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Instrucţiuni de montaj și exploatare1 Generalităţi

1.1 Despre acest document
Aceste instrucţiuni de montaj și exploatare fac 
parte din produs. Ele trebuie să fie disponibile 
acolo unde produsul urmează să fie montat. 
Respectarea strictă a acestor instrucţiuni este o 
condiţie pentru funcţionarea corectă a produsului.
Aceste instrucţiuni de montaj și exploatare sunt 
pentru versiunea produsului din data editării lor și 
cuprind regulile de securitate potrivite în acel 
moment.

2 Reguli de securitate
Aceste instrucţiuni sunt importante și trebuie 
respectate la montaj și în exploatare. Este de 
aceea imperios necesar ca atât instalatorul cât și 
utilizatorul să le citească cu atenţie înainte de 
montaj și de punerea în funcţiune.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie nu numai 
instrucţiunile din capitolul cu regulile de securitate 
ci și cele special marcate din celelalte capitole.

2.1 Semnele de avertizare conţinute în aceste 
instrucţiuni

Simboluri:

Pericol general

Pericol de electrocutare

NOTĂ: ...

Signal words:

PERICOL!
Pericol iminent.
Dacă nu este evitat pot rezulta morţi sau răniţi 
grav. 

AVERTISMENT!
Risc de (gravă) accidentare. 'Avertisment' 
înseamnă că nerespectarea prezentelor reguli 
de securitate poate duce la rănirea (gravă) a 
persoanelor .

ATENŢIE!
Risc de distrugere a pompei/instalaţiei. ‘Atenţie’ 
alertează utilizatorul asupra posibilei distrugeri 
a produsului datorită nerespectării regulilor de 
securitate.

NOTĂ:
Informaţii utile referitoare la manipularea 
produsului. Avertizează utilizatorul asupra 
potenţialelor dificultăţi.

2.2 Calificarea personalului
Montajul pompei trebuie să fie făcut numai de 
personal de specialitate calificat.

2.3 Riscuri generate de nerespectarea regulilor de 
securitate
Nerespectarea regulilor de securitate poate duce 
la vătămări corporale sau la distrugerea pompei 
sau a instalaţiei. În cazul nerespectării acestor 
reguli garanţia nu va fi onorată și pierderile nu vor 
fi compensate.
De exemplu, nerespectarea regulilor de securitate 
poate conduce la:

• Avarierea parţială sau totală a pompei și 
nefuncţionarea normală a instalaţiei,

• Imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere 
și reparaţii

• Vătămări corporale datorate unor cauze electrice, 
mecanice și bacteriologice.

• Distrugeri ale proprietăţii

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Reglementările relevante pentru prevenirea 
accidentelor trebuie respectate.
Potenţialele pericole datorate unor cauze electrice 
trebuie excluse. Reglementările locale sau 
generale [de ex. IEC, VDE, etc.] și directivele 
furnizorului local de energie electrică trebuie 
urmate.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj și control
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările 
de montaj și controlul sunt făcute correct, de 
personal calificat și autorizat care a înţeles aceste 
instrucţiuni.
Lucrările de intervenţie se vor executa numai cu 
pompa scoasă de sub tensiune și instalaţia 
complet oprită în prezenţa unei a doua persoane 
gata să intervină în caz de pericol.

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese 
de schimb neagreate
Modificări ale pompei  pot fi făcute numai cu 
acceptul fabricantului. Folosirea pieselor de 
schimb originale și a accesoriilor autorizate de 
producător va asigura funcţionarea în siguranţă. 
Folosirea oricăror alte piese poate absolvi firma 
noastră de orice responsabilitate privind daunele 
și garanţia.

2.7 Utilizarea necorespunzătoare 
Funcţionarea în siguranţă a pompei sau instalaţiei 
poate fi garantată numai în condiţiile folosirii 
conform paragrafului 4 din prezentele instrucţiuni. 
Toate valorile trebuie să se încadreze în limitele 
date în catalog sau în foaia de date.



Română

Instrucţiuni de montaj și exploatare Wilo-Drain MTS 40 97

3 Transportul și depozitarea intermediară
La sosire inspectaţi imediat pompa pentru 
sesizarea eventualelor distrugeri la transport. 
Orice distrugeri găsite trebuie sesizate 
transportatorului în perioada prescrisă.
ATENŢIE! Risc de distrugere a pompei
Risc de distrugere datorat unei manevrări 
necorespunzătoare în timpul transportului sau 
depozitării.

• Pompa poate fi agăţată sau transportată numai 
de mânerul pentru transport. Nu suspendaţi sau 
căraţi niciodată pompa de cablul electric!

• Pompa trebuie protejată contra umezelii, 
îngheţului și deteriorărilor mecanice pe tot 
timpul transportului și depozitării.

4 Domeniul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Materialele nu sunt potrivite pentru apă 
potabilă.
Pompa nu trebuie folosită pentru vehicularea 
apei potabile.
Electropompa submersibilă este potrivită pentru 
vehicularea apei uzate menajere cu fecaloide din 
bașe, cămine și fose. Este utilizată în special 
pentru pomparea sub presiune a apelor uzate cu 
fecaloide provenind de la locuinţe (conform EN 
12056 în concordanţă cu reglementările locale 
specifice ).

ATENŢIE! Risc de distrugere a pompei!
Pompa nu este potrivită pentru vehicularea 
lichidelor cu solide precum nisip, pietre sau 
metale.

5 Date despre produs

5.1 Cheia codului de identificare   

Exemplu: MTS 40/27-1-230-50-2

MT MT = Seria MT (Tocător)
S S = Motor din oţel inox
40 Diametrul nominal al refulării [mm]
/27 Înălţime maximă de pompare [m] când 

Q=0
-1-230 motor monofazat 1~230 V
-50 Frecvenţa reţelei 50 Hz
-2 Poli 2

5.2 Date tehnice

Tensiunea nominală 1~230 V, ±10 % (EM=motor monofazat)
3~400 V, ±10 % (DM=motor trifazat)

Frecvenţa 50 Hz
Gradul de protecţie IP 68
Clasa de izolaţie F
Turaţia Max. 2900 1/min
Puterea electrică de intrare P1 (EM/DM) Conform plăcuţei de identificare
Puterea hidraulică a pompei P2 (EM/DM) Conform plăcuţei de identificare
Intensitatea nominală a curentului Conform plăcuţei de identificare
Contact de protecţie a bobinajului (NÎ)
Încărcarea max. a contactului

Umax=250 V AC, Imax=1 A,
Umax=30 V DC, Imax=30 mA DC

Temperatura permisă a fluidului Min / max +3°C până la +40°C
Debitul max. Conform plăcuţei de identificare
Înălţimea max. de pompare Conform plăcuţei de identificare
Adâncimea max. de imersie 10 m
Modul de funcţionare S3 (optim), 
motorul imersat

Funcţionare intermitentă S3,
25% (2.5 min. În funcţiune, 7.5 min. oprită).

Modul de funcţionare S1 (opţional), 
motorul imersat

MTS 40/... S1: 200 ore/an

Gradul de protecţie anti-ex EEx d IIB T4
Uleiul de umplere a camerei de etanșare Marcol 82 (ulei medical alb)
Cantitea de ulei MTS 40/... 150 ml
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5.3 Obiectul livrării
• Pompa cu 10 m cablu electric: 

• Versiune DM, cablu cu un capăt liber 
(H07 RN-F 6x1 mm2)

• Versiune EM, cablu gata conectat 
(H07 RN-F 4x1.5 mm2) cu cutie de conexiuni ce 
conţine condensatoarele de pornire și regim

• Instrucţiunile de montaj și exploatare

5.4 Accesoriile
Accesoriile trebuie comandate separat.

• panouri de protecţie și automatizare pentru 1 sau 
2 pompe

• aparate externe de monitorizare / relee de 
declanșare la supratemperatură

• senzori de nivel (traductor de nivel / plutitor cu 
contacte electrice)

• Accesorii pentru montarea temporară, imersată, a 
pompei (transportabilă)

• Accesorii pentru montarea definitivă, imersată, a 
pompei (fixă)
citiţi catalogul pentru o listă detaliată.

6 Descrierea și funcţionarea

6.1 Descrierea pompei
Pentru asigurarea răcirii pompei în timpul 
funcţionării continue, ea trebuie să rămână 
imersată complet în lichidul pompat. Pompa este 
acţionată de un motor încastrat, monofazat sau 
trifazat, rezistent la coroziune și etanș la presiunea 
apei.
Carcasa pompei și rotorul monocanal sunt din 
fontă cenușie. Fluidul este aspirat prin partea de 
jos a pompei prin deschiderile tocătorului și este 
trimis prin refularea pompei în instalaţia de 
canalizare.
Tocătorul taie în bucăţi toate solidele disecabile 
astfel încât acestea să poată fi vehiculate prin 
rotorul monocanal în ţeava Dn 40 a instalaţiei. 
Lamele, cuţitele și contracuţitele sunt dintr-un 
metal dur. Solidele care nu pot fi tăiate, cum ar fi 
pietrele sau bucăţile metalice, distrug tocătorul și 
nu trebuie lăsate să intre în pompă.
Compartimentul motorului este etanșat faţă de 
compartimentul de pompare pe partea spre 
mediul pompat cu o etanșare mecanică iar pe 
partea dinspre motor cu un inel de etanșare a 
arborelui. Pentru ca etanșarea mecanică să fie 
lubrifiată și răcită în timpul funcţionării fără apă, 
compartimentul etanșării mecanice este umplut 
cu ulei (citiţi și 5.2).
Atenţie! Risc de scurgeri!
Dacă este distrusă etanșarea mecanică, o 
cantitate mică de ulei poate curge în  lichidul 
pompat.
In addition to being connected by a foot bend 
DN40, the MTS 40 pumps can also be connected 
to the pressure pipe using an elbow pipe (inner/
outer thread):

• Pressure pipe DN32 (R1 ¼):
MTS40/21...27 using an 90° elbow pipe (inner/
outer thread) R1 ¼.

• Pressure pipe DN40 (R1 ½):
MTS40/21...39 using an 90° elbow pipe (inner/
outer thread) R1 ½ and threaded flange with neck 
as per DIN 2566 with inner thread R1 ½.
The motors are equipped with a winding 
protection contact (WSK) that automatically 
switches off the motor if there is a threat of it 
overheating and switches it back on again once it 
has cooled down. On 3~motors, the winding 
protection contact must be connected to the 
switchgear and analysed there.

7 Montajul și racordarea electrică
Montajul și racordarea electrică trebuie realizate 
în concordanţă cu reglementările locale numai 
de persoane calificate și autorizate!
AVERTISMENT! Risc de vătămare corporală!
Reglementările pentru prevenirea accidentelor 
trebuie respectate.
AVERTISMENT! Risc de electrocutare!
Sursele de pericol de electrocutare trebuie 
eliminate.
Reglementările locale sau generale [de.ex. IEC, 
VDE, etc.] și directivele firmei locale de furnizare 
a energiei electrice trebuie urmate.

7.1 Montajul
Următoarele tipuri de montaje sunt posibile: fix și 
mobil, cu pompa imersată.
ATENŢIE! Risc de distrugere a pompei!
Pompa trebuie să fie suspendată numai cu un 
lanţ prins de mânerul existent al pompei. 
Niciodată nu suspendaţi sau manipulaţi pompa 
de cablul electric!

• Pompa trebuie montată într-un loc ferit de îngheţ.
• Din căminul pompei trebuie scoase solidele  

grosiere (de.ex. pietrișul) înainte de montarea și 
punerea în funcţiune a pompei.

• Conductele trebuie montate astfel încât să nu 
creeze tensiuni mecanice asupra pompei. Ele 
trebuie montate astfel încât pompa să nu suporte 
greutatea lor.

• Pentru prevenirea unei eventuale întoarceri a apei 
din conducta de canalizare exterioară, conducta 
de refulare trebuie să formeze o "buclă". Aceasta 
trebuie plasată deasupra nivelului de retenţie local 
maxim (de obicei nivelul străzii).

• Când montaţi pompa într-o instalaţie fixă, 
prevedeţi pe conduca de refulare o clapetă de 
reţinere și o vană de izolare cu trecere integrală. În 
cazul montării a două pompe acestea trebuie 
montate pe refulările fiecărei pompe.
NOTĂ: 
Optim, vanele și clapetele ar trebuie instalate în 
afara căminului pompei, într-o cameră separată 
(cămin). Este indicată prevederea unui dispozitiv 
de dezaerare a pompei sau o gaură mică chiar 
înaintea clapetei de reţinere altfel este posibil ca 
perna de aer să nu reușească deschiderea clapetei.
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• ”Piesele de schimb originale Wilo” sunt 
recomandate pentru asigurarea unei funcţionări 
fără avarii a pompei / instalaţiei.

7.1.1 Montaj fix, pompa imersată
• Montaj fix, pompa imersată (Fig. 1)

1: Cot cu picior de fixare cu suport pompă, 
garnitură profilată, accesorii pentru montaj și 
prindere pe fundaţie și suport ţevi de ghidare 
(Poz. 1.1) pentru două ţevi. Ţevile de ghidare 
(R¾“ = Ø26.9 conf. DIN 2440) vor fi procurate 
de client.

2: Clapetă de reţinere cu trecere 
nerestricţionată, gură de curăţire, dispozitiv de 
dezaerare și accesorii de montaj

3: Robinet de izolare cu accesorii de montaj
4: Cot cu accesorii de montaj
6: Lanţ
Citiţi catalogul pentru detalii.

• Ţeava de refulare va fi procurată de client.
• Potriviţi și fixaţi cotul cu picior de fixare de baza 

căminului cu ajutorul accesoriilor de fixare.
• Montaţi și racordaţi conducta de refulare la cotul 

cu picior împreună cu celelalte piese necesare 
(accesorii).

• Montaţi suportul pompei și garnitura profilată la 
refularea pompei.

• Montaţi ţevile de ghidaj R¾“ (procurate de client) 
pe cotul cu picior și suportul superior și fixaţi 
suportul.

• Suspendaţi pompa cu suportul pe ţevile de ghidaj 
și coborâţi-o cu grijă cu ajutorul unui lanţ. Pompa 
se va fixa în poziţia corectă de funcţionare 
automat și garnitura va etanșa racordul spre cotul 
cu picior prin greutatea proprie a pompei.

• Fixaţi lanţul de suportul superior al ţevilor de 
ghidaj cu un ochet (procurat de client).

7.1.2 Montaj mobil, pompa imersată
Atenţie! Risc de distrugere a pompei!
Pompa nu trebuie să cadă sau să se miște din 
locul unde a fost așezată.

• Montaj mobil, pompa imersată MTS 40/21...27 
(Fig. 2).
6: Lanţ
9: Suport cu picioare cu accesorii de fixare 

10a: Cot R1 ¼ (filet interior/exterior) cu accesorii 
de fixare 

Citiţi catalogul pentru detalii.
• Montaj mobil, pompa imersată MTS 40/21...39 

(Fig. 3).
6: Lanţ
9: Suport cu picioare cu acesorii de fixare 

10b: Cot R1 ½ (filet interior/exterior) cu flanșă, cu 
accesorii de fixare. 

Citiţi catalogul pentru detalii.

7.2 Racordarea electrică
AVERTISMENT! Risc de electrocutare!
Conectarea electrică trebuie realizată de un 
electrician autorizat de firma locală de 
distribuţie a energiei electrice, în concordanţă 
cu reglementările locale (de.ex. reglementările 
VDE).

• Verificaţi dacă tipul curentului și tensiunea 
corespund cu cele indicate pe plăcuţa de 
identificare.

• Pompa trebuie legată la înpământare conform 
normelor în vigoare.

• Folosiţi un releu de protecţie (disjunctor) cu un 
curent diferenţial de deschidere ≤ 30 mA,

• Folosiţi un întrerupător electric general cu o 
deschidere a contactelor de min. 3 mm,

• Siguranţele: 16 A, cu acţiune întârziată ori 
întrerupător automat cu caracteristică C,

• Panoul de protecţie și automatizare pentru 
pompă(e) este un accesoriu ce trebuie procurat de 
client și care trebuie să conţină un releu(e) de 
protecţie la suprasarcină a motorului care va fi 
reglat la valoarea intensităţii nominale a curentului 
indicată pe plăcuţa de identificare.

• În general, toate panourile trebuie montate în 
zone fără pericol de explozie.

• Conectarea cablurilor de alimentare cu energie 
electrică se va face astfel:

Pompe cu motoare trifazate (3~400V):
Pentru conectarea motoarelor trifazate (DM), 
conductorii cablului cu un capăt liber sunt 
numerotaţi astfel:    

Capătul liber al cablului va fi conectat în panoul de 
protecţie și automatizare (citiţi instrucţiunile de 
montaj și exploatare ale panoului).

Pompe cu motoare monofazate (1~230V):
• Conectarea motoarelor monofazate (EM): Motorul 

este gata conectat din fabrică în cutia de 
comandă. Alimentarea electrică de la reţea se va 
face în bornele L, N, PE.

• În conformitate cu DIN EN / IEC 61000-3-11 
pompa va avea o putere electrică nominală de 
max. 1.5 kW pentru funcţionarea într-o reţea 
electrică cu o impedanţă pe linie Zmax de max. 
0.125 (0.086) Ohm și cu un număr maxim de 
porniri-opriri de 6 (20) pe oră.
Dacă impedanţa liniei și numărul de porniri pe oră 
depășește valorile de mai sus, pompa poate 
genera reduceri tranzitorii de tensiune și 
interferenţe fluctuante, sau “clipiri”, din cauza 
condiţiile nefavorabile de alimentare cu energie 
electrică.

MTS 40/...: cablu cu 6 conductori 6x1,0 mm2

Nr. conductor Bornă

1 U
2 V
3 W
verde/galben PE
4 T1 (WSK)
5 T2 (WSK)
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Înainte de pornirea pompei în acest loc trebuie 
luate măsuri; informaţiile relevante vor fi obţinute 
de la firma locală de furnizare a energiei și de la 
fabricantul pompei.

8 Pornirea
AVERTISMENT! Risc de vătămare corporală!
Pericol– cuţite în rotaţie! Mai întâi deconectaţi 
pompa
ATENŢIE! Risc de distrugere a pompei!
Înaintea pornirii pompei, căminul și conductele 
de intrare în cămin trebuie curăţate de materiile 
solide și de resturile rămase de la construcţia 
casei.

8.1 Direcţia de rotaţie 
(doar pentru motoarele trifazate)
Sensul correct de rotaţie trebuie verificat înainte 
de coborârea pompei în cămin. Acesta este indicat 
printr-o săgeată desenată pe carcasa pompei.

• Suspendaţi pompa de un dispozitiv de ridicat.
• Porniţi pompa manual pentru scurt timp. Pompa se 

va roti în sens invers faţă de sensul de rotaţie al 
motorului (sensul motorului = sensul săgeţii de pe 
pompă).

• Dacă sensul de rotaţie este incorect, schimbaţi 2 
faze (2 conductori) ale cablului de alimentare 
electrică între ele.

8.2 Reglajul nivelului de control
Pentru reglajul nivelului de control: citiţi 
instrucţiunile de montaj și exploatare ale 
senzorului.
ATENŢIE! Risc de distrugere a pompei!
Funcţionarea fără apă a pompei duce la 
distrugerea etanșării mecanice.
Pompa trebuie să funcţioneze imersată și să nu 
aspire aer.
Nivelul de comandă "OPRIRE" (Hmin, Fig. 1, 2, 3) a 
pompei depinde de tipul pompei și/sau de modul 
de funcţionare.  

Nivelul de comandă  "PORNIRE" a pompei poate fi 
stabilit la maximul dorit, dar trebuie să fie sub 
nivelul conductelor de intrare în cămin.

8.3 Condiţiile de funcţionare în spaţii cu pericol de 
explozie
citiţi instrucţiunile adiţionale pentru funcţionarea 
în spaţii 

9 Întreţinerea
Lucrările de întreţinere și reparaţii trebuie 
făcute de persoane calificate!
PERICOL! Risc de asfixiere!
Căminele în care sunt montate pompele 
submersibile pentru ape uzate cu fecaloide pot 
conţine  substanţe toxice și/sau dăunătoare. 

• Din raţiuni de siguranţă, lucrările de întreţinere 
vor fi efectuate numai în prezenţa unei a doua 
persoane.

• Căminul pompei trebuie bine ventilat înaintea 
începerii lucrărilor
AVERTISMENT! Risc de infecţie!
Pentru evitarea oricărui risc de infecţie, lucrările 
de întreţinere se vor face utilizând o 
înbrăcăminte de protecţie potrivită (mănuși de 
protecţie).
AVERTISMENT! Risc de electrocutare!
Sursele de pericol de electrocutare trebuie 
eliminate.

• Pompa trebuie scoasă de sub tensiune pe tot 
timpul lucrărilor și asigurată împotriva repunerii 
ei neautorizate sub tensiune.

• În principiu, distrugerile cablului de alimentare 
trebuie remediate numai de un electrician 
calificat și autorizat.

Verificarea și curăţirea pompei:
• Durata de viaţă a unei pompe depinde de condiţiile 

de utilizare și în consecinţă variază mult. Inspectaţi 
pompa la intervale regulate de timp. În cazul 
creșterii nivelului de zgomot, al vibraţiilor în 
conducte sau al diminuării debitului, verificaţi 
dacă rotorul, tocătorul, carcasa pompei nu sunt 
obturate de corpuri solide sau nu prezintă urme de 
uzură.

Curăţirea:
• Scoateţi impurităţile din canalele de intrare ale 

tocătorului.
• Apoi, spălaţi canalele de intrare în tocător. Spălaţi 

carcasa pompei prin racordul de refulare până 
când nu mai iese murdărie prin canalele 
tocătorului.

• Verificaţi cuţitele tocătorului: Vizual verificaţi 
vârfurile cuţitelor dacă prezintă urme de lovituri, 
părţi rupte sau alte distrugeri. Verificaţi fanta 
dintre cuţite folosind o jojă de grosime (spion) de 
0.1mm. Dacă lama (cuţitul) este deteriorată sau 
fanta este mai mare decât normal (>0.1mm) 
datorită uzurii, vă rugăm să contactaţi un 
specialist de la un distribuitor sau cel mai apropiat 
service Wilo.

• Reporniţi pompa.

Protecţia împotriva îngheţului: 
• dacă nu sunteţi sigur că fluidul nu va îngheţa în 

pompă, protejaţi pompa împotriva îngheţului.
Vă recomandăm efectuarea unei verificări 
temeinice / lucrărilor de întreţinere a pompei la un 
service Wilo autorizat, după fiecare 6 luni de 
exploatare.
Lucrările de întreţinere trebuie efectuate în 
conformitate cu normele EN12056 partea 4.

Modul de funcţionare: S1, S3
Pompa Hmin [mm]

MTS 40/21...27 467
MTS 40/31...39 500
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10 Probleme, cauze și remedii

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, vă 
rugăm să contactaţi instalatorul care v-a făcut 
montajul sau cel mai apropiat service Wilo.

11 Piese de schimb
Piesele de schimb pot fi comandate printr-un spe-
cialist al distribuitorului local sau prin service-ul 
Wilo.
Pentru evitarea neînţelegerilor și a greșelilor, când 
faceţi comanda, asiguraţi-vă că aţi menţionat 
toate datele indicate pe plăcuţa de identificare.

Sub rezerva unor modificări tehnice ulterioare!

Problema Cauze Remedii

Pompa nu funcţionează Nu este alimentată electric, scurtcircuit, 
izolaţia înfășurărilor scurtcircuitată

Verificaţi alimentarea electrică,
Apelaţi la un specialist pentru verificarea 
cablului și a motorului

Siguranţe arse, condensator defect Înlocuiţi siguranţele, condensatorul
Întreruperea cablului Verificaţi rezistenţa cablului. Dacă este 

necesar înlocuiţi cablul. Folosiţi numai 
cablul special original Wilo!

Plutitorul nu comandă Verificaţi plutitorul
Protecţia la suprasarcină a motorului s-a 
declanșat

Releul de protecţie nu a fost reglat 
corect

Reglaţi-l la valoarea nominală a 
intensităţii (v. plăcuţa de identificare)

Tocătorul sau rotorul sunt deja blocate 
de corpuri străine

• Întrerupeţi alimentarea cu energie și 
aveţi grijă ca pompa să nu fie repornită 
accidental.

• Închideţi vana de izolare de pe 
refularea pompei.

• Scoateţi pompa din cămin
• Scoateţi corpurile străine din pompă

Pompa nu refulează Aer în carcasa spiralată Dezaeraţi prin clapeta de reţinere
Nivelul de declanșare  greșit ales Asiguraţi-vă că rotorul este imersat

Debitul pompei este redus, Funcţionare 
zgomotoasă

Sens de rotaţie incorect Schimbaţi 2 faze între ele la cablul de 
alimentare

Rotorul este uzat Schimbaţi rotorul
Rotorul, tocătorul sau carcasa pompei 
acoperite de mâl

Curăţaţi pompa, conform rândului 6 de 
mai sus






