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1. GENERALIT I 
 

Înainte de a proceda cu intalarea, citi i 
foarte atent aceast  documenta ie. 

 
 

Instalarea, racordarea electric  i punerea în func iune 
trebuie s  fie executate de c tre un personal specializat 
respectând normele de securitate generale i locale în 
vigoare în ara unde se instaleaz  produsul. 
Nerespectarea instruc iunilor prezente, în afara de a crea 
pericole asupra integrit ii persoanelor i a duce la 
d unarea aparaturilor, va face s  decad  orice drept de 
interven ie în timpul garan iei. 
Aparatul nu este destinat folosului de c tre persoane (copiii 
inclu i) ale c ror capacit i fizice, senzoriale sau mentale sunt 
reduse, sau cu lips  de experient  sau de cunoa tere, doar dac  
acestea au putut beneficia, printr-o persoan  responsabil  de 
siguran a lor, de o supraveghere sau de instruc iuni privind 
folosul aparatului. Copiii trebuie s  fie supraveghea i pentru a se 
asigura c  nu se joac  cu aparatul. (CEI EN 60335-1: 02) 
1.1 Aplica ii 
ACTIVE este un sistem compact de ridicare a presiunii 
alc tuit dintr-o pomp , un motor i o unitate de control 
integrat ,  care poate fi instalat chiar i la exterior. 
Este extrem de întrebuin at pentru a m ri presiunea în 
rezervoare de acumulare i pentru alimentarea hidric : 
- în implanturi de presurizare domestic , 
- pentru mica agricultur  i gr din rit, 
- pentru servicii i implanturi industriale, 
- în implanturi de sp lare i aplica ii de hobby-uri. 
Pompa poate fi folosit  pentru a pompa apa de ploaie, apa 
potabil  i nepotabil . 
2. LICHIDE POMPATE 
Ma ina este proiectat  i construit  pentru pomparea apei, 
care s  nu con in  substan e explozive i particule solide 
sau fibre, cu o densitate egal  cu 1000 Kg/m³, vâscozitate 
cinematic  egal  cu 1mm²/s i a  lichidelor neagresive din 
punct de vedere chimic. 
Sono accettate piccole impurità di sabbia pari a  5-10 
gr./m³ - Ø 1 mm. 
3. DATE TEHNICE 
3.1  Date electrice 
- Alimentarea: 1x220-240V  50/60Hz 
- Curent Max: 6,5 A 
- Grad de protec ie: IP55 Active – IP44 Motor 
- Grad  de izolare: F 
- Cablu de alimentare: 1,5 mt H05 RN-F  

cu/f r  techer 
3.2  Condi ii de func ionare 
- Câmp de func ionare: 0,3 ÷ 8,4 m³/h 
- Nivel de refulare–Hmax (m) : pag. 206 
- Temperatura lichidului: 0 ÷ 35°C uz casnic  

(EN 60335-2-41) 
- Temperatura mediului ambiant: 0 ÷ 40°C 
- Temperatura de înmagazinare: -10 ÷ 40°C 
- Maxima presiunii de  
  func ionare 

8 bar (800 Kpa) 

- Umiditate referitoare la aer: Max. 95% 
- Conexiuni: 1” GAS / NPT 
- Zgomot:  Directiva EC 89/392/CEE 
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3.3 Descrierea  propriet ilor modelelor 

Model pompe Active J Active JI Active JC Active E Active EI Active EC 

Caracteristici Cu autoumplere centrifug  
centrifug  

cu autoumplere 
centrifug  

Aplica ii 
cu ap  provenit  din pu  artezian sau bazin 

subteran
presurizare 

pentru uz casnic 

cu ap  provenit  
din pu  artezian 

sau bazin 
subteran 

presurizare 
pentru uz casnic 

Limit ri aspirare pân  la 8 metri
ap  f r  gaze 

dizolvate 
aspirare pân  la 

8 metri 
ap  f r  gaze 

dizolvate 
Condi ii de 
instalare 

cu supap  de fund
sub nivelul 

coloanei de lichid
cu supap  de 

fund
sub nivelul 

coloanei de lichid

Caracteristici 
deosebite 

indicat  
pentru 

pomparea 
apei ce 

con ine aer 

inoxidabil  
indicat  
pentru 

pomparea 
apei ce 

con ine aer 

hidraulic  din 
tehnopolimer 

indicat  pentru 
pomparea apei 
ce con ine aer 

silen ioas  

silen ioas  i 
inoxidabil  

indicat  pentru 
pomparea apei 
ce con ine aer 

hidraulic  din 
tehnopolimer, 

silen ioas  

Avantaje 
fa  de  

sistemele 
tradi ionale 

 Dezordine redus . 
 Cur enie major . 
 Stabilitate de presiune. 
 Presiune de pornire reglabil . 
 Autoporniri în caz de alarm . 
 Limitarea num rului de porniri. 
 Blocarea pompei în caz de lips  de ap . 

 Valva de nu retur i manometru integrate. 
 Posibilitatea de relansare a alarmei la distan . 
 Protec ie împotriva suprapresiunii  

      (pompa se opre te la mai mult de 10 bari). 
 Protec ie anticycling. 
 Ajut  la prevenirea form rii de ghia  în interiorul 

corpului pompei cu func ionarea ciclic  for at .  

4. INSTALAREA I RACORDAREA 
4.1 Instalarea pompei 

Pompele pot con ine cantit i mici de 
ap  rezidual  care provine de la probele 
de omologare. V  sf tuim s  le sp la i 
pu in cu ap  curat  înainte de instalarea 
definitiv . 

 Electropompa trebuie s  fie instalat  într-un loc bine 
aerisit, protejat de intemperii i cu o  temperatur  a 
mediului ambiant nu mai ridicat  de 40°C. 

 Un ancoraj solid al pompei la baza de sus inere va 
favoriza absorbirea eventualelor vibra ii create de 
func ionarea pompei. 

 Monta i întotdeauna pompa pe un postament cu gura 
de aspirare pe orizontal  i cu gura de respingere pe 
vertical . 

 Pompa trebuie s  fie instalat  neap rat în pozi ie 
orizontal .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evita i ca tubulatura metalic  s  apese cu propria 
greutate asupra gurilor pompei, transmi ând acestora 
eforturi excesive, pentru a nu crea deform ri sau 
spargeri. Ancora i tubulatura pe cât posibil pe cont 
propriu. 

 Tubulatura în aspirare trebuie s  fie cât mai scurt  
posibil. Pentru o adâncime de aspirare de peste 4 
metri sau cu parcursuri lungi pe orizontal , este 
recomandat un tub de aspirare cu diametrul mai mare 
decât acela al gurii aspirante a electropompei. 

 Pentru a evita formarea unor goluri de aer în tubul de 
aspirare, prevede i o u oar  înclinare pozitiv  a 
acestuia c tre electropomp . 

 Se recomand , pentru nu a transmite vibra ii 
instala iei, s  se utilizeze dup  gura de ie ire tubul 
flexibil care este furnizat în interiorul ambalajului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În cazul în care nu este posibil  utilizarea tubului 

flexibil pentru efectuarea conexiunii, utiliza i în mod 
exclusiv band  de teflon. 
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 Pentru eventuale opera ii de între inere se 
recomand : 
 A ezarea unei supape de interceptare de-a 

lungul tubulaturii, aproape de pomp , 
 Utiliza i o por iune de tub drept dupa gura de 

respingere, pentru a ridica capacul sistemului 
Active, în cazul vizit rii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În cazul aspiràrii din pu  este indispensabil  

instalarea unei supape de fund dotat  cu filtru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pompa este furnizat  cu racorduri: 
1” GAS pentru versiunile 50Hz  
1” NPT pentru versiunile 60Hz (la cerere i GAS) 
În cazul utiliz rii unui racord i în aspira ie, acesta 
trebuie s  fie de tipul nedeformabil. 
 

4.2 Leg turi electrice 
 

                     ATEN IUNE!! 
RESPECTA I ÎNTOTDEAUNA 
NORMELE NORMELE DE 
SECURITATE!! 

 

Instalarea electric  trebuie s  fie efectuat  de c tre 
un electrician expert, autorizat, care s - i asume 
toat  r spunderea.   
 

   SE RECOMAND  LEG TURA    
CORECT  CORECT  I SIGUR  LA 
P MÄNT A INSTALA IEI!! 

 

 Asigura i-v  ca tensiunea de re ea s  corespund  
cu aceea de pe pl cu a motorului. 

 Corecta tensiune i frecven a de func ionare sunt 
indicate pe pl cu a de date a pompei. 

 

Nu efectua i niciodat  vreo leg tur  în  
grupul de borne dac  alimentarea elec- 
tric   nu a fost dezactivat  de cel pu in  
5 minute. 

 

4.3 Pornirea 
 

NU PORNI I POMPA F R  S  O FI 
UMPLUT ÎN TOTALITATE CU LICHID. 
 
 

Înainte de pornire controla i ca pompa s  fie umplut  în 
mod corect, avâng astfel grij  s  o umple i în totalitate 
cu ap  curat , prin orificiul corespunz tor, dup  ce a i 
îndep rtat capacul de înc rcare, situat pe corpul 
pompei. Capacul de înc rcare va trebui apoi s  fie 
în urubat cu mult  aten ie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Racorda i cablul de alimentare la re eaua electric . 
 

4.4 Pornirea pompei dup  o perioad  lung  de  
      inactivitate 
Cu o urubelni , prin orificiul central situat pe  
ap r toarea ventilatorului, este posibil  deblocarea 
rotorului dac  pomp  a r mas oprit  pentru o perioad  
mai îndelungat . 
Dac  pompa a fost desfundat  trebuie s  fie umplut  
cu  lichid înainte de pornire.  
 

 
 

Supapa de fund 

H2
0
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5. PANOURI DE CONTROL I REGLARE ACTIVE SYSTEM 
 

5.1 Panou frontal de control i reglare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVE este gestit  printr-un panou frontal de control, pus pe capac, care ofer : 
 

 posibilitatea de a verifica starea de func ionare a pompei prin indicatori lumino i:  
     Verde ON  -  Ro u  ALARM, 
 

 posibilitatea de a grada presiunea de Start, 
 

 cu func iunea de presurizare posibilitatea de a grada i presiunea de Stop în caz de Grupuri cu 2 
pompe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLARE PRESIUNE START 

   verde          ro u   



                                                               LIMBA ROMÂN                                            

125 

 

5.2 Panou intern de reglare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Func iune 

1 

Trimmer de reglare a presiunii de Start.  
 

Pentru func iunea de Presurizare, în caz de Grupuri cu 2 pompe:  
- Trimmer de reglare a presiunii de Start în pompa Master. 
- Trimmer de reglare a presiunii de Stop în pompa Slave.

2 
 Dip-Switch de selectare func iuni. 
 

În caz de Grupuri cu 2 pompe Dip Switch-urile trebuie s  fie reglate pe acelea i func iuni. 
3 Led verde intern de semnalare comunicare între pompa Master i pompa Slave în caz de Grupuri cu 2 pompe 

4 
Led verde = APRINS FIX cu pompa alimentat  f r  flux de ap .
Led verde = APRINS INTERMITENT cu pompa alimentat  cu flux de ap . 
Led ro u = ALLARM 

5 

Faston de conexiune intrare extern  pentru leg tura sau a unui presostat de presiune minim  sau a unui 
plutitor de nivel minim.  
 

Aten ie!! În caz de Grupuri cu 2 pompe, pune i în paralel cele 2 intr ri externe respectând dimensiunea  
faston! 
 

Caracteristici electrice: 
Tensiune curent : 5V – inferior la 1mA 
Petru Func iunea de Presurizare i de Presofluxostat : NC 
Pentru Func iunea RWS (adunarea apei de ploaie): NO

6 Priza RJ (6 poli) de comunicare serial  232 între pompa Master i pompa Slave în caz de Grupuri cu 2 pompe.

7 Conexiune electric  pentru releu auxiliar. 
(releu alarm  la distan  pentru Active System sau releu de alimentare valva 3 iesiri pentru RWS).

8 Suport de fixare mecanic  pentru releu auxiliar.
9 Borna 3 iesiri pentru contact releu optional.

10 Releu optional pentru func iunea RWS (adunarea apei de ploaie):
Comun NO – NC. 

11 Conexiune alimentare electric  la placa electronic .
12 Conexiune alimentare electric  la motorul  pompei.

 

În caz de Grupuri cu 2 pompe, DUP  CE A I T IAT TENSIUNEA DE RE EA, lega i cablul de 
conexiune în dotare cu priza RJ a respectivelor schede. 
 

ATEN IE! Cablul prezint  o intrare Master i o intrare Slave bine definite cu  
                  pl cu a respectiv  de identificare!  

 

1
2

3

4

6

7
8

8
9

10

11

12

5

CO
M.

NO

NC
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5.3  Dip-Switch de selectare func iuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Stare în ON Stare în OFF 

1 
 

Func iune presurizare activ . 
 

Func iune presofluxostat activ . 

2 

 

Func iune RWS  
(adunata ap  de ploaie) activ . 

 

Func iune RWS  
(adunata ap  de ploaie) inactiv . 

3 

 
Reglare presiune de Start. 

- cu func iune presofluxostat: de la 3 la 4,5 bari 
- cu func iunea presurizare:  de la 3 la 8 bari 

 

Reglare presiune de Start: 
- cu func iune presofluxostat: de la 1,5 la 3 bari 
- cu func iune presurizare:  de la 1,5 la 6 bari 

4 

Doar pentru func iune presofluxostat 
 

Mers for at: 1 minut 
Intrare extern  ne autoresetabil  

 

Mers for at: de la 3 la 8 secunde. 
Intrare extern  autoresetabil  

5 
 

Func iune Anticycling inactiv . 
 

 

Func iune Anticycling activ . 

6 
 

Intrare extern  activ . 
 

 

Intrare extern  inactiv . 

7  
 

Întârziere interven ie intrare extern : 5 secunde. 
 

Întârziere interven ie intrare extern : 1 secund . 

8  
 

- - 
 

- - 
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6. FUNC IUNE PRESOFLUXOSTAT 
       FUNC IUNE PRESURIZARE 
       FUNC IUNE RWS (adunare ap  de ploaie) 
  
6.1 Reglare Dip-Switch 
Func iune presofluxostat: Dip Switch 1 în OFF 
Func iune presurizare: Dip Switch 1 în ON 
 
Func iune RWS: Dip Switch 2 în ON 
 

Pentru func iunea RWS introduce i în 
placa electronic  releul optional de 
comand  valva 3 iesiri. 
(vezi paragraf 5.2 – ref.10) 

 
 
 
 

6.2  Func ionare pomp  singur  
 Func ionare grupuri cu 2 pompe 
 
 

 

DOAR PENTRU GRUPURI CU 2 
POMPE!! 
 

Înainte de a efectua pornirea lega i cablul de 
conexiune în dotare la priza RJ de comunicare 
serial  a celor 2 pompe, inând cont c  cablul are o 
intrare Master (pompa principala) i o intrare Slave 
(pompa secundara) bine definite cu respectiva 
pl cu a de identificare.  
Aten ie! La prima plecare, dup  legarea cablului 
la priza RJ, se va vedea care va fi pompa Master 

i care pompa Slave din Grup! 
Pentru urmatoare plecari se va avea oricum o 
rotatie automatica intre pompa Master si pompa 
Slave! 
 
 
 
 
 
 
 

Dup  ce a i efectuat pornirea pompei, sau pompelor în 
caz de grupuri i legat cablul de alimentare la re eaua 
electric , cum este indicat în Paragraful 4.3: 
 indicatorul luminos ro u i cel verde al panoului 

frontal de control i reglare al oric rei pompe se vor 
porni în acela i timp.  

 

 Pompa, sau pompele în caz de grupuri, se va porni 
automat, men inând ledul verde aprins fix în absen a 
fluxului de ap  i aprins intermitent în prezen a 
fluxului de ap .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FUNC IUNE PRESOFLUXOSTAT 
FUNC IUNE RWS (adunare ap  de ploaie) 

      
       Reglare Presiune de Start i de Stop 
 
 
 

7.1 Reglare Dip-Switch 
Func iune presofluxostat: Dip Switch 1 în OFF 
Func iune RWS: Dip Switch 2 în ON 
 
7.2 Reglare Dip-Switch:  

pentru alegere valori de presiune 
în func iunea Presofluxostat 

Presiune de Start de la 1,5 la 3 bari:  
Dip Switch 3 în OFF 
Presiune de Start de la 3 la 4,5 bari:  
Dip Switch 3 în ON 
 
 
Reglare Pomp  singur  
Presiunea de Start este reglabil  prin Trimmer-ul de 
reglare (vezi paragraful 5.2 – ref.1) prezent pe panoul 
frontal de control. pus pe capacul lui Active System.   
 

Reglare Grupuri cu 2 pompe 
Presiunea de Start este reglabil  prin Trimmer-ul de 
reglare (vezi paragraful 5.2 – ref.1) prezent pe panoul 
frontal de control, pus pe capacul lui Active System 
pentru orice pomp  singur .  
 

Aten ie!  Presiunea Start a pompei 
SLAVE va fi mereu peste 0,5 bar în 
compara ie cu presiunea de Start reglat  
în pompa MASTER!  
Asta se intâmpl  chiar daca trimmmer-ul 
de reglare pus în pompa Slave rezult  a 
avea o valoare inferioar  în compara ie 
cu cel pus în pompa Master! 
 

Pompa, sau pompele în caz de grupuri, se va opri când 
presiunea implantului va dep i presiunea de Start 
stabilit  i când fluxul pompei va fi inferior valorii de 2-3 
litri/min. (ledul verde va rezulta aprins fix). 
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8. FUNC IUNE RWS (adunare ap  de ploaie) 
 

8.1 Reglare Dip Switch 
Func iune RWS: Dip Switch 2 în ON 
 
8.2 Func ionare RWS 
Func iunea RWS este utilizat  pentru gestiunea i 
distribu ia apei de ploaie.   
Unitatea relev  lipsa apei în sistemul de adunare fie  
a apei de ploaie fie a re elei i aduce corect ri 
pentru a garanta func ionarea corect  a implantului.  
Scopul principal este acela de a da prioritate 
consumului de ap  de ploaie la apa de re ea.  
Leg tura între rezervorul de adunare de ap  de 
ploaie i  rezervorul apei de re ea este selectat 
printr-o valva 3 iesiri instalat  la aspirarea pompei 
comandat  de releul optional (vezi paragraful 5.2 – 
ref. 9-10). 
 
8.3 Interven ie contra mersului pe gol 
      cu intrarea extern  inactiv  
 

Dip Switch 6 în OFF 
La prima interven ie împotriva mersului pe gol, care 
se verific  când apa de ploaie din rezervorul de 
adunare este insuficient , unitatea trece prin releul 
optional (care comut  valva 3 ie iri instalat  la 
aspirare) la alimentarea hidric  de re ea. 
 
8.4 Interven ie contra mersului pe gol 
      cu intrarea extern  activ  
 

Dip Switch 6 în ON 
La prima interven ie împotriva mersului pe gol, care 
se verific  când apa de ploaie din rezervorul de 
adunare este insuficient, unitatea trece prin releul 
optional (care comut  valva 3 ie iri instalat  la 
aspirare) la alimentarea de re ea.   
Alimentarea se întoarce la rezervorul de adunare 
ap  de ploaie doar când este resetat fluxul de ap  i 
contactul plutitorului se redeschide. 
 
8.5 Verific ri implant 
Ciclic la fiecare 12 ore releul optional comut  valva 
3 ie iri în aspirare pe rezervorul de adunare ap  de 
ploaie pentru a verifica prezen a de ap . Dac  dup  
2 minute de func ionare apa prezent  in rezervor se 
termin , unitatea trece direct la alimentarea hidric  
de re ea. 
O dat  pe s pt mân , în timpul primei porniri a 
implantului, sistemul efectueaz  schimbul total de 
ap  con inut  în rezervorul de adunare de ap  de 
re ea pentru a garanta o igien  major . 

9. FUNC IUNE PRESURIZARE 
       Reglare Presiune de Start i de Stop 
    

9.1 Reglare Dip-Switch 
Func iune presurizare: Dip Switch 1 în ON 
 

9.2 Reglare Dip-Switch:  
pentru alegere valori de presiune 

Presiune de Start de la 1,5 la 6 bari: Dip Switch 3 în 
OFF 
Presiune de Start de la 3,5 la 8 bari: Dip Switch 3 în ON
 
 
 

Reglare Pomp  singur  
Presiunea de Start este reglabil  prin Trimmer-ul de 
reglare (vezi paragraful 5.2 – ref.1) prezent pe panoul 
frontal de control. pus pe capacul lui Active System.   
 

Presiunea de Stop este reglat  mereu la 1 bar superior 
presiunii de Start. 
 

Pompa se va opri când se vajunge la presiunea de Stop 
sau cand fluxul pompei va rezulta inferior valorii de 2-3 
litri/min. (ledul verde va rezulta aprins fix). 
 

Aten ie! Nu dep i i niciodat  cu 
Presiunea de Stop valoarea de presiune 
Max. prev zut  de pompa (vezi pl cu a 
date tehnice)! În caz contrar este posibil 
ca sistemul s  activeze alarma împotriva 
mersului pe gol! 
 

Reglare Grupuri cu 2 pompe 
 

Aten ie!  
Presiunea de Start este mereu reglat  de 
la pompa MASTER. 
Presiunea de Stop este mereu reglat  de 
la pompa SLAVE pentru tot grupul. 

Presiunea de Start este reglabil  prin Trimmer-ul de 
reglare (vezi paragraful 5.2 – ref.1) prezent pe panoul 
frontal de control, pus pe capacul lui Active System al 
pompei MASTER. 
Presiunea de Stop este reglat  prin Trimmer-ul de 
reglare (vezi paragraful 5.2 – ref.1) prezent pe panoul 
frontal de control, pus pe capacul lui Active System al 
pompei SLAVE în procentaj (între 10% si 55%) în 
compara ie cu valoarea Presiunii de Start stabilit  în 
pompa Master. 
 

Pompa Master va porni când presiunea implantului va 
rezulta  decât Presiunea de Start stabilit .  
Pompa Slave va porni când presiunea implantului va 
avea o valoare egal  cu Presiunea de Start mai pu in 
jumat tea valorii de DP (Diferen a de Presiune între 
presiunea de oprire i aceea de pornire a grupului). 
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De exemplu dac  presiunea de Start este egal  cu 4 
bari, presiunea de Stop este egal  cu 6 bari i valoarea 
de DP este de 2 bari, Pompa Slave va porni când 
presiunea va ajunge la valoarea de 3 bari: 
 

(P.Stop 6bari – P.Start 4bari)= DP 2bari 
(DP 2bari : 2) = DP ½  1bar

Presiune de Start pompa Slave = 
(P.Start 4bari – DP ½ 1bar) = 3 bari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiune de Start pompa Master = 4 bari 
 

Presiune de Stop pompa Master i Slave = 6 bari 
( + 50% din valoarea presiunii de Start) 
 

DP 1/2 = 1 bar 
 

Presiune de Start pompa Slave = 3 bari 

10. PROTEC IE I ALARME 
Protec iile i alarmele sunt semnalate în panoul frontal de reglare i control pus pe capacul fiec rei singure pompe 
prin  pornirea respectivelor leduri luminoase i la distan a prin releul optional doar în func iunea de  Presofluxostat i 
Presurizare.  
 

Tabel general alarme i semnal ri 
PANOU FRONTAL DE REGLARE I CONTROL  

Nume alarm  

L
E

D
 R

O
U

 
 a

n
o

m
a

lie
 

Nume semnalare 
L

E
D

 V
E

R
D

E
 

L
E

D
 V

E
R

D
E

 
IN

T
E

R
N

 
G

ru
p
u
ri 

cu
 2

 
p
o
m

p
e
 

Alarm  Suprapresiune 
Placa electronic  

alimentat  f r  flux   

Alarm  Intrare extern  
(posibilitate de semnalare la distan  – NO RWS) 

Placa electronic  
alimentat  cu flux 

 

Alarm  mers pe uscat 
(posibilitate de semnalare la distan  – NO RWS) 

Func iune antiînghe are  

Alarm   Anticycling 
Func iune 

Active System singur 
 oprit 

Alarm  Incoeren  Dip-Switch Comunicare Master  

Alarm  Comunicare absent  în Grupuri cu 2 pompe 
(posibilitate de semnalare la distan  – NO RWS) 

Comunicare Slave  

Alarm  Mers pe uscat mai mult de 15 ore pentru pompa 
singur  

Alarm  Mers pe uscat mai mult de 4 ore pentru Grupuri 
cu 2 pompe 

    

 Led aprins fix 

 
Led aprins intermitent 

  
Indic  num rul de sclipiri pe care le efectueaz  ledul luminos. 

P.Stop

P.Start

H

4

t

6

3

6

Master
OFF

4

Slave
ON

Master
ON

Master
ON

Master  Slave
  OFF

i 

DP ½ 
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10.1 Alarm  SUPRAPRESIUNE 
Alarma de suprapresiune se activeaz  la oprirea 
pompei/pompelor i la pornirea ledului ro u pe panoul 
frontal, când presiunea implantului dep e te 
presiunea maxim  de 10 bari. 
Astfel de alarm  se reseteaz  când presiunea 
implantului scade mai jos de 5 bari i a dep it un timp 
maxim de 40 secunde. 
 

10.2 Alarm  INTRARE EXTERN  
Alarma pentru intrarea extern  este activ  doar dac  
se selec ioneaz  functiunea Dip Switch 6 în ON. 
 

Alarma se activeaz  la pornirea pompei/pompelor i la 
pornirea ledului ro u pe panoul frontal i al alarmei la 
distan , dac  este instalat, când plutitorul sau 
presostatul de minim  presiune semnaleaz  lipsa apei 
în aspirare. 
 

Interven ia protec iei poate fi selec ionat  
cu o întârziere de 5 secunde (Dip Switch 7 în ON) sau 
o întârziere de 1 secund  (Dip Switch 7 în OFF). 
 

La resetarea condi iilor de alarm  implantul se va 
repune în func iune. 

Aten ie!  
Dac  a fost selec ionat, în func iunea 
presofluxostat, mersul for at de 1 minut 
(Dip 4 în ON) ESTE NECESAR, LA 
RESETAREA CONDI IILOR, S  T IA I 
PENTRU CIRCA 10 SECUNDE 
ALIMENTAREA ELECTRIC  A 
IMPLANTULUI!! 

 

10.3 Alarm  MERS PE USCAT 
Alarma pentru mersul pe gol se activeaz  la oprirea 
pompei/pompelor i la aprinderea ledului ro u pe 
panoul frontal i al alarmei la distant , dac  este 
instalat, cand nu este flux de ap  în sistem i 
presiunea implantului nu ajunge la valoarea stabilit  ca 
PStart. 
Valoarea de PStart stabilit  nu trebuie s-o 
dep easc  pe cea indicat  pe pl cu a date a 
pompei! 
Pompa/pompele dup  oprire repornesc automatic 
efectuând 3 tentative de 3 minute fiecare, cu pauze de 
10 secunde. 
Tentativele de repornire vor fi repetate, în caz de 
rezultat negativ, dup  4 ore penntru Grupuri de 2 
pompe i dup  1 - 4 - 15 ore pentru Pompa singur . 
 

10.4 Protec ie ANTICYCLING 
 

Dip Switch 5 OFF (func iune activ ) 
Dip Switch 5 ON (func iune neactiv ) 
 

Protec ia Anticycling consimte limitarea num rului de 
porniri a pompei pentru a permite salvagardarea.   
Se activeaz  la aprinderea ledului ro u pe panoul 
frontal. 

 Protec ie Anticycling: 
în func iunea Presurizare 
Dac  timpul de pauz  între un ciclu i altul rezult  a fi: 
 egal sau inferior a 20 secunde,  
 în num r de 20 cicluri într-un timp maxim de  

10 minute, 
sistemul activeaz  protec ia Anticycling obligând pompa 
la pauze for ate de 30 secunde. 
 
Astfel de alarm  se opre te dac  se verific  o pauz  
superioar  a 35 secunde.  
 
Protec ie Anticycling: 
în func iunea Presofluxostat i RWS 
Dac  timpul de pauz  între un ciclu i altul rezult  a fi: 
 egal sau inferior a 20 secunde,  
 mereu egal cu cel precedent, 
 în num r superior a 20 cicluri, 
 f r  flux de ap , 

sistemul activeaz  protec ia Anticycling obligând pompa 
la pauze for ate de 30 secunde.  
 
Astfel de alarm  se opre te dac : 
- se verific  o pauza superioar  a 35 secunde, 
- sau cu prezen a de flux de ap . 
 
10.5 Alarm  INCOEREN  DIP-SWITCH 
Alarma pentru incoeren  Dip-Switch se activeaz  la 
aprinderea ledului ro u pe panoul frontal, când este o 
impostare gresit  a func iunilor în Dip-Switch sau când a 
fost stabilit  în mod gre it o presiune de Stop mai mare 
de 10 bari.     
 
Pentru a reseta alarma readuce i Dip-Switch-urile i 
presiunea de Stop în pozi ia corect . 
 
10.6 Alarm  COMUNICARE ABSENT  
                      ÎN GRUPURI DE 2 POMPE 
Alarma de comunicare absent  în grupuri de 2 pompe 
se activeaz  la aprinderea ledului ro u pe panoul frontal 
i al alarmei la distan , dac  este instalat , când 

lipse te sau alimentarea la una dintre cele 2 pompe sau 
când contactul este întrerupt pentru orice motiv.  
 
În aceasta situa ie cele 2 pompe vor func iona în mod 
singular pân  la resetarea condi iilor de alarm . 
 
10.7 Func iune ANTIGEL 
Sistemul prevede în caz de temperaturi inferioare a 5°C 
o serie de mersuri for ate cu durata de 10 secunde 
fiecare. 
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11.  VERIFICAREA I SOLU IONAREA INCONVENIENTELOR 
 

Inconveniente Constat ri (cauze posibile) Remedii 
Pompa nu porne te.  Ap  insuficient . Controla i tubul de aspirare. 

 Supraînc lzire din cauza  bloc rii 
pompei. 

Contacta i furnizorul pompei. 

 Voltajul prea sc zut sau prea 
ridicat. 

Controla i voltajul de alimentare  
electric . 

 Lipsa aliment rii electrice. Racorda i-v  la re eaua electric . 
 Nici un consum de ap . Deschide i un robinet. Controla i c  

în l imea între punctul superior al 
conductei de alimentare i pomp  
nu este superioar  setului de 
gradare. 
 

Controla i, sub panoul de control, 
reglarea presiunii de plecare. 

 Pompa este în alarm . Pompa se reseteaz  în mod 
automat prin intermediul 
autopornirilor. 
Este posibil  resetarea pompei 
realimentând-o, sco ând tensiunea 
pentru câteva secunde. 

Pompa nu se opre te.  Tubulatura existent  are o 
pierdere sau are vreun defect. 

Repara i tubulatura. 

 Valva de re inere este blocat  Cur a i valva, demontând sistemul. 
Pompa se opre te în timpul  
func ion rii. 

 Func ionare pe uscat. Controla i tubul de aspirare. 

 Supraînc lzire cauzat  de: 
 Temperatura ridicat  a mediului 

ambiant (> 45°C). 
 Supraînc rcarea motorului. 
 Blocarea pompei/motorului. 

Contacta i furnizorul pompei. 

 Voltajul prea sc zut. Controla i alimentarea electric . 
Pompa porne te atunci când nu este 
cerere de ap . 

 Supapa de re inere defectuoas  
sau pierderi din tubulatura 
existent . 

Cur a i supapa sau înlocui i-o cu 
una nou . 
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Schimbarea fi ei electronice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opera iunile, mai jos descrise, pentru înlocuirea fi ei electronice trebuie s  fie executate 
exclusiv de c tre un personal specializat i calificat: 
 

 Mic ora i presiunea instala iei (se recomand  închiderea supapei instala iei, situat  în 
prealabil pe tubul de respingere, apropape de pomp ). 

 Întrerupe i leg tura conectorilor electrici ai fi ei. 
 De uruba i cele 4 uruburi ale fi ei ap sând asupra ei.  
 Roti i fi a c tre exterior. 
 Trage i în sus, men inând fi a înclinat . 
 Fi i aten i la OR-ul sondei de presiune!!! 

( sond  presiune: canul  de leg tura a fi ei cu corpul hidraulic )


