
GRUNDFOS. PENTRU CASÃ ªI GRÃDINÃ

Hidrofor MQ, 
pentru casã ?i grãdinã

Corpul pompei din inox

Dop de amorsare u?or accesibil

Protec ie termicãþ

Clapet de sens încorporat

Rezervor cu membranã încorporat

Indicator de protec ie la lipsa apeiþ

Vezi indica?iile de montaj din pag. 2 ?i 3 

Hidroforul MQ - sistem 
compact de alimentare cu 
apã, pentru:
•ridicarea presiunii apei în 
rezervoarele de stocaj (presiune la 
intrare maximã 3 bar) 
•alimentarea cu apã de la surse 
(înãlþimea maximã de aspiraþie este 
de 8 m)
•distribu?ia apei de ploaie i a 
apei potabile

º

MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45

Presiune maximã [bari] 2,5 3,5 4,5
Presiunea maximã a sistemului [bari] 7,5
Înãlþime de aspiraþie maximã [m] 8
Temperatura ambiantã minimã [°C] 0
Temperatura ambiantã maximã [°C] 45
Temperatura minimã a lichidului [°C] 0
Temperatura maximã a lichidului [°C] 35
Greutate netã [kg] 13,0
Nivelul de zgomot [dB(A)] <70
Volumul rezervorului [l] 0,16
Presiunea aerului în rezervor [bari] 1,0 1,5 ... 1,7
50 Hz:
Debit maxim [m3/h] 4,5
Conexiuni G 1
60 Hz:
Debit maxim [m3/h] 5
Conexiuni 1" NPT

Caracteristici tehnice – Condi?ii de func?ionare:Lichide pompate: Lichide cu viscozitate micã, curate, non-corozive, care nu conþin particule 
solide sau fibre.

Hidroforul MQ include în aceea i unitate:º •pompa
•motorul
•rezervorul de presiune 
•un regulator

Avantaje

•Porneºte automat când apa din instalaþie este consumatã ºi se opreºte 
atunci când consumul înceteazã. 
•Silenþioasã i u or de instalat atât în interior cât ºi în exterior.
•Cu sistem de autoamorsare ºi o supapã de reþinere încorporatã în 
orificiul de aspiraþie, vezi fig. 1.
•Cu panou de comandã uºor de utilizat.
•Rezervorul de presiune încorporat în pompã care reduce numãrul de 
porniri ºi opriri în cazul scurgerilor din instalaþie.
•Sistem de protecþie la supraîncãlzire ºi funcþionare fãrã apã.

º º

Racord de aspiraþie

Supapã de golire

Placã de bazã

Supapã de amorsare

Racord de refulare

Panou de comandã

adrian.urseiu
Text Box
Distribuitor: CALOR SRL Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 www.calorserv.ro   -  www.calor.ro

www.calorserv.ro
www.calor.ro


Max. ± 18 °

Fig. 2

19,0 cm
11

,4
 c

m
Fig. 3

Fig. 4

1.  Panoul de comandã

Indicator luminos (roºu) aprins: pompa este în repaus.

Buton deschis/închis pentru Pornire/ Oprire.
Pentru reglarea manualã în caz de alarmã:
• apãsaþi o datã pentru reglare ºi
• apãsaþi încã o datã pentru pornire.

Indicator luminos (verde): pompa este gata pentru utilizare.
Când indicatorul luminos este aprins, pompa va porni automat când 
este semnalat un consum de apã. Pompa se va opri câteva secunde 
dupã ce consumul de apã a încetat.

Pornirea pompei (verde): Indicatorul luminos se aprinde când pompa 
funcþioneazã.

Auto-resetare (verde): 
De obicei, aceastã funcþie este activatã la livrare.
Când indicatorul luminos este 
• aprins, funcþia de Auto-resetare este activatã. Dupã o alarmã/avarie, 
pe o perioadã de 24 de ore, pompa va încerca automat sã porneascã 
din nou la fiecare 30 de minute. Dupã aceastã perioadã, pompa va 
rãmâne în stare de alarmã.
• stins, funcþia de Auto-resetare este dezactivatã.
Pompa nu va porni din nou dupã o alarmã/avarie. Funcþia de Auto-
resetare poate fi activatã sau dezactivatã, apãsând pe butonul 
deschis/închis timp de 5 secunde.
Notã: În timp ce apa este consumatã, pompa va porni ºi se va opri 
automat, indiferent dacã lumina de Auto-resetare este aprinsã sau 
stinsã.

Alarmã (roºu):
Indicatorul luminos se aprinde când pompa se aflã în stare de alarmã.
Starea de alarmã poate fi cauzatã de:
• funcþionarea fãrã apã,
• supraîncãlzire,
• supraîncãrcarea motorului,
• blocarea motorului/pompei sau
• frecvente porniri/opriri (indicatorul luminos clipeºte). Vezi paragraful 
Oprirea pompei.

2.  Oprirea pompei

Pompa este echipatã cu o unitate electronicã de protecþie care o va 
opri în caz de:
• funcþionare fãrã apã,
• supraîncãlzire,
• motor supraîncãrcat,
• blocare motor/pompã,
• frecvente porniri/opriri (indicatorul luminos "Alarm" clipeºte) 
cauzate de:

– scurgeri în conducta de aspiraþie,
– robinet care scapã sau
– funcþioneazã toaleta.

Pompa va porni din nou automat, dupã 30 de minute (timp de 24 de 
ore) în cazul oricãrui tip de avarie, dacã funcþia de Auto-resetare este 
activatã (indicatorul luminos verde de pe panoul de comandã este 
aprins.

3.  Montarea pompei

•în interior sau în exterior
•pentru exterior: recomandãm protecþia pompei cu ajutorul unei 
acoperitoare adecvate.

Montaþi întotdeauna pompa pe o 
placã de bazã, cu orificiul de 
aspiraþie orizontal ºi cu orificiul de 
refulare vertical. Pompa trebuie 
montatã orizontal.  Unghiul de 
înclinare maxim permis: ± 18 °
Vezi Fig. 2

Pompa trebuie fixatã pe o fundaþie 
solidã cu ajutorul ºuruburilor în 
gãurile din placa de montaj, vezi 
Fig. 3.

Racordul de refulare al pompei este 
fexibil cu ± 5 °, pentru a facilita 
conectarea. Nu forþaþi niciodatã mai 
mult decât este necesar când 
racordaþi conductele. Pompa este 
prevãzutã cu racorduri filetate de 
tip G 1 (50 Hz) sau 1" NPT (60 Hz) 
pentru a fi racordate la sistemul de 
conducte de aspiraþie ºi de refulare, 
vezi Fig. 4.
Pompa are încorporat un clapet de 
sens care previne curgerea în sens 
invers în timpul amorsãrii ºi 
funcþionãrii.

Înãlþimea maximã de aspiraþie a pompei 
poate fi determinatã din diagrama de la 
pagina 237 a Manualului de utilizare. 
De exemplu: Dacã înãlþimea de aspiraþie este de 2,5 metri, lungimea conductei de 
aspiraþie nu poate fi mai lungã de 24 de metri.

Instalaþii cu conducte de aspiraþie lungi:
Un clapet de sens este furnizat cu pompa. Este recomandat sã fixaþi 
acest clapet de sens în racordul de aspiraþie al pompei.
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Dacã pompa este instalatã la conducte 
lungi, conductele trebuie sã fie
susþinute în mod corespunzãtor 
la fiecare parte a pompei pentru 
a nu solicita racordurile pompei. 

Dacã pompa absoarbe apa 
dintr-un puþ, se recomandã de 
asemenea montarea unei 
supape de aspiraþie la capãtul
conductei de aspiraþie, vezi fig. 5.

Dacã se foloseºte un furtun în locul conductei de aspiraþie, acesta 
trebuie sã fie rigid.
Dacã pompa este cu autorãcire, nu e necesar spaþiu în jurul pompei ºi 
nici nu necesitã ventilaþie.

4.  Legãturile electrice

Legãturile electrice ºi protecþia suplimentarã trebuie sã fie efectuate 
de cãtre persoane calificate în conformitate cu reglementãrile locale.
Avertizare
Nu faceþi niciodatã nici un fel de conexiune la cutia terminalã a pompei, 
decât dacã alimentarea cu curent a fost întreruptã cu cel puþin 5 minute 
înainte. Trebuie sã fie efectuatã legarea la pãmânt a pompei (PE). Nu 
porniþi pompa pânã când nu a fost umplutã cu apã (amorsare).

Tensiunea ºi frecvenþa de 
funcþionare sunt imprimate pe 
plãcuþã. Asiguraþi-vã cã motorul 
este adecvat sursei de curent la 
care va fi folosit.
Pompa trebuie sã fie conectatã 
la reþele printr-un cablu izolat 
din cauciuc cu protecþie de 
legare la pãmânt. Este posibilã 
înlocuirea cablului de alimentare 
cu curent, vezi Fig. 6.

Conectaþi cablul de alimentare al 
pompei la sursa electricã. Când 
cablul este conectat, un indicator 
luminos roºu ºi verde de pe 
panoul de comandã se vor 
aprinde, vezi fig. 7.

Generator sau invertor

MQ poate fi alimentatã de un generator sau un invertor. 
Oricum, pompa va funcþiona satisfãcãtor doar dacã generatorul 
sau invertorul genereazã semnale de formã sinusoidalã cu 
puterea ºi tensiunea de intrare necesare.

5.  Pornirea

Înainte de a porni, pompa trebuie 
umplutã cu 4,5 - 5 l de apã, pentru 
a-i permite autoamorsarea, vezi 
Fig. 8. Pompa este autoamorsantã, 
pentru o înãlþime maximã de 
aspiraþie de 8 metri.
Dupã ce pompa a fost pornitã, va 
începe autoamorsarea. Dupã ce
pompa s-a amorsat, va reveni 
automat la funcþionarea normalã. 
Dacã amorsarea nu s-a încheiat în 5 minute, pompa se va opri automat 
ºi va încerca sã reporneascã dupã 30 de minute. Este posibilã reglarea 
pompei manual, vezi punctul 2 din tabel, la paragraful 5.1 Panoul de 
comandã.

6.  Întreþinerea

În condiþii normale de funcþionare, 
pompa nu are nevoie de 
întreþinere. Oricum, se recomandã 
sã o pãstraþi curatã.
Dacã existã riscul de îngheþ, goliþi 
pompa prin intermediul orificiului 
de golire ºi slãbiþi piuliþa de cuplare 
a conductei de refulare, vezi fig. 9. 

Avertizare:
Demontaþi rezervorul de presiune de la pompã doar dupã ce a fost 
evacuat aerul prin ventuzã. Nu atingeþi niciodatã componentele 
electronice decât dacã pompa a fost opritã cu cel puþin 5 minute înainte.
Pompa trebuie umplutã cu lichid înainte de a fi pornitã din nou, vezi 
fig. 9.

7.  Pornirea dupã o lungã perioadã de nefuncþionare

În capacul terminal este încorporat un dop care poate fi demontat cu 
ajutorul unei scule adecvate. În acest mod este posibilã eliberarea 
rotorului pompei dacã s-a blocat din cauza nefuncþionãrii. Dacã pompa 
a fost golitã, trebuie umplutã cu lichid înainte de a fi pornitã, vezi       
fig. 9.

8.  Depanarea

Notã: Dacã pompa a fost utilizatã cu un lichid nociv sau toxic, aceasta 
este consideratã contaminatã.
Dacã se apeleazã la Grundfos pentru reparaþii, personalul de la 
Grundfos trebuie informat în detaliu cu privire la lichidul pompat, etc. 
înainte ca pompa sã fie datã la reparat. Altfel, Grundfos poate refuza 
sã accepte repararea pompei.
Eventualele cheltuieli pentru expedierea pompei vor trebui sã fie 
plãtite de client. Oricum, orice tip de reparaþie (nu conteazã de cine e
fãcutã) trebuie sã includã detalii despre lichidul pompat, dacã aceasta 
a fost folositã cu lichide nocive sau toxice.

Fig. 6

Fig. 7

GRUNDFOS. PENTRU CASÃ ªI GRÃDINÃ

MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45

Grad de protecþie IP54
Clasa de izolare B
Cablu de alimentare 2 m H07RN-F cu/fãrã ºtecher
50 Hz:
Tensiune [VAC] 1 x 220-240 V - 10/+ 6 %
Consum de putere, P1 [W] 600 850 1000
60 Hz:
Tensiune, consum 
de putere, P1 [W]

1 x 110-120 V - 10/+ 6 % - 800 1000
1 x 220-240 V - 10/+ 6 % 550 850 1050

Caracteristici tehnice – Date electrice:



GRUNDFOS, inovaþie þi 
performanþ

Compania danez  Grundfos a fost 
înfiinþat  în anul 1945 iar prin investiþia 
în cercetare þi dezvoltare a devenit unul 
dintre cei mai puternici produc tori din 
lume.

Astãzi Grundfos înseamnã ...

… tehnologie inovatoare pentru 
sisteme de pompare þi o reþea de 
distribuþie la nivel global

… o producþie anual  de peste 16 
milioane de unitaþi de pompare þi 
peste 16.100 de angajaþi în toat  lumea

… 82 de companii Grundfos în 45 de þ ri
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Companii Grundfos în lume
•50 de reprezentanþe de vânzãri
•12 companii producãtoare
•11 alte mãrci de produse
•4 companii de management
•5 companii specializate în investiþii 

ºi dezvoltare

Grundfos Danemarca 

Imagine din fabrica Grundfos

Angajaþi Grundfos

GRUNDFOS Pompe România
Str. Tipografilor, nr. 11-15, Cl direa A2, Etajul 2, Sector 1, Bucureþti, 077145, Româniaã
Tel: (+40) 21 200 4100

www.grundfos.ro

Tabel de identificare a defectelor

Aprobãri
Materialele în contact cu lichidul pompat au fost aprobate de WRAS (British Water Regulations Advisory 
Scheme) în conformitate cu BS 6920 pentru utilizare în apã potabilã.
Alte aprobãri: Vezi plãcuþa pompei.

Defect Cauzã Remediu

1. Pompa nu porneºte. a) Apã insuficientã. Controlaþi conducta de alimentare/
aspiraþie a apei.

b) Supraîncãlzire cauzatã de temperatura 
excesivã a lichidului (peste +35 °C).

Alimentaþi pompa cu lichid rece.

c) Supraîncãlzire cauzatã de
griparea/blocarea pompei.

Contactaþi furnizorul pompei.

d) Tensiunea de alimentare prea joasã
sau prea înaltã.

Controlaþi tensiunea de alimentare ºi
remediaþi defecþiunea, dacã e posibil.

e) Lipsã de alimentare electricã. Conectaþi la sursa de alimentare electricã.

f) Lipsã de consum de apã. Deschideþi robinetul. Verificaþi dacã
înãlþimea dintre vârful conductei de
refulare ºi pompã nu depãºeºte 15 metri.

g) Pompa este în stare de avarie. Resetaþi pompa cu ajutorul butonului
deschis/închis. Vezi punctul 2 din tabel
paragraful 5.1 Panoul de comandã.

2. Pompa nu se
opreºte.

a) Sistemul de conducte existent prezintã 
pierderi sau este defect.

Reparaþi conducta.

b) Supapa de reþinere este blocatã sau
lipseºte.

Curãþaþi supapa sau instalaþi o supapã de 
reþinere nouã.

3. Pompa cedeazã
în timpul
funcþionãrii.

a) Funcþionare fãrã apã. Controlaþi conducta de
alimentare/aspiraþie a apei.

b) Supraîncãlzire cauzatã de temperatura 
excesivã a lichidului (peste +35 °C).

Controlaþi conducta de
alimentare/aspiraþie a apei.

c) Supraîncãlzire cauzatã de:
– temperaturã ambiantã ridicatã (> 45 °C),
– motor supraîncãrcat sau
– griparea motorului/pompei.

Contactaþi furnizorul pompei.

d) Tensiune de alimentare prea scãzutã. Controlaþi tensiunea de alimentare ºi
remediaþi defecþiunea dacã e posibil.

4. Pompa cedeazã în timpul 
funcþionãrii.
Indicatorul luminos "Alarm" 
clipeºte.

a) Frecvente porniri/opriri cauzate de:
– scurgeri în conducta de aspiraþie,
– robinet care scapã sau
– funcþioneazã toaleta.

Verificaþi conducta de alimentare/aspiraþie 
cu apã.

5. Pompa porneºte ºi se opreºte 
prea des.

b) Existenþa pierderilor la conducta de
aspiraþie sau a aerului în apã.

Verificaþi conducta de alimentare/aspiraþie 
cu apã.

c) Presiune prea înaltã sau prea scãzutã în 
rezervorul de presiune.

Verificaþi presiunea în rezervorul de
presiune, vezi paragraful 4.1 Condiþii de
funcþionare.

6. Pompa prezintã ºocuri 
electrice.

a) Legare la pãmânt necorespunzãtoare. Efectuaþi legarea la pãmânt a pompei
conform normativelor în vigoare.

7. Pompa porneºte când nu este 
consum de apã.

a) Supapa de reþinere este defectã sau
sistemul de conducte existent pierde
sau este defect.

Curãþaþi supapa sau montaþi o nouã
supapã de reþinere.

Dacã pompa nu porneºte dupã remedierea defecþiunii, contactaþi furnizorul pompei sau centrul Grundfos
pentru mai multe informaþii.

Este bine de ?tiut ! 




