 Aveţi grijă la riscurile reprezentate de gaz şi de vapori în zona de lucru. 

 Reţineţi întotdeauna că există risc de înec, de accidente electrice şi de arsuri. 
 

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

 Evitaţi pericolele electrice; aveţi grijă la riscul de şoc electric sau de arc electric 

 Rotirea accidentală a motoarelor creează tensiune şi poate încărca unitatea, conducând la 
deces, la vătămări corporale grave sau la deteriorarea echipamentelor. Asiguraţi-vă că 
motoarele sunt blocate, pentru a preveni rotirea accidentală. 

Câmpuri magnetice 

Eliminarea sau instalarea rotorului în carcasa motorului generează un câmp magnetic puternic. 

 

AVERTIZARE: Pericol privind câmpurile magnetice 

Câmpul magnetic poate fi periculos pentru orice persoană care poartă stimulatoare cardiace sau 
orice alte dispozitive medicale sensibile la câmpuri magnetice. 

 

 NOTĂ 

Câmpul magnetic poate atrage reziduuri de metale pe suprafaţa rotorului, cauzând deteriorarea 
acestuia. 

Conexiuni electrice 

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

 Conexiunea la sursa de alimentare electrică trebuie realizată de un electrician care respectă 
cerinţele tehnico-profesionale evidenţiate în reglementările curente 

Precauţii înainte de lucru 

 

AVERTISMENT: 

 Instalaţi o barieră adecvată în jurul zonei de lucru, de exemplu un parapet 

 Asiguraţi-vă că toţi parapeţii sunt în poziţie şi fixaţi ferm. 

 Asiguraţi-vă că aveţi o cale liberă de retragere. 

 Asiguraţi-vă că produsul nu se poate rostogoli şi nu poate cădea astfel încât să rănească 
persoane sau să cauzeze pagube materiale. 
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 Asiguraţi-vă că echipamentele de ridicare sunt în stare bună. 

 Utilizaţi un harnaşament de ridicare, o linie de siguranţă şi un dispozitiv de respiraţie, după 
cum este necesar. 

 Lăsaţi toate componentele setului amplificator să se răcească înainte de a le manipula 

 Asiguraţi-vă că produsul a fost curăţat temeinic 

 Deconectaţi şi blocaţi alimentarea electrică înainte de a supune pompa electrică operaţiunilor 
de service. 

 Verificaţi riscul de explozie înainte de suda sau de a utiliza scule electrice. 

Precauţii în timpul lucrului 

 

AVERTISMENT: 

 Nu lucraţi niciodată singur. 

 Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie 

 Utilizaţi întotdeauna unelte de lucru adecvate 

 Ridicaţi întotdeauna produsul utilizând dispozitivul său de ridicare. 

 Nu staţionaţi sub sarcini suspendate. 

 Aveţi grijă la riscul de pornire bruscă, dacă produsul este folosit cu o comandă automată. 

 Aveţi grijă la mişcarea bruscă de pornire, care poate fi puternică. 

 Clătiţi componentele în apă după dezasamblarea pompei electrice. 

 Nu depăşiţi presiunea maximă de lucru a pompei electrice. 

 Nu deschideţi nicio supapă de aerisire sau de evacuare şi nu îndepărtaţi buşoane în timp ce 
setul amplificator este presurizat. 

 Asiguraţi-vă că pompa electrică este izolată de sistem şi că este eliberată întreaga presiune 
înainte de a dezasambla pompa, de a îndepărta buşoanele sau de a deconecta conductele. 

 Nu operaţi niciodată pompa electrică fără a avea instalată o apărătoare de cuplaj. 

În cazul contactului cu substanţe chimice sau cu lichide periculoase 

Respectaţi aceste proceduri pentru substanţe chimice sau lichide periculoase care au intrat în 
contact cu ochii sau cu pielea dvs.: 

Stare Acţiune 

Substanţe chimice sau lichide 
periculoase în ochi 

1. Depărtaţi forţat pleoapele, cu ajutorul degetelor.  
2. Clătiţi ochii cu lichid de curăţare a ochilor sau cu apă de la robinet timp de cel 

puţin 15 minute. 
3. Apelaţi la un medic. 

Substanţe chimice sau lichide 
periculoase pe piele 

1. Îndepărtaţi hainele contaminate. 
2. Clătiţi pielea cu săpun şi apă timp de cel puţin 1 minut.  
3. Apelaţi la un medic, dacă este necesar. 

1.2.4 Protecţia mediului 

Eliminarea ambalajului şi a produsului 

Respectaţi reglementările curente privind eliminarea deşeurilor sortate. 

1.2.5 Locaţii expuse la radiaţii ionizante 

 

AVERTISMENT: Pericol de radiaţii ionizante 

Dacă produsul a fost expus la radiaţii ionizante, puneţi în aplicare măsurile de siguranţă necesare 
pentru protejarea persoanelor. Dacă produsul trebuie expediat, informaţi transportatorul şi 
destinatarul corespunzător, astfel încât să se pună în aplicare măsurile de siguranţă adecvate. 
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1.3 Piese de schimb 

Când contactaţi Xylem sau distribuitorul autorizat pentru a solicita informaţii tehnice sau piese de 
schimb, indicaţi întotdeauna tipul şi codul produsului. 

1.4 Garanţia produsului 

Pentru informaţii privind garanţia, consultaţi documentaţia din contractul de vânzare.  
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2 Transportul şi depozitarea   
Inspectarea ambalajului 

1. Asiguraţi-vă că descrierile, cantitatea şi codurile de produs sunt corespunzătoare comenzii. 
2. Verificaţi ambalajul, pentru a identifica eventuale deteriorări sau piese lipsă. 
3. Dacă există deteriorări sau piese lipsă identificate, imediat: 

 Acceptaţi bunurile cu rezervă, indicând pe documentul de transport aspectele identificate 
sau 

 Respingeţi bunurile, indicând motivul pe documentul de transport. 
În ambele cazuri, contactaţi prompt Xylem sau distribuitorul autorizat de la care a fost cumpărat 
produsul. 

Despachetarea şi inspectarea produsului 

1. Înlăturaţi materialele de ambalare de pe produs. 
2. Eliberaţi produsul, îndepărtând şuruburile şi/sau tăind curelele, dacă există. 

 

PRECAUŢII: Pericol de tăiere şi de abraziune 

Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie. 

3. Verificaţi integritatea produsului şi asiguraţi-vă că nu există componente lipsă. 
4. În caz de deteriorare sau de componente lipsă, contactaţi prompt Xylem sau distribuitorul 

autorizat. 

2.1 Manipularea  setului amplificator 

Setul amplificator trebuie fixat şi ridicat după cum se indică în Figura 1. 

 

AVERTISMENT: Pericol de zdrobire (membre) 

 Produsul şi componentele sale pot fi grele: risc de zdrobire 

 Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie 

 Manipularea produsului şi a componentelor sale trebuie să se efectueze în conformitate cu 
reglementările curente privind „manipularea manuală a încărcăturilor”, pentru a evita condiţii 
ergonomice nefavorabile, care conduc la riscul de vătămare a coloanei vertebrale. 

 Utilizaţi macarale, cabluri, curele de ridicare, cârlige şi cleme care respectă reglementările 
curente şi care sunt adecvate pentru întrebuinţarea specifică 

 Asiguraţi-vă că harnaşamentul nu deteriorează setul amplificator 

 În timpul operaţiunilor de ridicare, evitaţi întotdeauna mişcările bruşte, care pot compromite 
stabilitatea încărcăturii 

 În timpul manipulării, asiguraţi-vă că nu răniţi oameni şi animale şi/sau nu cauzaţi pagube 
materiale. 
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Figura 1: Ridicare 

2.2 Depozitare 

Produsul trebuie depozitat: 

 Într-un loc acoperit şi uscat 

 La distanţă de surse de căldură 

 Protejat împotriva murdăriei 

 Protejat împotriva vibraţiilor 

 La o temperatură ambiantă cuprinsă între -25°C şi +55°C (-13°F şi 131°F) şi umiditate relativă 
de 5% - 95%. 

 

NOTĂ: 

 Nu amplasaţi greutăţi mari pe produs 

 Protejaţi produsul împotriva coliziunilor. 
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3 Descrierea tehnică   
3.1 Denumire 

Set amplificator format din una (SMB10) sau mai multe pompe cu turaţie variabilă, verticale sau 
orizontale, cu mai multe trepte, fără amorsare automată (SMB20, SMB30) conectate în paralel. 

Pompele electrice sunt montate pe o bază comună cu colectoare de evacuare şi de aspirare, 
supape pornit-oprit, supape de reținere, indicatoare de presiune, transmiţătoare de presiune şi un 
panou de comandă monofazat sau trifazat. Un set amplificator cu o pompă electrică (SMB10) nu 
este dotat cu panou de comandă şi este posibil să nu aibă bază.  
Există cuplaje de 1” pe colectorul de evacuare pentru instalarea rezervoarelor sub presiune cu 
diafragmă cu supapă pornit-oprit. Colectorul, precum rezervoarele, necesită un suport adecvat. 
Pe colector pot fi instalate şi conectate rezervoare sub presiune cu diafragmă suplimentare. 

3.2 Plăci de date 

Placa de date este o etichetă care indică: 

 Detaliile principale ale produsului 

 Cod de identificare 

Aprobări şi certificări 

Pentru aprobări, consultaţi placa de date a setului amplificator: 

 numai  

3.2.1 Set amplificator 

Placă de date a setului amplificator 

 

Figura 2: Placă de date a setului amplificator 
 

1. Codul setului amplificator 
2. Codul de definire a setului amplificator 
3. Pompă electrică de serviciu 
4. Pompă de incendiu 
5. Număr de serie (dată+număr de ordine) 

 
 

Codul de definire a setului amplificator 

 

Figura 3: Codul de definire a setului amplificator 
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1. Seria SMB 

2. Număr de pompe electrice [10] = 1 pompă electrică 
[20] = 2 pompe electrice 
[30] = 3 pompe electrice 

3. Supapă de reţinere [_] = Partea de evacuare 
[RA] = Partea de aspirare 

4. Certificatul unităţii de apă 
potabilă 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = nu este certificată de o terţă parte 

5. Pompă electrică e-SM SVE 
VME 
HME 

6. Sursă de alimentare electrică 
panou de comandă 

[M2] = Monofazată, 1 x 230 V 
[T3] = Trifazată, 3 x 230 V 
[T4] = Trifazată, 3 x 400 V 

7. Versiunea materialului [__] = Componentă standard 
[A304] = Versiune AISI 304 specială 
[B304] = Versiune AISI 304 specială 
[C304] = Versiune AISI 304 specială 
[A316] = Versiune AISI 316 specială 
[B316] = Versiune AISI 316 specială 
[C316] = Versiune AISI 316 specială 

8. Opţional [PA] = Comutator de presiune minimă pe colectorul de aspirare, pentru protecţie 
împotriva funcţionării în gol.  
[WM] = Panou de comandă montat pe perete; cabluri L= 5 m  

NOTĂ: Consultaţi catalogul B/W pentru detalii suplimentare  

3.2.2 Panou de distribuţie 

Placă de date a panoului de comandă 

 

Figura 4: Placă de date a panoului de comandă 
 

1. Cod de definire a panoului de comandă 
2. Cod panou de comandă 
3. Tensiune nominală 
4. Curent nominal 
5. Număr de serie (dată+număr de ordine) 
6. Grad de protecţie 
7. Frecvenţă nominală 
8. Curent de scurtcircuit 
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3.3 Design şi dispunere 

Set amplificator în configuraţie standard 

 

Figura 5: Set amplificator 
 

Număr 
poziţie 

Descriere Cantitate 

1. Panou de distribuţie 1 

2. Pompe electrice seria E (unităţi e-SM) n 

3. Bază  1 

4. Conexiune de amorsare 1 

5. Picior anti-vibraţii 2 x n 

6. Colector de aspirare 1 

7. Supapă pornit-oprit pe linia de aspiraţie n 

8. Supapă de reţinere  n 

9. Supapă pornit-oprit pe linia de evacuare n 

10. Senzor de presiune n 

11. Indicator de presiune 1 

12. Conexiune rezervor sub presiune cu diafragmă  1/2/3 

13. Colector de evacuare 1 

14. Suport de montare 1 

Convertizor de frecvenţă 

Consultaţi Manualul de instalare, utilizare şi întreținere pentru pompele electrice din gama de pompe inteligente.  
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3.4 Domeniu de utilizare 

Produsul poate fi utilizat pentru a pompa: 

 Apă rece 

 Apă caldă 

Respectaţi întotdeauna limitele indicate în capitolul Date tehnice. 

Pompele electrice cu turaţie variabilă instalate în seturile de amplificatoare SMB sunt potrivite 
pentru următoarele întrebuinţări:  

 Reglarea presiunii, a nivelului şi a debitului (sisteme în buclă deschisă)  

 Sisteme de irigaţii cu o singură pompă sau mai multe pompe electrice.  

3.4.1 Aplicaţii alternative 

Element de acţionare (turaţie constantă) 

Unitatea serveşte drept element de acţionare conform valorii de referinţă corespunzătoare pentru 
turaţie; acest lucru se realizează prin interfaţa cu utilizatorul, intrarea analogică sau magistrala de 
comunicare corespunzătoare. 

Controler (presiune constantă) 

Acest mod este setat ca mod de funcţionare implicit şi se foloseşte pentru unităţi cu o singură 
pompă electrică. 

Modul în serie/Modul sincron în cascadă 

Unităţile sunt conectate prin interfaţa RS485 şi comunică prin protocolul furnizat. 
Combinarea diferitelor unităţi folosite în sistemul cu mai multe pompe depinde de cerinţele 
sistemului. 
Pompele electrice pot fi operate atât în serie (modul implicit pentru sistemele cu mai multe 
pompe), cât şi în modul sincron în cascadă. Dacă o unitate se defectează, fiecare pompă 
electrică din setul amplificator poate deveni pompă electrică principală şi poate prelua controlul. 

3.5 Utilizarea necorespunzătoare 

Produsul nu trebuie folosit în sisteme cu circuit închis, unde diferenţa de presiune dintre două 
puncte ale sistemului, în general partea de evacuare şi de aspiraţie a setului amplificator, este 
controlată de doi senzori pentru a o menţine constantă. 

  



ro – Traducere a instrucţiunilor originale 
 

16 

4 Instalarea  
4.1 Instalarea mecanică 

4.1.1 Zona de instalare 

 

AVERTIZARE: Pericol de atmosferă potenţial explozivă 

Operarea setului amplificator în medii cu atmosfere potenţial explozive sau cu pulberi 
combustibile (de ex., rumeguş, făină, zahăr şi cereale) este strict interzisă. 

 

 

AVERTISMENT: 

 Purtaţi întotdeauna echipament individual de protecţie 

 Utilizaţi întotdeauna unelte de lucru adecvate 

 Când se selectează locul instalării şi când se conectează unitatea la sursele de alimentare 
hidraulică şi electrică, respectaţi cu stricteţe reglementările curente. 

 Asiguraţi-vă că indicele de protecţie împotriva umidităţii şi prafului (IP 55, tip 1) este adecvat 
mediului de instalare. 

 

 

PRECAUŢII: 

 Protecţia la intrare: pentru a asigura indicele de protecţie IP55 (tip 1), unitatea trebuie să fie 
închisă corect. 

 Înainte de a deschide capacul cutiei de borne, asiguraţi-vă că nu există apă în unitate 

 Asiguraţi-vă că toate garniturile de etanşare a cablurilor şi orificiile pentru cabluri sunt etanşate 
corect 

 Capacul de plastic trebuie să fie închis corect 

 Nu lăsaţi cutia cu borne fără capac: risc de deteriorare din cauza contaminării 

 Asiguraţi-vă că panoul electric închis corect. 

Instalarea setului amplificator la exterior 

În cazul instalării setului amplificator la exterior, acoperiţi-l corespunzător (consultaţi exemplul din 
Figura 6). Dimensiunea capacului trebuie să asigure protecţia setului amplificator împotriva 
zăpezii, ploii şi luminii directe a soarelui. 

 

Figura 6: Instalarea setului amplificator la exterior 
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4.1.2 Instrucţiuni pentru instalarea mecanică 

 Săgeţile de pe corpul pompei electrice indică debitul şi direcţia de rotaţie a motorului 

 Direcţia de rotaţie standard a motorului este în sensul acelor de ceas (privind către capacul 
ventilatorului) 

 Instalaţi setul amplificator într-o încăpere bine ventilată, lăsând suficient spaţiu (cel puţin 0,5 
m) pe fiecare parte şi în faţă în vederea întreţinerii; trebuie să existe un spaţiu de 0,5 m şi 
deasupra părţii celei mai înalte a setului amplificator 

 Aşezaţi setul amplificator pe o suprafaţă plată şi solidă, fără a-l fixa 

 Montaţi rosturi de dilataţie şi suporturi adecvate pentru conducte, pentru a le proteja împotriva 
presiunii, consultaţi Figura 7. Greutatea conductelor şi a rezervoarelor sub presiune creşte 
când sunt umplute cu apă. Înainte de a porni setul, asiguraţi-vă că aţi închis şi aţi strâns toate 
cuplajele neutilizate. 

 

Figura 7: Instalarea mecanică a setului amplificator 

4.2 Instalarea hidraulică 

Figurile 8 şi 9 ilustrează un sistem cu o singură pompă şi, respectiv, un sistem cu mai multe 
pompe. 

 

Figura 8: Sistem cu o singură pompă electrică 
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Figura 9: Sistem cu mai multe pompe 
 

1. Pompă electrică e-SM cu motor 
2. Rezervor sub presiune cu diafragmă 
3. Panou de distribuţie 

4. Supapă pornit-oprit 
5. Supapă de reţinere 
6. Comandă nivel redus apă 

7. Indicator de presiune 
8. Senzor de presiune 
9. Robinet de evacuare 

4.2.1 Instrucţiuni pentru instalarea hidraulică 

 Instalaţi setul amplificator în funcţie de debitul apei sistemului 

 Săgeţile de pe corpul pompei electrice indică debitul şi direcţia de rotaţie 

 Instalaţi o supapă de control la admisie în cazul unui sistem pentru înălţimea de aspiraţie 

 Instalaţi o supapă pornit-oprit imediat în aval de setul amplificator 

 Instalaţi o supapă de evacuare pentru teste, dacă nu există nicio supapă în dreptul setului 
amplificator 

 Conductele conectate la setul amplificator trebuie să aibă dimensiunea potrivită (dacă se 
poate, în funcţie de diametrul colectorului). Puteţi folosi oricare capăt al colectorului, dar nu 
uitaţi să astupaţi capătul nefolosit. 

 Dimensiunea conductei de aspiraţie şi a supapei de control la admisie trebuie să permită 
evitarea pierderii excesive a sarcinii şi fenomenul de cavitaţie, care poate rezulta din această 
pierdere 

Rezervor sub presiune cu diafragmă 

Pa partea de evacuare a pompei electrice, există un vas de expansiune cu membrană, care 
oferă posibilitatea menţinerii presiunii în interiorul conductelor când setul amplificator nu este 
folosit. Rezervorul sub presiune cu diafragmă întrerupe funcţionarea pompei electrice la sarcină 
zero şi reduce dimensiunea rezervorului, necesară în vederea alimentării. 
Alegeţi un rezervor sub presiune cu diafragmă adecvat presiunii sistemului. 
Seturile de amplificatoare cu turaţie variabilă pot opera rezervoare sub presiune cu diafragmă de 
dimensiuni mai mici decât sistemele tradiţionale. Un rezervor sub presiune cu diafragmă cu o 
capacitate în litri echivalentă cu aproximativ 10% din debitul unei singure pompe electrice, 
exprimată în litri pe minut. Volumul apei necesare poate fi distribuit în mai multe rezervoare. 
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4.3 Instalare electrică  

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

Conexiunea la sursa de alimentare electrică trebuie realizată de un electrician care respectă 
cerinţele tehnico-profesionale evidenţiate în reglementările curente. 

Pentru conexiunile electrice, consultaţi schema de cablaj din panoul de comandă. 

4.3.1 Cerinţe electrice 

Directivele locale au întâietate asupra cerinţelor specifice indicate mai jos. 

4.3.2 Verificarea conexiunilor electrice 

Verificaţi dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: 

 Cablurile electrice sunt protejate împotriva temperaturilor ridicate, împotriva vibraţiilor şi 
împotriva coliziunilor. 

 Curentul şi tensiunea reţelei de alimentare electrică trebuie să fie compatibile cu datele de pe 
placa panoului de comandă sau datele de pe placa pompei electrice, în cazul seturilor de 
amplificatoare fără panou de comandă. 

 Cablul de alimentare electrică trebuie să poată transporta curentul nominal al setului 
amplificator şi să-l conecteze la bornele relevante de pe panoul de comandă. Schema de 
cablaj şi etichetele de pe panou furnizează informaţiile pentru conexiune şi valorile de 
alimentare electrică necesare. Pentru seturi de amplificatoare fără panou de comandă, 
consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru pompele electrice din gama de 
pompe inteligente. 

 Dacă există un panou de comandă, conectaţi cablul de alimentare: 
- Versiunea monofazată la bornele L-N, PE la borna de masă 
- Versiunea monofazată la bornele L1, L2 şi L3, PE la borna de masă 

 Orice cabluri expuse trebuie protejate corespunzător 

 Linia de alimentare electrică este dotată cu: 
- un întrerupător diferenţial cu sensibilitate ridicată (30 mA) [dispozitiv de curent rezidual 

RCD] adecvat pentru curenţi de punere la pământ cu c.c. sau c.c. pulsatoriu (se 
recomandă un RDC tip B). 

- un întrerupător izolator de reţea cu o toleranţă de contact de minimum 3 mm. 

4.3.3 Listă de verificare pentru panoul de comandă electric 

 NOTĂ: 
Versiunea standard a setului amplificator are panou de comandă.  
Dacă setul amplificator este furnizat fără panou de comandă, instalaţi un panou de comandă 
compatibil cu valorile nominale ale pompei electrice. 
Combinaţiile necorespunzătoare nu garantează protecţia setului amplificator. 

Verificaţi dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: 

 Panoul de comandă trebuie să protejeze pompa electrică împotriva scurtcircuitului. Pentru a 
proteja pompa electrică, se poate folosi o siguranţă cu temporizare sau un întrerupător de 
circuit (se recomandă modelul tip C). 

 Pompa electrică dispune de protecţie termică şi la suprasarcină încorporată. Nu este 
necesară nicio protecţie suplimentară împotriva suprasarcinii. 

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

Înainte de a porni amplificatorul de presiune, asiguraţi-vă că setul amplificator şi panoul de 
comandă sunt izolate faţă de sursa de energie şi că nu pot fi puse sub tensiune. 
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Împământarea (legarea la pământ) 

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

 Conectaţi întotdeauna conductorul de protecţie externă la borna de împământare, înainte de a 
încerca să efectuaţi alte conexiuni electrice 

 Toate echipamentele electrice trebuie să fie legate la masă (împământate), inclusiv setul 
amplificator şi echipamentele sale. Verificaţi dacă borna de masă este conectată 
corespunzător. 

 Verificaţi conductorul de protecţie (masă), pentru a vă asigura că este mai lung decât 
conductorii de fază; în cazul deconectării accidentale a conductorului de alimentare electrică, 
conductorul de protecţie (masă) trebuie să fie ultimul care se detaşează de la bornă. 

 Menţineţi conexiunile la cablul de masă cât mai scurte posibil. 

 Utilizaţi un cablu cu mai multe fire, pentru a reduce zgomotul electric. 

4.3.4 Tipuri şi clase de fire 

Pentru versiunea standard cu panou de comandă, setul amplificator este furnizat cu cablurile de 
alimenare electrică ale pompei electrice şi cablurile de control. Setul amplificator fără panou de 
comandă dispune de cablul pentru conectarea senzorului de presiune, dar fără cablurile de 
alimentare electrică ale pompei electrice. 
În cazul în care cablul de alimentare electrică al pompei electrice şi/sau cablurile de control 
trebuie să fie înlocuite sau suplimentate, consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere 
pentru pompele electrice din gama de pompe inteligente. 

 Toate cablurile trebuie să fie conforme cu standardele locale şi naţionale în ceea ce priveşte 
temperatura etajului şi cea ambientală  

 Utilizaţi cabluri cu o rezistenţă minimă la căldură de +70°C (158°F)  

 Cablurile nu trebuie să intre niciodată în contact cu pompa electrică, corpul motorului şi 
conductele. 

 Firele conectate la bornele de alimentare electrică şi releul de semnalizare a defectelor (NO, 
C) trebuie să fie separate de celelalte printr-o izolaţie ranforsată. 

Conexiune de alimentare electrică 

 

AVERTISMENT: 

 Nu realizaţi nicio conexiune la caseta regletei motorului pompei electrice fără a deconecta mai 
întâi sursa de alimentare electrică şi a aştepta cel puţin intervalul minim din Tabelul 1. 

 Versiunea standard a setului amplificator dispune de cablurile de alimentare electrică ale 
motorului. Înlocuiţi cablul de alimentare electrică al motorului, dacă este necesar, cu un cablu 
cu o secţiune transversală adecvată consumului maxim al motorului electric. 

Cabluri de control 

Contactele externe fără tensiune trebuie să fie adecvate pentru comutarea < 10 V c.c. 

 NOTĂ: 

 Instalaţi cablurile de control separat de cablurile de alimentare electrică şi de cablul releului de 
semnalizare a defectelor  

 În cazul în care cablurile de control sunt instalate în paralel cu cablul de alimentare electrică 
sau cu releul de semnalizare a defectelor, distanţa dintre cabluri trebuie să fie mai mare de 
200 mm  

 Nu intersectaţi cablurile de alimentare electrică; dacă este necesar acest lucru, este permis un 
unghi de intersectare de 90°. 

Conectarea panoului de comandă 

Consultaţi schema de cablaj din panoul de comandă. 

Conectarea convertizorului de frecvenţă 

Consultaţi Manualul de instalare, utilizare şi întreținere pentru pompele electrice din gama de 
pompe inteligente.  
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4.3.5 Protecţia împotriva funcţionării în gol 

Panoul de comandă standard poate fi conectat la un flotor comun pentru rezervoarele deschise 
sau la un comutator de presiune minimă pe partea de aspiraţie (valoarea recomandată: 0,2-0,4 
bari). Când condiţiile de presiune minimă sunt restabilite, pompele electrice pornesc automat. 
Dacă protecţia împotriva funcţionării în gol este considerată redundantă, nu îndepărtaţi 
conductorul de şuntare de la borna din panoul de comandă. Numerele corecte ale bornelor sunt 
indicate în schema de conexiuni, care se găseşte în panoul de comandă. 

 NOTĂ: 
Setul amplificator este furnizat cu conductorul de şuntare instalat şi, prin urmare, cu protecţia 
împotriva funcţionării în gol dezactivată. 

Kitul de comandă electronică opţional permite controlul cu ajutorul sondelor de electrod. 
Instalaţi cele trei sonde din kit în rezervorul de colectare şi conectaţi-le la bornele din panoul de 
comandă. 
Numerele corecte ale bornelor sunt indicate în schema de cablaj, care se găseşte în panou: 

 Sonda maximă (A) determină nivelul la care se activează setul amplificator în timpul umplerii 
rezervorului de colectare. 

 Sonda minimă (B) determină nivelul la care se dezactivează setul amplificator. 

 Sonda (C) trebuie să fie sub nivelul sondei minime (B). 
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5 Utilizare şi operare   
În cazul apariției concomitente a cel puțin două dintre următoarele stări: 

 temperatură ambiantă ridicată 

 temperatură ridicată apă 

 puncte de sarcină care solicită puterea maximă a setului amplificator  

 subtensiune persistentă a reţelei, 
durata de viaţă a setului amplificator poate fi periclitată şi/sau poate avea loc reducerea sarcinii 
de funcţionare: pentru mai multe informaţii, contactaţi Xylem sau distribuitorul autorizat. 

5.1 Timpi de aşteptare 

 

AVERTISMENT: Pericol de electrocutare 

Contactul cu componentele electrice poate conduce la deces, chiar şi după ce setul amplificator a 
fost oprit. 
Înainte de orice intervenţie asupra setului amplificator, tensiunea de la reţea şi orice altă tensiune 
de intrare trebuie să fie întreruptă cel puţin pe perioada indicată în Tabelul 1. 
 

Tabel 1: Timpi de aşteptare 

Model mecanism de antrenare e-SM Timp minim de așteptare [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

AVERTISMENT: Pericol de electrocutare 

Convertizoarele de frecvenţă conţin condensatoare DC-link care pot rămâne încărcate chiar şi 
când convertizorul de frecvenţă nu este pornit. 
Pentru a evita pericolele electrice: 

 Deconectaţi sursa de alimentare c.a. 

 Deconectaţi toate tipurile de motoare cu magneţi permanenţi 

 Deconectaţi toate sursele de alimentare de la distanţă DC-link, inclusiv rezervele de baterie, 
unităţile de alimentare electrică neîntreruptă şi conexiunile DC-link la alte convertizoare de 
frecvenţă 

 Aşteptaţi descărcarea completă a condensatoarelor înainte de a realiza orice lucrări de 
întreţinere sau reparaţie; consultaţi Tabelul 1 pentru timpii de aşteptare. 

5.2 Pornirea şi oprirea 

Pornirea şi oprirea pompelor electrice depind de setările convertizorului de frecvenţă în raport cu 
pompa electrică care trebuie controlată (presiune, nivel). 
Fiecare convertizor de frecvenţă este conectat la un senzor. Convertizoarele de frecvenţă 
partajează toate informaţiile şi folosesc comutarea pe cicluri. 

 

Pericol de electrocutare: 

Deconectaţi sursa de alimentare electrică înainte de a face orice reglaje. 

Pentru setări, consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru pompele electrice din 
gama de pompe inteligente. 
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Figura 10 arată curbele de operare în cazul a două pompe electrice în modul de reglare a 
presiunii. 

 Rezervorul alimentează cu apă pentru a satisface cererea utilizatorului final. 

 Prima pompă electrică porneşte când presiunea scade sub valoarea PS; turaţia se reglează 
pentru a menţine presiunea constantă pe măsură ce cererea creşte. 

 Când cererea scade, turaţia este redusă la minimum; în acest punct, una dintre pompele 
electrice este dezactivată. 

 Dacă cererea creşte în continuare şi pompa electrică atinge turaţia maximă, este pornită a 
doua pompă electrică, iar turaţia este reglată pentru a menţine presiunea constantă. 

 Dacă cererea scade şi mai mult, pompa electrică încetineşte, umple rezervorul şi apoi se 
opreşte când se atinge valoarea PS. 

 

Figura 10: Mod de funcţionare 
 

H Cap Pmax Presiune maximă 

Q Debit PS Valoare de setare a presiunii 

5.2.1 Reglarea convertizorului de frecvenţă 

1. Pentru schimbarea setărilor, consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru 
pompele electrice din gama de pompe inteligente. 

2. Utilizaţi butoanele convertizorului de frecvenţă pentru a seta o nouă valoare de reglare a 
presiunii, selectaţi timpul rampelor, verificaţi ultimele alarme şi accesaţi toate setările. 

3. Asiguraţi-vă că valoarea nou selectată se încadrează în intervalul înălţimii de pompare 
specificat pe plăcuţa de date a pompei electrice. 

5.2.2 Încărcarea prealabilă a rezervorului sub presiune cu diafragmă 

1. Asiguraţi-vă că rezervorul sub presiune cu diafragmă este golit complet. 
2. Pre-încărcaţi rezervorul sub presiune cu diafragmă la o valoare de 0,6 ori peste valoarea 

presiunii. 

5.2.3 Pornirea setului amplificator 

1. Conectaţi alimentarea cu apă. 
2. Conectaţi sursa de alimentare. 
3. Verificaţi valoarea de pre-încărcare a rezervorului sub presiune cu diafragmă. 
4. Închideţi supapele pornit-oprit situate pe partea de evacuare a pompei electrice. 
5. Amorsaţi setul amplificator (consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru 

pompele electrice din gama de pompe inteligente) şi colectorul de aspiraţie. 
6. Conectaţi sursa de alimentare electrică la comutatorul panoului şi setaţi convertizorului de 

frecvenţă la modul manual. 
7. Porniţi prima pompă electrică. 
8. Deschideţi uşor supapa pornit-oprit de evacuare a pompei electrice şi purjaţi aerul. 
9. Repetaţi operaţiile de mai sus pentru celelalte pompe electrice. 
10. Setaţi convertizoarele de frecvenţă la modul automat. 
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Modul de schimbare a setărilor 

Cu setul amplificator în funcţiune, urmaţi instrucţiunile de mai jos despre modul de schimbare a 
setărilor în limitele de presiune maximă ale pompelor electrice sau ale sistemului sau ale 
ambelor: 
1. Stabiliţi valoarea necesară a presiunii. 
2. Setaţi noua valoare folosind butoanele convertizorului de frecvenţă; valoarea este schimbată 

automat şi pentru celălalt convertizor. 
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6 Întreţinerea  

 

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare 

 Înainte de a încerca să utilizaţi unitatea, verificaţi dacă aceasta este scoasă din priză şi dacă 
pompa electrică şi panoul de comandă nu pot fi repornite, chiar şi neintenţionat. Acest lucru 
este valabil şi în cazul circuitului auxiliar de control al pompei electrice. 

 Înainte de orice intervenţie asupra setului amplificator, tensiunea de alimentare de la reţea şi 
orice altă tensiune de intrare trebuie să fie întreruptă cel puţin pe perioada indicată în para. 
Timpi de aşteptare (condensatoarele circuitului intermediar trebuie să fie descărcate de către 
rezistorii integraţi de descărcare). 

1. Asiguraţi-vă că ventilatorul de răcire şi orificiile de ventilaţie sunt fără praf. 
2. Asiguraţi-vă că temperatura mediului ambiant este corectă, conform cu limitele setului 

amplificator. 
3. Asiguraţi-vă că personalul calificat efectuează toate modificările setului amplificator. 
4. Asiguraţi-vă că setul amplificator este deconectat de la sursa de alimentare electrică înainte 

de efectuarea oricărei lucrări. 
5. Luaţi întotdeauna în considerare instrucţiunile pompei electrice şi ale motorului. 

6.1 Întreţinerea panoului de comandă şi a convertizoarelor de frecvenţă 

Panoul de comandă şi a convertizoarele de frecvenţă nu necesită întreţinere. 

6.2 Întreţinerea rezervorului sub presiune cu diafragmă 

 Consultaţi Manualul standard de instalare, utilizare şi întreţinere al rezervorului sub presiune 
cu diafragmă 

 Verificaţi pre-încărcarea cel puţin o dată pe an. 

Controlul funcţiilor şi al parametrilor 

În caz de modificări la setul amplificator: 
1. Asiguraţi-vă că toate funcţiile şi parametrii sunt corecţi. 
2. Reglaţi funcţiile şi parametrii, dacă este necesar. 
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7 Remedierea problemelor  
Măsuri de prevedere 

 

AVERTISMENT: 

 Defecţiunile trebuie remediate de un electrician care respectă cerinţele tehnico-profesionale 
evidenţiate în reglementările curente 

 Respectaţi cerinţele de siguranţă din capitolele Utilizarea şi operarea şi Întreţinere 

 Dacă defecţiunea nu poate fi remediată sau nu se menţionează, contactaţi Xylem sau 
distribuitorul autorizat. 

Convertizorul de frecvenţă salvează ultimele alarme declanşate. Consultaţi instrucţiunile privind 
utilizarea convertizorului de frecvenţă pentru tipurile de defecte şi despre modul de verificare a 
ultimelor alarme care au fost declanşate. 

7.1 Setul amplificator este oprit 

Cauză Remediu 

Alimentarea electrică este întreruptă Restabiliţi sursa de alimentare. 

Comutator în poziţia OFF (oprit) Rotiţi comutatorul la ON (pornit) 

7.2 Motorul nu porneşte 

Cauză Remediu 

Alimentarea electrică este 
întreruptă 

Restabiliţi sursa de alimentare. 

Protecţia termică la suprasarcină a 
motorului a fost declanşată 

Eliminaţi defectul şi resetaţi comutatorul 

Motor (bobină) defect(ă) Verificaţi şi reparaţi sau înlocuiţi motorul 

7.3 Porniri şi opriri frecvente 

Cauză Remediu 

Rezervor sub presiune cu diafragmă 
defect 

Reparaţi sau înlocuiţi rezervorul sub presiune cu diafragmă  

Încărcare prealabilă incorectă a 
rezervorului sub presiune cu diafragmă 

Setaţi noua valoare a presiunii de pre-încărcare în funcţie de pompa electrică 
şi valoarea de referinţă a presiunii 

Valoarea de pre-încărcare a 
rezervorului sub presiune cu 
diafragmă este la zero 

Rezervorul sub presiune cu diafragmă trebuie să fie pre-încărcat 

7.4 Turaţia pompei electrice creşte şi scade fără oprire şi fără consum de 
apă (utilităţi închise) 

Cauză Remediu 

Pierdere apă pe la supapa de 
reţinere 

Verificaţi sistemul hidraulic şi supapa 

Rezervorul sub presiune cu 
diafragmă este deteriorat sau 
subdimensionat  

Reparaţi sau înlocuiţi rezervorul sub presiune cu diafragmă  
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7.5 Motorul funcţionează, dar nu se evacuează apă 

Cauză Remediu 

Lipsă apă pe partea de aspiraţie sau 
în interiorul pompei electrice 

1. Umpleţi (amorsaţi) pompa electrică sau conducta de aspiraţie  
2. Deschideţi supapele pornit-oprit 

Aerul din interiorul conductei de 
aspiraţie sau pompei electrice 

1. Aerisiţi pompa electrică 
2. Verificaţi conexiunile de aspiraţie 

Pierdere de presiune pe partea de 
aspiraţie 

Verificaţi valoarea NPSH şi, dacă este necesar, modificaţi sistemul  

Supapă de reţinere blocată Curăţaţi supapa 

Conductă înfundată Curăţaţi conducta 

7.6 Pierdere apă pe la pompa electrică 

Cauză Remediu 

Garnitură mecanică uzată sau 
deteriorată 

Înlocuiţi garnitura mecanică 

Presiune mecanică neadecvată pe 
pompa electrică 

Susţineţi conductele 

7.7 Prea zgomotoasă 

Cauză Remediu 

Retur apă când pompa electrică nu 
funcţionează 

Verificaţi supapa de reţinere 

Cavitaţie Verificaţi aspiraţia 

Rotire împiedicată a pompei 
electrice 

Verificaţi dacă există presiune mecanică neadecvată pe pompa electrică  

7.8 Setul amplificator nu generează presiunea necesară 

Cauză Remediu 

Supape pornit-oprit închise Deschideţi supapele 

Aer în conducta de aspiraţie  1. Eliminaţi aerul 
2. Amorsaţi pompele electrice 

Înălţime de aspiraţie negativă 
excesivă 

Reduceţi înălţimea de aspiraţie negativă 

Pierdere de presiune excesivă pe 
partea de aspiraţie 

Măriţi diametrul conductelor 

Supapă de control de admisie 
deteriorată 

Înlocuiţi supapa de admisie 

Pierdere de presiune excesivă în 
conductele de evacuare şi/sau 
supapă 

Reduceţi pierderea de apă 
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7.9 Declanşarea sistemului de protecţie principală (siguranţelor) 

Cauză Remediu 

Scurtcircuit 1. Verificaţi cablurile de conectare 
2. Verificaţi convertizorul de frecvenţă 

7.10 Declanşarea protecţiei diferenţiale 

Cauză Remediu 

Motor deteriorat Înlocuiţi motorul 

Cablu de alimentare electrică a 
motorului defect sau uzat 

Înlocuiţi cablul 

Întrerupătorul diferenţial nu este 
conform cu specificaţiile 

Înlocuiţi întrerupătorul diferenţial 

Curent diferenţial prea ridicat Contactaţi un tehnician calificat pentru a modifica sistemul electric  

7.11 Pompa electrică funcţionează la turaţia maximă fără oprire 

Cauză Remediu 

Valoarea de referinţă a presiunii nu 
este adecvată pentru sistem 
(valoarea este mai mare decât 
presiunea pe care o poate furniza 
pompa electrică) 

Setaţi noua valoare de referinţă conform performanţei pompei electrice  

Senzor neconectat sau deteriorat Verificaţi conexiunea hidraulică sau electrică a senzorului 

7.12 Funcţionează numai o pompă electrică 

Cauză Remediu 

Pompele electrice au setări diferite 1. Verificaţi setarea convertizorului de frecvenţă  
2. Verificaţi conexiunea în serie dintre cele două convertizoare de frecvenţă  

7.13 Există cerere de apă, dar pompa electrică nu porneşte 

Cauză Remediu 

Valoarea de referinţă este setată la 
zero  

1. Verificaţi setarea convertizorului de frecvenţă  
2. Setaţi valoarea de referinţă 
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8 Date tehnice   
Tabel 2: Specificaţii electrice, de mediu şi de instalare, setul amplificator în versiunea standard 

 Model set amplificator 

Sursă de alimentare electrică panou de comandă  M2 T3 T4 

Intrare 

Frecvenţă de intrare [Hz] 50/60 ± 2 

Alimentare principală LN L1 L2 L3 

Tensiune de intrare nominală a panoului de 
comandă [V] 

230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Curent continuu de intrare max. [A] Consultaţi plăcuţa de date a panoului de comandă  

Putere max. a panoului de comandă [kW] Consultaţi plăcuţa de date a panoului de comandă  

Ieşire 

Turaţie min.-max. A pompei electrice [rpm] 800 - 3600 

Scurgere de curent la invertor [mA] < 3,5 

Intrare/ieşire auxiliară + alimentare 15VCC [mA]  Imax < 40 

Releu semnal defect  1 x NO Vmax < 250 [V c.a.] , Imax 
< 2 [A] 

1 x NO Vmax < 250 [V c.a.] , Imax < 2 [A] 

Releu de stare motor  - 1 x NO Vmax < 250 [V c.a.] , Imax < 2 [A] 

Presiune sonoră LpA [dB(A)] @ [rpm] <62 la 3000 
<66 la 3600 

Clasă de protecţie IP 55, carcasă de tip 1 
Protejaţi produsul de lumina directă a soarelui şi de precipitaţii  

Temperatură apă [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Umiditate relativă în raport cu temperatura de 
funcţionare [°C] / [°F] 

5% - 50% RH la 40 / 104 
5% - 90% RH la 20 / 68 

Umiditate relativă pentru depozitare 5% ÷ 95% RH 

Temperatură de depozitare [°C] / [°F] -25÷65 / -13÷149 

Temperatură de funcţionare 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Altitudine de instalare a.s.l. [m]/[ft] 
< 1000 / 3280 

La altitudini mai mari se poate înregistra reducerea capacității de 
funcționare 

Presiune max. de funcţionare [bar] 8, 10 sau 16, în funcţie de tipul de pompă electrică. Consultaţi 
Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru pompa 

electrică din gama de pompe inteligente. 

Presiune min. de intrare [bar] În funcţie de curba NPSH, cu o marjă de cel puţin 0,5 m pentru 
apă fără aer 

Presiune max. de intrare [bar] Asiguraţi-vă că presiunea de intrare plus presiunea de evacuare a 
circuitului închis nu depăşeşte presiunea maximă de funcţionare  

Date generale ale pompei electrice Consultaţi Manualul de instalare, utilizare și întreținere pentru 
pompa electrică din gama de pompe inteligente  

Rezervor sub presiune cu diafragmă [bar] Consultaţi Manualul standard de instalare, utilizare şi întreţinere 
standard al rezervorului sub presiune cu diafragmă. Rezervoarele 

sub presiune cu diafragmă instalate pot limita temperatura şi 
presiunea de funcţionare ale setului amplificator  
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8.1 Dimensiuni şi greutăţi 

 Set amplificator: consultaţi catalogul tehnic sau contactaţi Xylem sau distribuitorul autorizat. 

 Pompe electrice din gama de pompe inteligente: consultaţi Manualul standard de instalare, 
utilizare şi întreţinere. 

9 Declaraţii 
9.1 Declaraţie de conformitate CE (Traducere) 

Xylem Service Italia S.r.l., cu sediul în Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI - 
Italia, declară prin prezenta că produsul: 

Unitate de pompare cu pompe electrice cu mecanism integrat de acționare cu turație variabilă 
(consultaţi eticheta de pe prima pagină) 

respectă prevederile relevante ale următoarelor directive europene: 

 2006/42/CE privind utilajele (ANEXA II - persoana fizică sau juridică autorizată să 
întocmească dosarul tehnic: Xylem Service Italia S.r.l.) 

şi următoarele standarde tehnice 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Director proiectare, cercetare și 
dezvoltare) 

 

rev.00  

9.2 Declaraţia de conformitate UE (Nr. EMCD23) 

1. Produs/Model aparat:  
consultați eticheta adezivă de pe prima pagină 

2. Numele şi adresa producătorului:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italia 

3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă exclusiv pe răspunderea producătorului. 
4. Obiectul declaraţiei: 

Unitate de pompare cu pompe electrice cu mecanism integrat de acționare cu turație variabilă 
(consultaţi eticheta de pe prima pagină) 

5. Obiectul declaraţiei descrie mai sus este în conformitate cu legislaţia de armonizare relevantă 
a Uniunii: 
Directiva 2014/30/UE din 26 februarie 2014 (compatibilitatea electromagnetică) 

6. Referinţe la standardele armonizate relevante utilizate sau referinţe la celelalte specificaţii 
tehnice, în legătură cu care este declarată conformitatea: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Organism notificat: - 
8. Informaţii suplimentare: 

Semnat pentru şi în numele: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Director proiectare, cercetare și 
dezvoltare) 

 

rev.00  

Lowara este o marcă comercială a Xylem Inc. sau a uneia dintre filialele sale. 
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Xylem Service Italia S.r.l. 

Via Vittorio Lombardi 14 

36075 – Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

www.xyleminc.com/brands/lowara 

 

Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  
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