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1. InformaŃii generale 

 Scopul acestui manual este de a furniza informaŃiile necesare pentru instalarea, 

utilizarea şi întreŃinerea pompelor. 

Utilizatorul trebuie să citească acest manual înainte de a utiliza pompa. 

Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora pompa şi poate cauza anularea garanŃiei. 

Atunci când solicitaŃi informaŃii cu caracter tehnic sau piese de rezervă de la personalul 

serviciilor noastre de vânzări şi pentru după achiziŃie, vă rugăm să specificaŃi 

identificarea modelului şi numerele de fabricaŃie aflate pe plăcuŃa cu date de identificare. 

Următoarele instrucŃiuni şi avertismente se referă la modelul standard; în cazul variaŃiilor 

versiunilor speciale, vă rugăm să consultaŃi contractul de vânzare. 

Pentru instrucŃiuni sau situaŃii la care nu se face referire în acest manual sau în 

documentaŃia de vânzare, vă rugăm să contactaŃi serviciile noastre după achiziŃie. 

 

2. InspecŃie preliminară 

În momentul livrării, vă rugăm să verificaŃi integritatea ambalajului. 

După despachetare, asiguraŃi-vă că în timpul transportului nu au avut loc deteriorări. 

În cazul în care pompa este deteriorată, vă rugăm să informaŃi agentul nostru în termen 

de 8 zile de la data de livrare. 

 

3. AplicaŃii 

Pompele electrice din seria FH sunt adecvate pompării lichidelor lipsite de agenŃi 

mecanici sau chimici agresivi în cadrul a numeroase aplicaŃii cu caracter civil, agricol şi 

industrial. Pompa electrică din seria FH mai poate manevra lichide cu agresivitate 

moderată. 



Pompele din seriile SHO şi SHOD se potrivesc pentru pomparea lichidelor care conŃin 

substanŃe solide  cu până la 60% diametru din gura de descărcare. 

 

4. Limite de funcŃionare 

 Pompa nu este adecvată folosirii în cazul lichidelor periculoase sau 

inflamabile. 

 

AVERTISMENT  Presiune de lucru maximă: FH= 12 bar. 

                                                             SH= 12 bar. 

                       Temperatura maximă a lichidului pompat: FH= 85 ˚C versiunea 

standard; 120 ˚C cu elastomeri etilen-propilen. 

                                                                                   SH= 120 ˚C. 

                       Număr maxim de porniri pe oră:   20 pentru putere de până la 5,5 kW 

                                                                        15 pentru putere de până la 15 kW 

                                                                        12 pentru putere mai mare. 

 

Alimentarea şi capul trebuie să fie întotdeauna încadrate în valorile estimate; orice 

funcŃionare continuă care depăşeşte aceste valori este anormală şi poate deteriora 

pompa.  

Viteza nominală de rotaŃie este cea indicată pe plăcuŃa de identificare a pompei. (1) 

Nu consultaŃi plăcuŃa motorului. Deoarece motorul se potriveşte conexiunii la tensiuni 

diferite de 50 şi 60 Hz, plăcuŃa sa indică numărul de rotaŃii pentru ambele frecvenŃe. 

 



(1)Această pompă, ca orice pompă centrifugă, poate funcŃiona la viteze diferite decât cea 

estimată dacă se înlocuieşte rotorul, cu condiŃia să nu se îndepărteze nici un loc de sudură. 

Înainte de a efectua astfel de operaŃii, vă rugăm să contactaŃi departamentul nostru de vânzări. 

 

5. Instalare 

 

5.1 Manevrare 

Produsul trebuie manevrat cu atenŃie, folosind echipament de ridicare: impactul poate 

cauza deteriorări fără existenŃa unor semne vizibile în acest sens. 

 

5.2 PoziŃia de operare 

De obicei, pompa se află în poziŃie orizontală. Aceasta mai poate fi instalată vertical sau 

oblic. Totuşi, din motive de siguranŃă, evitaŃi instalarea cu motorul dedesubt. 

 

5.3 PoziŃionare 

InstalaŃi pompa lăsând un spaŃiu adecvat pe latura motorului (valoarea K din tabelul cu 

dimensiuni din catalog) pentru a dezasambla motorul şi pentru a inspecta capătul 

lichidului, fără a fi nevoie să deconectaŃi corpul pompei şi conductele. 

 

5.4 Ancorare 

Pompa trebuie prinsă în siguranŃă de baza bolŃurilor prin motor sau piciorul pompei. 

 

5.5 Conducte de aspiraŃie şi de alimentare (vezi fig. 1). 

InstalaŃi o supapă fără întoarcere în conducta de livrare, pentru a proteja pompa de 

contrapresiuni excesive şi de rotaŃie inversă. În orice aplicaŃie în cadrul căreia 



alimentarea pompei trebuie să fie total restrânsă, sugerăm ataşarea unei supape de 

eliberare în conducta de alimentare, sau un bypass pentru recirculare între latura de 

alimentare şi rezervorul de alimentare. 

 

FIGURA 1 

Instalare corectă 

A – reduceri excentrice 

B – Gradient pozitiv 

C - Imersiune bună 

D – Îndoiri mari 

E – Diametrul pompei de aspiraŃie ≥ diametrul 

gurii pompei 

F – Elevarea aspiraŃiei depinde de pompă şi de 

instalare (*). În condiŃii normale, nu trebuie să 

depăşească 5-6 m. 

G – Conductele nu trebuie să îşi lase greutatea 

pe pompă, ci pe suporturi separate. 

(*) Elevarea aspiraŃiei se determină în funcŃie 

de temperatura lichidului, de rezistenŃa la 

curgere şi de NPSH necesar pompei.  

 

FIGURA 2 

Instalare incorectă 

1 – Îndoire ascuŃită: rezistenŃă mare la curgere 

2 – Imersiune insuficientă: aer absorbŃie 

3 – Gradient negativ: buzunare de aer 

4 – Diametrul conductei < diametrul gurii 

pompei: rezistenŃă mare la curgere 

 

 

6. Pornire 

6.1 Conexiuni electrice 

AVERTISMENT AsiguraŃi-vă că tensiunea cotată corespunde tensiunii de   



                        alimentare. 

 

 ÎngropaŃi pompa înainte de a efectua orice tip de conexiune. 

Vă recomandăm să instalaŃi un comutator diferenŃial de mare sensibilitate 

(30 mA) ca protecŃie suplimentară faŃă de şocurile electrice letale în cazul 

împământării greşite. 

 

ConectaŃi pompa la reŃeaua de alimentare folosind un comutator cu poli multipli sau alt 

dispozitiv care să asigure deconectarea polilor multipli (întreruperea tuturor cablurilor de 

alimentare) de la reŃea, cu o distanŃă de contact de cel puŃin 3 mm. 

ÎndepărtaŃi capacul panoului terminal îndepărtând mai întâi şuruburile. 

EfectuaŃi conexiunile conform indicaŃiilor de pe spatele capacului panoului terminal, şi 

conform celor arătate în figura 3-4. 

 

Versiunea cu o singură fază are protecŃie la suprasarcină încorporată; versiunea cu trei 

faze trebuie să fie dotată de utilizator cu un comutator magneto-termic sau cu un 

activator magnetic cu protecŃie la suprasarcină sau sub-tensiune, un releu termic şi 

siguranŃe instalate în amonte. 

Releul de suprasarcină trebuie setat la cota de curent a motorului. Releul termic trebuie 

setat la o valoare a curentului ceva mai mică decât valoarea totală a sarcinii atunci când 

pompa electrică este în mod categoric cu subsarcină, dar protecŃia termică la 

suprasarcină nu trebuie setată la valori curente mai mari decât valorile de sarcină 

complete. 



 

Verificarea direcŃiei de rotaŃie a pompelor electrice cu motoare în trei faze.  

DirecŃia de rotaŃie poate fi verificată înainte ca pompa plină cu lichidul ce urmează a fi 

pompat, cu condiŃia ca aceasta să fie operată doar în cadrul unor porniri de scurtă 

durată. 

 

AVERTISMENT Pompa nu trebuie operată până ce nu este umplută cu lichid.  

                      FuncŃionarea pe uscat continuă va deteriora sigiliul mecanic, care nu mai  

                      poate fi reparat. 

 

Dacă direcŃia de rotaŃie nu este invers acelor de ceasornic atunci când se află cu faŃa la 

pompă din latura de aspiraŃie, interschimbaŃi două cabluri de alimentare. 

 

6.2 Demarare 

Pentru a demara pompa, umpleŃi-o, şi la fel şi conducta de aspiraŃie, cu lichidul ce 

urmează a fi pompat.  

- PompaŃi cu capul de aspiraŃie pozitiv: deschideŃi supapa cu circuit de tip poartă 

pentru aspiraŃie şi lăsaŃi lichidul să pătrundă până iese din fişa de umplere. 

- PompaŃi cu capul negativ de aspiraŃie, la care se află ataşată o supapă de picior: 

umpleŃi pompa şi conducta de aspiraŃie prin fişa de umplere. Pentru a grăbi 

operaŃia, pompa poate fi umplută prin gura de alimentare. AsiguraŃi-vă că lăsaŃi 

să iasă tot aerul. Pompa este plină doar în momentul în care există un nivel stabil 

de lichid în fişa de umplere şi când au ieşit toate bulele de aer. În cazul pompelor 



cu rotoare gemene, păstraŃi supapa de aer de pe corpul pompei deschisă pe 

parcursul întregii operaŃii de umplere, până ce apa curge în afară. 

Când pompa este plină, porniŃi-o cu supapa de alimentare cu circuit tip poartă 

închisă, până ce apa începe să curgă în afară. 

 

AVERTISMENT În cazul pompelor cu două sigilii montate pe ambele capete ale 

motorului (SHOD). 

Sigiliile sunt spălate prin recircularea lichidului extern (compatibil cu lichidul pompat). 

Presiunea acestui lichid trebuie să fie cu cel puŃin 0,5 bar mai mare decât presiunea 

din interiorul corpului pompei. 

 

6.3 FuncŃionare 

Dacă toate operaŃiile de instalare şi de umplere au fost efectuate corect, pompa va 

funcŃiona fără probleme şi în linişte. Zgomotul maxim al pompei electrice atunci când 

aceasta este instalată corespunzător şi când funcŃionează în limitele sale este 

reprezentat în tabelul de mai jos: 

 

PUTEREA MOTORULUI 

2 POLI 50 Hz 

PUTEREA MOTORULUI 

4 POLI 50 Hz 

PRESIUNEA SUNETULUI 

NIVEL * Lp (A) dB ± 2 

≤ 7,5 kW Până la 30 kW < 70  

9,2 – 11 kW  73 

15-22 kW  75 

30-37 kW  80 

45-55 kW  84 



*Nivelul mediu al presiunii sunetului la o distanŃă de 1 metru de pompă în câmp deschis. 

 

DrenaŃi întotdeauna pompa atunci când rămâne inactivă la temperaturi de îngheŃ. 

 

6.4 Ajustarea funcŃionării în funcŃie de cerinŃele de operare. 

Capacitatea şi capul pot fi setate la valoarea necesară învârtind rotorul, cu condiŃia 

ca nici un punct de sudură să fie îndepărtat. VedeŃi figura 5 pentru rotoare sudate şi 

figura 6 pentru rotoare turnate din oŃel. 

 

AVERTISMENT ÎndepărtaŃi cu atenŃie toate bavurile de întoarcere. 

 

7. ÎntreŃinere 

Pompa nu necesită întreŃinere programată de rutină. 

Poate necesita lucrări de întreŃinere în cazuri speciale, constând în curăŃarea 

rotorului şi înlocuirea sigiliului mecanic. 

 

 Înainte de a efectua întreŃinerea pompei, asiguraŃi-vă că motorul este 

deconectat de la reŃeaua de alimentare. 

 

Numărul de referinŃă al fiecărei componente individuale poate fi găsit în vederile 

explodate de la paginile 104-118. Motorul, suportul, rotorul şi toate piesele montate 

pe arbore pot fi dezasamblate fără a deconecta corpul pompei de la sistem. 

ScoateŃi fişa de scurgere şi scurgeŃi corpul pompei, apoi procedaŃi astfel: 

 



7.1 Dezasamblarea FHE-2FHE  

- FHE: ScoateŃi şuruburile care fixează adaptorul (4) de corpul pompei (1); scoateŃi 

motorul (9) / învelişul sigiliului adaptor/mecanic (3) şi ansamblul rotorului (2) de pe 

corpul pompei; scoateŃi inelul de etanşare (6) şi partea staŃionară a sigiliului mecanic 

(7). 

În acest punct, atât motorul, cât şi capătul lichidului sunt accesibile pentru 

întreŃinere şi curăŃare. 

- 2FHE: DesfaceŃi  şuruburile de prindere ce fixează flanşa de aspiraŃie (4) de corpul 

pompei (1), recuperaŃi inelul de etanşare (8) de pe corpul pompei, scoateŃi rotorul A 

(2) prin glisare, scoateŃi pulverizatorul (3), scoateŃi rotorul B (2A) prin glisare şi 

ansamblul de rotire al sigiliului mecanic (7), apoi recuperaŃi ansamblul fix al sigiliului 

mecanic (7) de pe corpul pompei. În acest punct, atât motorul, cât şi capătul 

lichidului sunt accesibile pentru întreŃinere şi curăŃare. 

 

7.2 Dezasamblarea FHS 

AcŃionaŃi conform indicaŃiilor din alineatul 7.1, dar scoateŃi şi suportul motor/al 

pompei. 

Vă rugăm să reŃineŃi că rotorul este legat de arborele cotorului fixat direct pe 

extensia arborelui motor. 

 

7.3 Dezasamblare SHE-SHS-SHOE-SHOS-SHOD 

Versiune cu suport: 

SusŃineŃi motorul folosind cârlige speciale şi frânghii sau garnituri de reglare. 

DesfaceŃi toate şuruburile ce prind corpul pompei (1) de adaptor (4), şi mutaŃi 



motorul înapoi până ce extensia arborelui şi rotorul (2) sunt scoase din corpul 

pompei. În acest punct, atât motorul, cât şi capătul lichidului sunt accesibile pentru 

întreŃinere şi curăŃare. 

Versiunea cu suporturi pe învelişul motor 

DesfaceŃi toate şuruburile ce prind corpul pompei (1) de adaptor (4), şi şuruburile 

care prind piciorul motorului de bază. Apoi, acŃionaŃi ca în cazul versiunii cu suport 

descrise: mutaŃi motorul înapoi, până ce extensia arborelui şi rotorul (2) sunt scoase 

din corpul pompei. În acest punct, atât motorul, cât şi capătul lichidului sunt 

accesibile pentru întreŃinere şi curăŃare. VedeŃi lista cu componente pentru a afla 

numele şi codurile de comandă ale pieselor de rezervă. 

 

7.4 Procedura de asamblare. 

Pentru re-asamblare, urmaŃi procedurile de dezasamblare în ordine inversă. 

SchimbaŃi garniturile şi orice piese stricate sau uzate. 

 



8. Tabel de identificare a erorilor 

 

PROBLEMĂ CAUZA PROBABILĂ POSIBILE REMEDII 

1. Pompa nu  

porneşte. 

A) Nu există curent electric 

B) SiguranŃe arse:  

B1 din cauza inadecvării (curent de ardere  

prea coborât) 

B2 din cauza motorului sau a cablului de 

alimentare, deteriorate. 

C) ProtecŃie suprasarcină declanşată anterior 

A) AlimentaŃi cu energie electrică 

B1 ÎnlocuiŃi siguranŃele cu unele adecvate 

B2 ReparaŃi motorul sau înlocuiŃi  

Cablul 

C) ResetaŃi dispozitivul de protecŃie 

(dacă se declanşează din nou, vedeŃi 

problema 4) 

2. Alimentare  

insuficientă sau  

absentă. 

A) Partea de rotire este obstrucŃionată parŃial 

sau total (în general, rotorul este  

obstrucŃionat de obiecte străine) 

B) Pompa nu este demarată: umplere 

inadecvată sau conductă de aspiraŃie defectă 

sau sigiliu al supapei de picior 

(Avertisment! Sigiliul mecanic poate să fi  

suferit deteriorări grave). 

C) Elevare aspiraŃie excesivă şi/sau rezistenŃă 

la scurgere în conducta de aspiraŃie 

 

 

 

 

D) DirecŃie de rotaŃie greşită  

A) DemontaŃi pompa şi curăŃaŃi-o  

 

 

B) UmpleŃi pompa cu lichid după ce aŃi 

verificat sigiliul conductei de aspiraŃie şi 

supapa de picior. De asemenea, verificaŃi 

integritatea sigiliului mecanic 

 

C) ReduceŃi elevarea de aspiraŃie 

    FolosiŃi o conductă cu diametru mai  

    Mare 

    SpălaŃi supapa de picior 

    ÎnlocuiŃi supapa de picior cu una mai  

    Mare 

D) ComutaŃi două cabluri în panoul  

terminal sau în demaror 

3. Pompa vibrează şi  A) Pompa formează suflu  A) StrangulaŃi alimentarea 



face prea mult zgomot  

B) RulmenŃii motorului sunt uzaŃi 

C) Obiecte străine între piesele fixe şi cele 

rotitoare 

    Vezi 2C 

B) ÎnlocuiŃi rulmenŃii  

C) Vezi 2A 

 

 

A) vezi 3C 

B) Pierdere momentană a fazei 

 4. Dispozitivul de  

protecŃie pentru 

suprasarcină se 

declanşează: 

- accidental 

- sistematic 

C) setare incorectă 

D) Alimentarea pompei este mai mare 

decât cea estimată 

E) Lichid dens şi vâscos 

C) SetaŃi la curentul estimat 

D) ÎnchideŃi supapa de alimentare până ce 

capacitatea revine la valoarea estimată 

E) DeterminaŃi cerinŃele pentru puterea 

reală şi înlocuiŃi motorul în mod 

corespunzător. 

  



9. Tabele şi schiŃe 

 

Numerele pieselor de rezervă corespund celor din catalogul nostru specific. 

 

* Piese de rezervă recomandate. 

 

 

Seria FHE-FHE4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere  

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor şi inele de uzură 

3 Disc înveliş sigilare (cu inelul de uzură) 

4 Adaptor  

*5 PlăcuŃă pentru reglarea frontală a jocului axial 

*6 PlăcuŃă pentru reglarea posterioară a jocului axial  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

*9A Motor complet (4 poli, doar mărimea 71) 

10 Grup de blocare rotor (disc distanŃare, piuliŃă şi cheie) 

10A Cuplare cu grupul de blocare al rotorului (4 poli, doar mărimea 71) 

 

 



Seria FHS-FHS4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere  

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor şi inele de uzură 

3 Disc înveliş sigilare (cu inelul de uzură) 

4 Adaptor  

*5 PlăcuŃă pentru reglarea frontală a jocului axial 

*6 PlăcuŃă pentru reglarea posterioară a jocului axial  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

10 Grup de blocare rotor (disc distanŃare, piuliŃă şi cheie) 

12 Conector motor 

13 Cuplaj cu grup de blocare rotor 

 



Seria 2FHE-2FHE4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere     

 

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor A 

*2A Rotor B 

3 Pulverizator  

4 Flanşa de aspiraŃie 

5 Flanşa motorului (doar 4 poli) 

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

10 Grup blocare rotor (piuliŃă, disc distanŃare şi cheie) 

11 Carcasă motor 

12 Arbore motor 

*13 RulmenŃi  

14 Capac motor 

15 Ventilator  

16 Capac ventilator  

17 Tije legare  

18 Capac panou terminal 

 

 

Seria SHE-SHE4 

Lista pieselor de rezervă 



 

Nr.  Descriere  

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor şi inele de uzură 

3 Disc înveliş sigilare (cu inelul de uzură) 

4 Adaptor  

*5 PlăcuŃă pentru reglarea frontală a jocului axial 

*6 PlăcuŃă pentru reglarea posterioară a jocului axial  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

*9A Motor complet (4 poli, doar mărimea 71) 

10 Grup de blocare rotor (disc distanŃare, piuliŃă şi cheie) 

10A Cuplaj cu grup blocare rotor (doar 4 poli, mărimea 71) 

11 Suport picior 

14 Echipament fişă 

 

Seria SHS-SHS4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere  

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor şi inele de uzură 

3 Disc înveliş sigilare (cu inelul de uzură) 

4 Adaptor  



*5 PlăcuŃă pentru reglarea frontală a jocului axial 

*6 PlăcuŃă pentru reglarea posterioară a jocului axial  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

10 Grup de blocare rotor (disc distanŃare, piuliŃă şi cheie) 

11 Suport picior 

12 Conector motor 

13 Cuplaj cu grup blocare rotor  

14 Echipament fişă 

 

 

Seria SHOE-SHOE4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere  

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor  

3 Disc înveliş sigilare  

4 Adaptor  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

*9A Motor complet (4 poli, doar mărimea 71) 

10 Grup de blocare rotor (disc distanŃare, piuliŃă şi cheie) 

10A Cuplaj cu grup blocare rotor (doar 4 poli, mărimea 71) 



11 Suport picior 

14 Echipament fişă 

 

Seria SHOS-SHOS4 

Lista pieselor de rezervă 

 

Nr.  Descriere     

 

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor  

3 Disc înveliş sigiliu 

4 Adaptor  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Inel de etanşare 

*9 Motor complet 

10 Grup blocare rotor (piuliŃă, disc distanŃare şi cheie) 

11 Conector motor 

12 Arbore motor 

13 Cuplaj cu grup blocare rotor 

14 Echipament fişă 

 

 

 

 

Seria SHOD-SHOD4 

Lista pieselor de rezervă 



 

Nr.  Descriere     

 

1 Corp complet pompă 

*2 Rotor  

3 Disc înveliş sigiliu 

6 Capac sigiliu  

*7 Sigiliu mecanic şi inel de etanşare 

*8 Echipament inel de etanşare 

*9 Motor complet 

10 Grup blocare rotor (piuliŃă, disc distanŃare şi cheie) 

11 Picior suport 

12 Suport motor pompă 

13 Cuplaj cu grup blocare rotor 

14 Echipament fişă 

 

 

 

ROTOARE DIN OłEL SUDAT 

 

DEGROŞARE                      FINISARE 

 

FIG. 5 

ROTOARE DIN FONTĂ SAU DIN OłEL TURNAT CU PRECIZIE  

 

FIG. 6 



LEGENDA LA PAGINA 120 

 

A= INSTRUMENT DE SEPARARE DIN OłEL INOXIDABIL AISI 316 

B= INSTRUMENT DE ÎNTOARCERE DIN OłEL INOXIDABIL AISI 316 

C= INSTRUMENT DE ÎNTOARCERE DIN FONTĂ G200 SAU OłEL INOXIDABIL TURNAT CU 

PRECIZIE AISI 316 

 

 


