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Instrucţiuni de montaj şi de exploatare1 Generalităţi

Despre acest document
Varianta originală a instrucţiunilor de exploatare 
este în limba franceză. Variantele în alte limbi sunt 
traduceri ale versiunii originale ale acestor instruc-
ţiuni de exploatare.
Aceste instrucţiuni de montare şi de exploatare 
reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele tre-
buie să fie mereu disponibile în apropierea produ-
sului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni 
reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea 
corespunzătoare şi exploatarea corectă a produ-
sului.
Instrucţiunile de montare şi de utilizare sunt con-
forme cu varianta constructivă a produsului, 
respectiv cu standardele de siguranţă valabile în 
momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte 
componentă a acestor instrucţiuni de montaj şi de 
exploatare.
În cazul unei modificări tehnice a tipurilor con-
structive efectuate fără acordul nostru, această 
declaraţie îşi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Aceste instrucţiuni de exploatare conţin indicaţii 
importante, care trebuie respectate la amplasarea 
şi exploatarea produsului. Din acest motiv, 
instrucţiunile de exploatare trebuie citite de per-
soanele care montează şi exploatează echipa-
mentul înainte de montarea şi punerea în 
funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă gene-
rale din această secţiune, cât şi măsurile de sigu-
ranţă specifice din secţiunile următoare, marcate 
cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste 
instrucţiuni

Simboluri:
Simbol general referitor la pericole

Pericol din cauza tensiunii electrice

NOTĂ UTILĂ 

Cuvinte de semnalizare:

PERICOL!
Situaţie de pericol acut.
Nerespectarea duce la deces sau accidente 
extrem de grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). 
„Avertisment“ înseamnă că sunt probabile 
daune corporale (grave), dacă nu se respectă 
indicaţia.

ATENŢIE!
Există pericolul de deteriorare a produsului / 
instalaţiei. „Atenţie“ se referă la posibile deteri-
orări ale produsului prin nerespectarea indica-
ţiei.

NOTĂ: O indicaţie utilă pentru manipularea pro-
dusului. Aceasta atrage atenţia şi asupra posibile-
lor dificultăţi.

2.2 Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să 
deţină calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării 
regulilor de securitate
În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
pot apărea situaţii periculoase pentru oameni şi 
produs / instalaţie. Nerespectarea instrucţiunilor 
de siguranţă poate duce la anularea posibilităţii 
solicitării unor eventuale despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni de 
siguranţă poate duce, de exemplu, la următoarele 
riscuri:

• defectarea unor funcţii importante ale produ-
sului / instalaţiei;

• disfuncţionalitatea procedurilor de revizie şi repa-
raţie prevăzute;

• electrocutare, accidente provocate de mecanisme 
şi factori bacteriologici,

• daune materiale.

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind preve-
nirea accidentelor.
Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocută-
rii. Se vor respecta prevederile conţinute în regle-
mentările locale sau generale [de ex. IEC, VDE etc.] 
şi cele ale furnizorilor locali de energie electrică.
Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
psihice limitate sau de persoane fără experienţă şi/
sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situaţi-
ilor când siguranţa lor este supravegheată de o 
persoană responsabilă sau au primit de la aceasta 
indicaţii privitoare la folosirea aparatului. 
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea sigu-
ranţa că nu se joacă cu aparatul.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj şi inspecţii
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările 
de inspecţie şi de montaj sunt efectuate de către 
personal de specialitate autorizat şi calificat, care 
a studiat atent aceste instrucţiuni de exploatare.
Lucrările la produs / instalaţie trebuie efectuate 
doar cu echipamentul oprit. Procedurile descrise în 
instrucţiunile de montaj şi de exploatare pentru 
scoaterea din funcţiune a produsului / instalaţiei 
trebuie respectate obligatoriu.
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2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese 
de schimb neagreate
Modificările produsului sunt permise numai cu 
acordul prealabil al producătorului. Folosirea pie-
selor de schimb originale şi a accesoriilor aprobate 
de producător contribuie la siguranţa în exploa-
tare. Utilizarea altor componente anulează răs-
punderea producătorului pentru consecinţele 
rezultate.

2.7 Utilizarea neautorizată a pompei
Siguranţa funcţionării produsului livrat este 
garantată doar la o utilizare corespunzătoare în 
conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul 
4 din instrucţiunile de montaj şi de exploatare. Nu 
este permisă în nici un caz exploatarea în afara 
valorilor limită specificate în fişa tehnică.

3 Transportarea şi depozitarea temporară
Imediat după primirea produsului:

• Se verifică să nu existe urme de deteriorare în tim-
pul transportului.

• În cazul constatării unor deteriorări produse în 
timpul transportului acestea trebuie semnalate 
firmei de transport în termenul stabilit. 
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Transportul şi depozitarea necorespunzătoare 
pot duce la deteriorarea produsului.

• Pompa poate fi transportată şi fixată doar cu 
ajutorul mânerului. Niciodată de cablu!

• În timpul transportului şi a depozitării tempo-
rare, pompa trebuie ferită de umezeală, îngheţ şi 
de orice acţiune mecanică din exterior.

4 Domeniul de utilizare
Pompele submersibile de drenare şi de apă uzată 
din seria constructivă Drain TM sunt folosite 

• la golirea automată a gropilor şi căminelor, 
• la păstrarea uscată a curţilor şi pivniţelor supuse 

pericolului de inundaţii, 
• pentru scăderea apei de suprafaţă, 

în cazul în care apa uzată nu poate fi evacuată la 
sistemul de canalizare prin înclinare naturală.
Pompele sunt adecvate pentru pomparea apei 
uşor uzate, a apei de ploaie, a apei drenate şi a apei 
de spălare.
Modelele de pompă TMR se recomandă pentru 
utilizare mobilă şi sunt adecvate pentru pomparea 
apei uşor uzate până la un nivel de 2 mm deasupra 
solului.
De regulă, pompele sunt amplasate inundat (imer-
sat) şi pot fi montate doar staţionar vertical sau 
mobil. Datorită curgerii forţate pentru răcirea car-
casei, pompele pot funcţiona şi imersat.
Motopompele submersibile cu cablu de alimentare 
mai mic de 10 m sunt autorizate (conform EN 
60335) doar pentru utilizare în clădiri, deci nu pot 
fi folosite în aer liber.
Pompele indicate pentru utilizare în sau la heleş-
tee sau locuri similare trebuie să dispună de un 
cablu de alimentare care să nu fie mai uşor decât 
tuburile flexibile de cauciuc H07 RN-F (245 IEC 66) 
conform EN 60335.
PERICOL! Pericol de electrocutare!
Este interzisă utilizarea pompei pentru golirea 
piscinelor / iazurilor de grădină sau similare, în 
cazul în care în ele se află persoane.
AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Din cauza materialelor utilizate, pompa nu este 
adecvată pentru pomparea apei potabile! Din 
cauza apei uzate contaminate, există riscul apa-
riţiei unor pericole pentru sănătate.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pomparea unor substanţe neadmise poate duce 
la deteriorarea produsului. 
Pompele nu sunt adecvate pentru apă cu impu-
rităţi de mari dimensiuni precum nisip, fibre sau 
pentru lichide inflamabile, caustice şi nici pentru 
utilizare în zone cu pericol de explozie.
O utilizare corespunzătoare înseamnă de aseme-
nea respectarea acestor instrucţiuni.
Orice altă utilizare este considerată ca fiind neco-
respunzătoare scopului pentru care a fost conce-
pută pompa.
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5 Datele produsului

5.1 Codul tipului 

5.3 Conţinutul livrării
Pompă cu

• cablu de alimentare electric 3 m cu fişă de conec-
tare la reţea (model TM …10M: 10m) 

• plutitor cu contacte electrice racordat 
(nu la TM32/8-10M)

• sistem de turbionare (funcţie TWISTER) la TMW
• conductă de presiune Rp 1¼

(model TM32/7 şi TM32/8-10M: racord de furtun 
∅ 35 mm) 

• clapetă de reţinere
(nu la TM32/7 şi TM32/8-10M) 

• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat 
(vezi catalogul)

• Panou electric pentru regim de funcţionare cu 1 
sau 2 pompe

• Panou de alarmare AlarmControl cu miniplutitor cu 
contacte electrice şi fişă de conectare

• Dispozitive externe de monitorizare / Relee
• Comandă de nivel (de ex. plutitor cu contacte 

electrice)
• Accesorii pentru montare imersată mobilă 

(de ex. cuplaje pentru furtun, furtunuri etc.)
• Accesorii pentru montare imersată staţionară 

(de ex. vane de izolare, clapete de reţinere etc.)

Se recomandă utilizarea unor accesorii noi

Exemplu: TM 32/8 -10M
TMW 32/11 HD 

TM Pompă submersibilă
W W = cu sistem de turbionare (funcţie TWISTER)

R = nivel redus de apă rămasă
32 Diametru nominal al conductei de presiune 

[mm]: 32 = Rp 1¼
/8 Înălţime de pompare max. [m] la Q = 0m³/h 
HD Pentru medii agresive 

(material 1.4435 (AISI316L))
10m Lungimea cablului de conectare [m]: 10

5.2 Date tehnice

Alimentare electrică: 1~230 V, ± 10 %
Frecvenţa reţelei: 50 Hz
Grad de protecţie: IP 68
Clasă de izolaţie: 155
Turaţie nominală (50 Hz): 2900 rot./min. (50 Hz)
Consum de curent max.: Vezi plăcuţa de identificare
Putere consumată P1: Vezi plăcuţa de identificare
Debit max.: Vezi plăcuţa de identificare
Înălţime de pompare max.: Vezi plăcuţa de identificare
Mod de funcţionare S1: 200 ore de funcţionare pe an
Mod de funcţionare S3 (optim): Intermitent, 25 % (2,5 min. funcţionare, 7,5 min. pauză).
Frecvenţă de comutare recomandată 20/h
Frecvenţa comutării max.: 50/h
Pasaj sferic liber: 10 mm (model TMR : 2 mm)
Diametru nominal al racordului de refulare ∅ 32 mm (Rp 1¼), 

Racord de furtun ∅ 35 mm în setul de livrare la TM32/7 şi TM32/8-10M 
Temperatură adm. a fluidului pompat:
 3 min:

+3 până la 35 °C
90 °C

Adâncime de imersie max.: 3 m
Sorb plat până la: 14 mm (model TMR: 2 mm)
Densitatea fluidului max.: 1060 kg/m3
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6 Descrierea şi funcţionarea

6.1 Descrierea pompei (fig. 1) 

Pompa poate fi imersată complet în agentul pom-
pat. 
Carcasa pompei submersibile este din oţel inoxi-
dabil. 
Electromotorul este separat de camera pompei de 
un inel de etanşare pentru arbore care izolează 
motorul de camera de ulei şi o etanşare mecanică 
care protejează camera de ulei de lichidul pompat. 
Pentru ca etanşarea mecanică să fie lubrifiată şi 
răcită la funcţionarea fără apă, camera etanşării 
mecanice este umplută cu ulei de parafină medici-
nal. Un inel de etanşare suplimentar pentru arbore 
protejează etanşarea mecanică de la lichidul pom-
pat.
Motorul este răcit de lichidul pompat înconjurător.
Pompa se montează pe fundul unui cămin. În cazul 
montării staţionare, ea este montată prin înşuru-
bare la o conductă fixă de refulare. În cazul mon-
tării mobile, la un racord filetat de furtun.
Pompele sunt puse în funcţiune prin introducerea 
ştecherului şuco.
Ele lucrează automat cu ajutorul plutitorului cu 
contacte electrice care porneşte pompa la un anu-
mit nivel de apă „h“ (fig. 2) şi o deconectează la un 
nivel minim „h1“.
Motoarele sunt echipate cu o protecţie termică a 
motorului, care deconectează automat motorul în 
cazul unei încălziri excesive şi îl reporneşte după 
răcire. Condensatorul este integrat în motorul 
monofazat.

Model cu sistem de turbionare
(funcţie TWISTER)
Pentru apa uzată cu depuneri şi particule în sus-
pensie a fost montat un motor submersibil cu un 
sistem de turbionare la sorb. Impurităţile depuse 
sunt turbionate permanent la aspiraţie şi sunt 
evacuate cu apa. Astfel este împiedicată în mare 
măsură o depunere de nămol în şahtul pompei care 

poate avea ca urmări înfundarea pompei şi produ-
cerea unui miros neplăcut.

Dacă evacuarea apei uzate nu se poate face fără 
întreruperi, o a doua pompă (pompa automată de 
rezervă) creşte, în combinaţie cu un panou electric 
necesar (accesoriu), siguranţa funcţionării în cazul 
avarierii primei pompe.

7 Instalarea şi racordarea electrică
PERICOL! Pericol de moarte!
Montajul şi racordarea electrică necorespunză-
toare pot provoca moartea. 

• Montajul şi racordarea electrică trebuie efectu-
ate doar de către personal de specialitate con-
form prevederilor în vigoare!

• Trebuie respectate prevederile privind preveni-
rea accidentelor!

7.1 Instalarea
Pompa este concepută pentru montare staţionară 
sau mobilă.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării 
necorespunzătoare.
Suspendaţi pompa cu ajutorul unui lanţ sau unui 
cablu, numai de punte, dar niciodată de cablul 
electric, de cablul plutitorului sau de racordul 
pentru ţeavă sau furtun.
Locul de amplasare / căminul pompei trebuie să fie 
ferit de îngheţ.
Înaintea montării şi a punerii în funcţiune, căminul 
trebuie curăţat de impurităţile solide grosiere (de 
exemplu, de moloz etc.).
Căminul trebuie să permită mobilitatea neîngră-
dită a plutitorului cu contacte electrice. 
Dimensiuni de montaj / Dimensiunea şahtului 
(vezi şi fig. 2) 

Diametrul conductei de refulare (racord de ţeavă / 
racord de furtun) nu trebuie să fie mai mic decât 
conducta de refulare a pompei, din cauza perico-
lului crescut de înfundare şi a pierderilor mai mari 
de presiune. Pentru evitarea pierderilor de presi-
une se recomandă ca racordul de ţeavă să fie cu un 
număr mai mare.

Poz. Descrierea 
componentelor

Poz. Descrierea 
componentelor

1 Cablu 13 Şurub
2 Şurub 14 Difuzor
3 Garnitură inelară 15 Sită de aspiraţie
4 Carcasa motorului: 16 Etanşare mecanică
5 Şurub 17 Garnitură inelară
6 Carcasă 18 Inel de etanşare pentru 

arbore
7 Plutitor cu contacte 

electrice
19 Garnitură inelară

8 Şurub 20 Clapetă de reţinere
9 Şurub 21 Conductă de presiune 

Rp 1¼
10 Piuliţă 22 Mâner
11 Rotor hidraulic 23 Racord de furtun
12 Sistem de turbionare 

(funcţie TWISTER)

Pompă Hmin Bmin L D

[mm]
TM 32/7: 280 350 x 350 294 165
TM 32/8 280 350 x 350 293 165
TM 32/11 330 350 x 350 323 165

Pompă Hmax h1min h2min

[mm]
TM 32/7 237 50 14
TM 32/8 250 50 14
TM 32/11 280 50 14
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Amplasare staţionară imersată 
În cazul amplasării staţionare imersate a pompelor 
cu conductă fixă de refulare, pompa trebuie pozi-
ţionată şi fixată cu respectarea următoarelor con-
diţii:

• racordul conductei de presiune nu susţine pompa. 
• sarcina de la conducta de presiune nu se răsfrânge 

asupra ştuţurilor racordurilor.
• pompa este montată fără tensiuni.

Pentru protecţia împotriva unor eventuale retenţii 
din canalizarea publică, conducta de presiune tre-
buie montată curbat peste nivelul de retenţie local 
(de regulă, nivelul străzii). O clapetă de reţinere nu 
poate garanta o blocare corectă a retenţiei.

• În cazul montării fixe a pompei, trebuie montată 
clapeta de reţinere livrată.

• Racordurile conductelor trebuie etanşate cu 
bandă teflon la racordurile de refulare.
NOTĂ: Etanşarea permanentă în acest loc pot 
antrena distrugerea clapetei de reţinere şi a îmbi-
nării filetate.

Amplasare imersată, transportabilă
În cazul montării imersate mobile cu racord cu fur-
tun, pompa din cămin trebuie asigurată împotriva 
răsturnării şi a deplasării. (de ex. prin fixare cu lanţ / 
cablu cu uşoară tensionare).
NOTĂ: La utilizarea în gropi, fără o bază de ampla-
sare stabilă, pompa trebuie aşezată pe o platformă 
suficient de mare sau într-o poziţie adecvată sus-
pendată cu un cablu sau un lanţ.

7.2 Racordarea electrică
PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunză-
toare există pericolul producerii unor accidente 
mortale prin electrocutare.
Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv 
de către un electrician de la întreprinderea locală 
de distribuţie a energiei electrice în conformi-
tate cu prevederile în vigoare.

• Tipul de curent şi tensiunea de reţea trebuie să 
corespundă datelor de pe plăcuţa de identificare.

• Siguranţă de reţea: 10 A, simplă,
• Instalaţia trebuie împământată conform indicaţii-

lor,
• Se recomandă montarea unui releu de protecţie la 

curent rezidual, asigurat de către beneficiar, pen-
tru un curent de declanşare de 30 mA (obligatoriu 
la montarea în aer liber!).

• Pompa este gata de montaj.
Pentru racordarea pompei la un panou electric, se 
scoate ştecherul şuco şi se montează cablul de ali-
mentare după cum urmează (vezi instrucţiunile de 
montaj şi de exploatare ale panoului electric):
cablu de conectare cu 3 conductori: 3 x 1,0 mm²

Priza şi panoul electric sunt protejate la inundaţii şi 
trebuie montate într-o încăpere uscată.

8 Punerea în funcţiune 
PERICOL! Pericol de electrocutare!
Este interzisă utilizarea pompei pentru golirea 
piscinelor / iazurilor de grădină sau similare, în 
cazul în care în ele se află persoane.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Etanşarea mecanică nu are voie să funcţioneze 
fără apă!
Funcţionarea fără apă reduce durata de viatţă a 
motorului şi a etanşării mecanice. În cazul dete-
riorării etanşării mecanice, cantităţi reduse de 
ulei pot intra în agentul pompat.

• La umplerea căminului şi la cufundarea pompei în 
groapă trebuie avut în vedere ca plutitorul cu con-
tacte electrice să se poată mişca liber. Plutitorul 
trebuie să deconecteze pompa înainte ca aerul să 
intre pe la orificiile de aspiraţie.

• După umplerea căminului şi deschiderea vanei de 
închidere (dacă există) de pe refulare, pompa por-
neşte automat, la atingerea nivelului de comutare 
„h“, şi se deconectează, de îndată ce a acţionat 
nivelul de deconectare „ h1“.

• Jetul de apă pentru umplerea căminului nu trebuie 
întreptat niciodată spre sorb. Aerul din interior 
poate afecta funcţionarea pompei, dacă este blo-
cat orificiul de aerisire de la carcasă.

• Cantitatea maximă de apă admisă în cămin nu tre-
buie să depăşească capacitatea de pompare. 
Căminul trebuie supravegheat în timpul punerii în 
funcţiune.
NOTĂ: Prin scufundarea înclinată în lichid sau prin 
poziţionarea uşor oblică, este ameliorată aerisirea 
pompei la prima punere în funcţiune.

Modificarea nivelului de comutare a plutitorului 
cu contacte electrice
Funcţionarae corectă a reglării nivelului este asi-
gurată, dacă sunt respectate informaţiile din tabe-
lul 7.1 şi fig. 2.
Nivelul de comutare (momentul de conectare şi de 
deconectare) poate fi modificat cu ajutorul cablu-
lui liber de la plutitorul cu contacte electrice. Pen-
tru aceasta, trebuie deplasat cablul în suportul de 
cablu de la mânerul pompei. Trebuie respectat 
nivelul „h2 min” (vezi fig. 2).
La modelul TMR, plutitorul cu contacte electrice 
trebuie ridicat manual pentru a obţine nivelul de 
aspiraţie cel mai adânc posibil. 
Scurgerile reduse de apă (din deschizătura laterală 
dintre sorb şi carcasă) la atingerea nivelului „h2” 
sunt normale şi sunt necesare pentru siguranţa în 
timpul funcţionării pompei.

• Jetul de apă pentru umplerea căminului nu trebuie 
îndreptat niciodată spre sorb. Aerul din interior 
poate afecta funcţionarea pompei, dacă este blo-
cat orificiul de aerisire de la carcasă.

• Cantitatea maximă de apă din cămin nu trebuie să 
fie niciodată decât capacitatea de pompare. Cămi-
nul trebuie supravegheat în timpul punerii în func-
ţiune a şahtului.

• Pentru creşterea capacităţii necesare de pompare 
(cu cca 16% din înălţimea de pompare), sistemul 

Conductor Bornă

maro L1
albastru N
verde/galben PE
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de turbionare al pompei TMW poate fi deconectat 
după cum urmează (fig. 3):
• Se scoate fişa de conectare la reţeaua de tensi-

une.
• Se scoate pompa din cămin.
• Se slăbesc cele patru şuruburi (poz. 2) aflate sub 

sorb.
• Se scoate sistemul de turbionare (poz.1), se 

roteşte cu 180° şi se strâng la loc cele patru 
şuruburi.

• Se lasă pompa în cămin şi se repune în funcţiune.

9 Întreţinerea
Operaţiunile de întreţinere şi reparaţii trebuie 
efectuate doar de către personal de specialitate 
calificat!
PERICOL! Pericol de moarte!
La efectuarea de lucrări la aparatele electrice, 
există pericolul de electrocutare, care se poate 
solda cu moartea persoanei.

• La toate lucrările de întreţinere şi reparaţie, 
pompa trebuie deconectată de la reţea şi asigu-
rată împotriva repornirii neautorizate.

• Cablurile de conectare deteriorate pot fi reme-
diate doar de către electricieni de specialitate.

• Se va evita contactul cu lichidul pompat în cazul 
verificării funcţionării din cauza unor timpi morţi 
prelungiţi.
Pentru a evita blocarea pomepi din cauza unor 
timpi morţi prelungiţi, trebuie verificată periodic 
(la 2 luni) funcţionarea prin ridicarea manuală a 
plutitorului cu contacte electrice sau prin pornirea 
directă şi pentru scurt timp a pompei.
O uzură redusă a inelului de etanşare pentru 
arbore şi a etanşării mecanice poate conduce la 
murdărirea lichidului din cauza scurgerii de ulei din 
camera de ulei.
Pompa trebuie supusă reviziei după cca 2000 ore 
de funcţionare, de către un specialist sau de unita-
tea de service Wilo. La revizie, trebuie controlate în 
special etanşările.
Deschiderea motorului capsulat trebuie efectuată 
doar de către ateliere de specialitate sau de către 
unitatea de service Wilo.

Curăţarea pompei
În funcţie de utilizarea pompei, la sorb şi la rotorul 
hidraulic se pot aduna impurităţi. După utilizare, 
pompa trebuie spălată cu apă curentă.
1 Se întrerupe alimentarea cu tensiune. Se 

scoate fişa de conectare la reţeaua de tensi-
une.

2 Se goleşte pompa.

TMW:
3 Sistemul de turbionare este fixat prin înşuru-

bare de sorb (fig. 3).
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅3.5 x 14),
• Se scoate sistemul de turbionare, 

4 Sorbul este fixat prin înşurubare de carcasa 
pompei,
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅4 x 60),
• Se scoate sorbul, se umblă cu grijă garnitura 

inelară (∅155 x 2) dintre sorb / carcasă şi 
garnitura inelară (∅14 x 2) de la orificiul 
bypass (necesară pentru funcţia de turbio-
nare).

TM/TMR:
4 Sorbul este fixat prin înşurubare de carcasa 

pompei,
• Se desfac cele 4 şuruburi (∅4 x 60),
• Se scoate sorbul, se umblă cu grijă cu garni-

tura inelară (∅155 x 2) dintre sorb / carcasa 
pompei.

5 Se curăţă rotorul hidraulic şi carcasa pompei 
sub un jet de apă curentă. Rotorul trebuie să se 
poată învârti cu mâna.

6 Piesele deteriorate sau uzate trebuie înlocuite 
cu piese originale.

7 Se montează pompa în ordine inversă.



Română

Instrucţiuni de montaj şi de exploatare Wilo-Drain TM/TMW/TMR 9

10 Probleme, cauze şi remedii
Avariile se vor remedia doar de către personal de 
specialitate calificat! Se vor respecta regulile de 
securitate din capitolul 9 „Întreţinerea”.

Dacă defecţiunea nu poate remediată, adresaţi-
vă unei firme de specialitate sau celui mai apro-
piat serviciu pentru clienţi sau celei mai apropi-
ate reprezentanţe Wilo.

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme 
locale de specialitate şi/sau serviciul de asistenţă 
tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare sau comenzi 
greşite, la fiecare comandă trebuie indicate toate 
datele de pe plăcuţa de identificare.

Sub rezerva oricăror modificări tehnice!

Defecţiuni Cauze Remediere

Pompa nu porneşte sau se opreşte 
din funcţionare.

Alimentare cu tensiune, întreruptă Se verifică siguranţele, cablurile şi conexiu-
nile electrice.

Releul de protecţie a motorului a acţionat. Se lasă pompa să se răcească. Ea reporneşte 
automat.

Temperatura lichidului pompat, prea ridi-
cată.

Se lasă să se răcească.

Pompa s-a împotmolit sau s-a blocat Se deconectează pompa de la reţea şi se 
scoate din cămin. Se demontează sorbul şi 
se spală sorbul / rotorul sub un jet de apă 
curentă.

Pompa nu porneşte / 
nu se opreşte.

Plutitorul cu contacte electrice este blocat 
sau nu se mişcă liber.

Se verifică plutitorul cu contacte electrice şi 
se controlează mobilitatea lui.

Pompa nu pompează. Aerul din instalaţie nu poate fi evacuat. Se înclină uşor pompa pentru scurt timp, 
până ce este eliminat aerul.
Se aeriseşte şi la nevoie se goleşte instalaţia.
Se scoate sorbul / sistemul de turbionare, se 
spală sorbul / orificiul de aerisire sub un jet 
de apă curentă. 
Se verifică nivelul de deconectare „h1”.

Nivelul de apă se află sub orificiul de aspira-
ţie. 

Dacă este posibil, se scufundă mai mult 
pompa (cu respectarea nivelului de deco-
nectare).

Diametrul conductei de refulare / furtunului 
este prea mic (pierderi prea mari).

Conductă de refulare / furtun cu diametru 
mai mare 

Clapeta de reţinere de la racordul de refulare 
se blochează

Se verifică funcţionarea.

Furtun îndoit / Vană de închidere, închisă Se îndreaptă furtunul la locul unde este 
îndoit / Se deschide vana de închidere.

Capacitatea de pompare se 
reduce în timpul funcţionării.

Sorb înfundat / Rotor blocat Se deconectează pompa de la reţea şi se 
scoate din cămin. Se demontează sorbul şi 
se spală sorbul / rotorul sub un jet de apă 
curentă.
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