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Măsuri de precauţie la folosirea produselor din seria LPA
1. Manualul de instalare trebuie citit cu atenţie înainte de instalare şi utilizare.
2. Nerespectarea conţinutului marcat cu semne de avertisment privind siguranţa poate duce la
leziuni, deteriorarea pompei sau alte daune materiale pentru care producătorul nu îşi asumă
răspunderea şi nu garantează despăgubiri.
3. Instalatorul, operatorul şi utilizatorul trebuie să respecte regulamentele locale de siguranţă.
4. Utilizatorul trebuie să confirme că instalarea şi utilizarea produsului se vor realiza de către
personal calificat care a înţeles instrucţiunile.
5. Pompele nu vor fi instalate în medii umede sau spaţii care pot fi stropite cu apă.
6. Pentru a facilita întreţinerea, pe fiecare parte a pompei se recomandă instalarea unei robinet
de inchidere, respectiv la admisie şi ieşire.
7. Alimentarea pompei trebuie întreruptă pe durata instalării şi întreţinerii.
8. Pentru circularea apei calde menajere, se recomandă folosirea pompelor cu corp din cupru
sau oţel inoxidabil.
9. Conducta de alimentare cu agent termic nu trebuie alimentată frecvent cu apă ne-dedurizată,
pentru a evita acumularea calcarului în apa circulată şi pentru a nu bloca elicea.
10. Se interzice pornirea pompei fără apa.
11. Unele modele nu pot fi folosite pentru apă tratată.
12. Lichidul pompat poate avea temperaturi şi presiuni ridicate, de aceea lichidul din sistem
trebuie evacuat sau robineti de închidere de pe ambele părţi închise înainte de demontarea şi
îndepărtarea pompei, pentru a evita arsurile.
13. Lichidul cu temperaturi şi presiuni ridicate poate fi evacuat dacă se îndepărtează şuruburile
de evacuare; acordaţi atenţie pentru a vă asigura că lichidul evacuat nu duce la leziuni sau
alte daune.
14. Pe timpul verii, sau când temperatura ambientală este ridicată, se va acorda atenţie la
ventilaţie, pentru a preveni condensul umezelii şi defectarea electrică.
15. Pe timpul iernii, dacă sistemul pompei nu este în funcţiune sau când temperatura ambientală
este mai mică de 4ºC, lichidul din sistemul de conducte trebuie evacuat pentru a evita fisurarea
pompei din cauza îngheţului.
16. Dacă pompa nu este folosită o perioadă mai lungă de timp, opriţi robineti de la admisia şi
evacuarea pompei şi opriţi alimentarea.
17. În cazul în care cablul flexibil este deteriorat, contactaţi personalul calificat pentru a-l înlocui,
împreună cu conectorul.
18. Dacă descoperiţi că motorul se înfierbântă sau funcţionează anormal, opriţi robinetul de la
admisie şi întrerupeţi alimentarea, apoi contactaţi personalul calificat sau Centrul service
local.
19. Dacă defecţiunea pompei nu poate fi remediată conform descrierii din instrucţiuni, opriţi
robinetul de la admisia pompei şi întrerupeţi alimentarea, apoi contactaţi personalul calificat
sau centrul de service local.
20. Produsul trebuie ţinut la distanţă de copii, iar după instalare se vor lua măsuri de izolare pentru
a împiedica accesul copiilor.
21. Produsul trebuie instalat într-o încăpere uscată, aerisită şi răcoroasă şi depozitat la temperatura
camerei.
22. Produsul poate fi folosit de copii cu vârsta de minim 8 ani şi de persoane cu abilităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau persoane fără experienţă numai sub supraveghere sau
după instruire privind folosirea dispozitivului în condiţii de siguranţă şi după înţelegerea
pericolelor implicate. Copiii nu se vor juca cu dispozitivul.
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Avertisment
Înainte de instalare, se vor citi cu atenţie Instrucţiunile de instalare şi operare privind
produsul. Instalarea şi utilizarea produsului trebuie să respecte regulamentele locale şi să
urmeze specificaţiile privind operarea corectă.
Avertisment
Personalul cu afecţiuni fizice, disestezie sau abilităţi mintale reduse sau fără experienţă şi
cunoştinţe relevante (inclusiv copiii) trebuie să folosească pompa sub supravegherea şi
îndrumarea persoanelor care se pot ocupa de siguranţa acestora.

Descrierea simbolurilor
Avertisment:
Nerespectarea acestei declaraţii de siguranţă duce la leziuni!
Atenţie
Nerespectarea acestei declaraţii de siguranţă poate duce la defectarea sau deteriorarea
echipamentului!
Notă
Note sau instrucţiuni care facilitează utilizarea şi asigură siguranţa operaţională.
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1. Descriere
1.1. Pompa de circulare din seria LPA este utilizată în principal pentru circularea apei în
sisteme de apă caldă menajera şi încălzire.
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Pompa de circulare din seria LPA se potriveşte cel mai bine următorului sistem:
- Sistem de încălzire fix cu debit variabil
- Sistem de încălzire cu temperatură variabilă
- Sistem casnic de încălzire şi alimentare cu apă
Pompa de circulare din seria LPA este dotată cu motor magnetic permanent şi controler de
presiune diferenţială care poate regla automat şi continuu performanţa pompei electrice
pentru a îndeplini nevoile efective ale sistemului.
Pompa de circulare din seria LPA este dotată cu panou de control pe partea frontală care
facilitează operarea de către utilizatori.

6. Setarea pompei electrice................................................................................................... 12
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1.2. Avantajele instalării unei pompe de circulare din seria LPA. Instalare şi punere în
funcţiune uşoare.
- Pompa de circulare din seria LPA este prevăzută cu mod de adaptare automat AUTO (setări
din fabrică). În majoritatea cazurilor, puteţi porni pompa fără a fi nevoie de alte ajustări şi o puteţi
regla automat pentru a îndeplini nevoile efective ale sistemului.
Confort sporit
- Zgomotul pompei şi al întregului sistem în timpul funcţionării este redus.
Consum redus de energie
Comparativ cu pompele convenţionale de circulare, consumul de energie este foarte mic.
Consumul minim de energie al pompei de circulare din seria LPA poate fi de 5W.

2. Condiţii de operare
2.1. Temperatură ambientală
Temperatura ambientală este de 0ºC ~ + 40ºC.
2.2. Umiditatea relativă a aerului (RH)
Umiditatea maximă este de 95%.
2.3. Temperatura mediului (lichid circulat)
Temperatura lichidului circulat este de + 2ºC ~ 110ºC. Pentru a preveni condensul apei în caseta
de control şi stator, temperatura lichidului circulat trebuie să fie întotdeauna mai mare decât
temperatura ambientală.
2.4. Presiune sistem
Presiunea maximă este de 1.0 Mpa (10 bari).
2.5. Nivel de protecţie
IP42
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2.6. Presiune admisie
3.7. Lichid pompat
Pentru a evita deteriorarea
lagărului pompei cauzată de zgomotul în cavitate, la admisia pompei
se recomandă Lichid
păstrarea
următoarelor
presiunişiminime:
fluid,
curat, non-coroziv
non-exploziv care nu conţine particule solide, fibre sau ulei

4.2. Poziţia cutiei de conexiuni
Pompă de circulație cu eficiență ridicată
4.2.Poziţia
Poziţiacutiei
cutiei de
de conexiuni
3.2.
conexiuni

Temperatură
lichidnu trebuie folosită
< 85
ºC transportul 90ºC
110ºC
mineral; pompa
pentru
lichidelor inflamabile,
cum ar fi ulei vegetal
0,05
bari
0,28
bari
1
bar
sau benzină. Dacă pompa de circulare este folosită pentru medii cu vâscozitate ridicată, performanţa
3.7. Lichid
pompat admisie
Presiune
Coloană
Coloană
Coloană
pompei este redusă, de aceea, la alegerea
pompei, se va2.8
luamîn considerare vâscozitatea
0.5
m
m ulei lichidului.
Lichid fluid, curat, non-coroziv şi non-exploziv care nu conţine particule solide, fibre10sau
mineral;
nu trebuie folosită pentru transportul lichidelor inflamabile, cum ar fi ulei vegetal
2.7.
Lichidpompa
pompat
Lichid
fluid, curat,
şi non-exploziv
conţine
particule ridicată,
solide, performanţa
fibre sau ulei
sau benzină.
Dacă non-coroziv
pompa de circulare
este folosităcare
pentrunumedii
cu vâscozitate
mineral; pompa nu trebuie folosită pentru transportul lichidelor inflamabile, cum ar fi ulei vegetal sau
pompeiDacă
este redusă,
aceea,
la alegerea
pompei, pentru
se va lua
în considerare
vâscozitatea
lichidului.
benzină.
pompadede
circulare
este folosită
medii
cu vâscozitate
ridicată,
performanţa
pompei este redusă, de aceea, la alegerea pompei, se va lua în considerare vâscozitatea lichidului.

4.3. Schimbarea poziţiei cutiei de conexiuni
3.3.Cutia
Schimbarea
poziţiei
cutiei
delaconexiuni
de conexiuni
se poate
roti
90º. Pentru a schimba poziţia cutiei de conexiuni, urmaţi
4.3.
Schimbarea
cutiei de conexiuni
paşii
mai jos:poziţiei
Cutia
dedeconexiuni
se poate roti la 90º. Pentru a schimba poziţia cutiei de conexiuni, urmaţi
Cutia
conexiuni
se poate
roti la şi90º.
Pentruşi aevacuaţi
schimba
poziţia cutiei de conexiuni, urmaţi
paşii
de
mai
jos: robineti
1. de
Închideţi
de admisie
evacuare
presiunea;
1. paşii
Închideţi
robineti
de
admisie
şi
evacuare
şi
evacuaţi
presiunea;
mai jos:
2.de Slăbiţi
şi îndepărtaţi cele patru şuruburi care fixează corpul pompei;
2. Slăbiţi şi îndepărtaţi cele patru şuruburi care fixează corpul pompei;
1.3. Închideţi
robineti
admisie
evacuare
evacuaţi
presiunea;
Rotiţi motorul
în de
poziţia
dorită
şi aliniaţi
patru
orificii
pentru
şuruburi;
3. Rotiţi
motorul
în poziţia
dorită
şi şialiniaţi
celeşicele
patru
orificii
pentru
şuruburi;
4. Fixaţi
cele
şuruburi
şi strângeţi
în cruce.
2.4. Slăbiţi
şi
îndepărtaţi
cele
patru
şuruburi
fixează corpul pompei;
Fixaţipatru
cele
patru
şuruburi
şi strângeţi
încare
cruce.
5. Deschideţi robineti de admisie şi evacuare.
3.5. Rotiţi
motorul
în poziţia
dorită şişialiniaţi
cele patru orificii pentru şuruburi;
Deschideţi
robineti
de admisie
evacuare.
4. Fixaţi cele patru şuruburi şi strângeţi în cruce.
5. Deschideţi robineti de admisie şi evacuare.

4. Instalare
4.1. Instalare

3. Instalare
- Instalaţi pompa de circulare din seria LPA; săgeţile de pe carcasă indică direcţia de curgere a
lichidului prin corpul pompei.
3.1.
4.Instalare
Instalare
• Instalaţi pompa
circulare
din seria
săgeţile
de şipeevacuarea
carcasă trebuie
indicăprevăzute
direcţia de
- Cândde
pompa
este instalată
pe LPA;
conductă,
admisia
cu cele două
4.1.
Instalare
curgere a lichidului prin corpul pompei.
garnituri din cauciuc livrate.
• - Când
pompa
instalatădin
pe seria
conductă,
admisia
trebuie
prevăzute
cu cele
Instalaţi
pompaeste
de circulare
LPA; săgeţile
deşipeevacuarea
carcasă indică
direcţia
de curgere
a
- Pe durata
instalării,
axul pompei trebuie să fie în poziţie orizontală.
două garnituri
din cauciuc
livrate.
lichidului prin corpul pompei.
• Pe durata instalării, axul pompei trebuie să fie în poziţie orizontală.
- Când pompa este instalată pe conductă, admisia şi evacuarea trebuie prevăzute cu cele două
garnituri din cauciuc livrate.
- Pe durata instalării, axul pompei trebuie să fie în poziţie orizontală.

Avertisment:
Lichidul pompat poate avea temperaturi şi presiuni ridicate, de aceea lichidul din sistem
trebuie evacuat sau robineti de pe ambele părţi ale pompei închise înainte de a îndepărta
şuruburile.
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lichidul din sistem trebuie evacuat sau robineti de pe ambele părţi ale
pompei închise înainte de a îndepărta şuruburile.
Atenţie

LPA
La schimbarea poziţiei cutiei de conexiuni, pompa nu trebuie pornită

până când sistemul nu este umplut cu lichid sau robineti de pe
Atenţie
La schimbarea poziţiei cutiei de ambele
conexiuni,
nu trebuie
pornită până când sistemul nu este
părţipompa
ale pompei
deschise.
umplut cu lichid sau robineti de pe ambele părţi ale pompei deschise.
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5. Conexiuni electrice

4. Conexiuni electrice

3.4. 4.4.
Izolarea
termică
a corpului
Izolarea
termică
a corpuluipompei
pompei electrice
electrice

Nota
Reduceti pierderile termice la corpul pompei şi conducte.
Izolaţi termic corpul pompei şi conductele, pentru a reduce pierderile termice la pompă şi conducte.
Notă
Reduceti pierderile termice la corpul pompei şi conducte.
Atenţie
Izolaţi termic corpul pompei şi conductele, pentru a reduce pierderile
Se interzice izolarea sau acoperirea cutiei de conexiuni şi a panoului de control.
termice la pompă şi conducte.
Atenţie

Se interzice izolarea sau acoperirea cutiei de conexiuni şi a
panoului de control.
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5. Panou de control
5.1. Componentele panoului de control

Conexiunile electrice şi protecţia se vor realiza conform regulamentelor locale
Conexiunile electrice şi protecţia se vor realiza conform regulamentelor locale.
Avertisment:
Pompa trebuie legată la împământare.
Avertisment
Pompa trebuie conectată cu un întrerupător extern.
- Pompa de circulare din Pompa
seria LPA
nu necesită
protecţia externă a motorului.
trebuie
legată la împământare.
- Verificaţi dacă tensiunea de alimentare şi frecvenţa corespund parametrilor indicaţi pe
Pompa trebuie conectată cu un întrerupător extern.
plăcuţa de identificare a pompei.
- Utilizaţi priza asociată pompei
a conecta
alimentarea.
- Pompapentru
de circulare
din seria
LPA nu necesită protecţia externă a
- Dacă indicatorul luminos de pe panoul de control se aprinde, acesta indică faptul că
alimentarea este pornită.motorului.
- Verificaţi dacă tensiunea de alimentare şi frecvenţa corespund
parametrilor indicaţi pe plăcuţa de identificare a pompei.
- Utilizaţi priza asociată pompei pentru a conecta alimentarea.
- Dacă indicatorul luminos de pe panoul de control se aprinde, acesta
indică faptul că alimentarea este pornită.
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Nr.
1
2
3
4
5
6

Descriere
Afişaj schimbător de viteze automat pompă electrică (AUTO)
Buton schimbător de viteze pompă electrică
Afişaj mecanism proporţional pompă electrică (BL1 / BL2)
Afişaj mecanism tensiune constantă pompă electrică (HD1 / HD2)
Afişaj alimentare pompă electrică
Afişaj viteză constantă pompă electrică (HS1 / HS2 / HS3)

5.2. Stare afişare coduri de eroare
După pornirea alimentării, starea este afişată de poziţia 5.
În timpul funcţionării, indicatorul luminos al pompei este aprins constant. Când pompa nu
funcţioneaza corespunzător, indicatorul luminos al pompei luminează intermitent continuu; erorile
corespunzătoare sunt indicate mai jos:
Cod
Descriere
eroare
Protecţie
E0
supratensiune
Protecţie tensiune
E1
scăzută
E2

Protecţie supracurent

Problemă
Tensiunea de intrare este mai
mare de 265 ~275 V
Tensiunea de intrare este mai
mică de 165 ~175 V
Eroare tablou circuite sau
motor defect

E4

Protecţie presiune
scăzută
Protecţie lipsă fază

Eroare fază motor

E5

Blocare

Rotor blocat

E6

Eroare pornire

Motor defect

E3

Lipsa apă în instalație

Soluţie
Verificați tensiunea
Reglaţi tensiunea de intrare
de la bornele pompei
Trimiteţi la distribuitor
Refaceti presiunea in
instalatie
Trimiteţi la distribuitor
Demontaţi pompa şi curăţaţi
rotorul
Trimiteţi la distribuitor
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6.3. Zonă luminoasă care afişează setările pompei electrice
Pompa de circulare din seria LPA este prevăzută
cu diferite tipuri de setări care se pot selecta cu
LPA

Pompă de circulație cu eficiență ridicată

ajutorul butoanelor.
5.3.
Zonă pompei
luminoasă
care
afişează
pompeiluminoase
electriceîn 9 poziţii:
Setările
electrice
sunt
indicatesetările
de indicatoarele
Pompa de circulare din seria LPA este prevăzută cu diferite tipuri de setări care se pot selecta cu
Poziţie tastă
Număr de atingeri tastă Zonă luminoasă fixă
Descriere
ajutorul butoanelor.
0 de indicatoarele luminoase
AUTO
Reglare automată
Setările pompei electrice sunt indicate
în 9 poziţii:
Poziţie
tastă
2

1, 2

BL1 / BL2
Curbă presiune
Zonă luminoasă fixă
Descriere
proporţională

Număr de atingeri
tastă
2
0
AUTO HD1 / HD2 Reglare automată
3, 4
Curbă presiune
1, 2
BL1 / BL2
Curbă presiune proporţională
constantă
3, 4
HD1 / HD2
Curbă presiune constantă
5, 6, 7 HS1 / HS2 HS1
/ HS2 / HS3
Curbă viteză
constantă
5, 6, 7
/ HS3
Curbă viteză
constantă
4
Pornire / oprire
Mod de noapte
Curbă mod de noapte

6. Setarea pompei electrice
7. Setarea pompei electrice

6.1. Pompa electrică se setează în funcţie de tipul sistemului
7.1. Pompa electrică se setează în funcţie de tipul sistemului

•

•
•
•
•

Modul AUTO (reglare automată) reglează automat performanţa pompei în funcţie de cererea
efectivă de incalzire din sistem. Deoarece performanţa este reglată treptat, se recomandă
păstrarea modului AUTO (reglare automată) timp de minim o săptămână înainte de a schimba
setările pompei.
Dacă alegeţi să reveniţi la modul AUTO (reglare automată), pompa din seria LPA memorează
setările modului AUTO anterior şi continuă să regleze automat performanţa.
Setările pompei trec de la setările optime la cele opţionale.
Sistemul de încălzire este un sistem lent, de aceea este imposibil să se atingă modul optim
de funcţionare în câteva minute sau ore. Dacă setările optime nu realizează distribuţia ideală
a căldurii în fiecare încăpere, schimbaţi setările pompei.
Pentru relaţia dintre setările pompei şi curba de performanţă, consultaţi Secţiunea 10.1.

6.2. Control pompă electrică
În timpul funcţionării pompei, controlul se face pe baza principiului de “control presiune
proporţională” (BL) sau de “control presiune constantă” (HD).
În aceste două moduri de control, performanţa pompei şi consumul aferent trebuie reglate în
funcţie de cererea de căldură din sistem.
Control presiune constantă
În acest mod de control, diferenţa de presiune de la ambele capete ale pompei electrice rămâne
constantă şi nu depinde de debit. În figura Q/H, curba de presiune constantă este o curbă de
performanţă nivel,
reprezentată
de HD1
HD2 (Secţiunea
11.3).
8. Montajul
pompei
cu/ sistem
de bypass
intre tur si retur.
8.1. Folosirea bypassului.

7. Montajul pompei cu sistem de bypass intre tur si retur

Rolul bypassului este: când toti robineti din circuitul de încălzire în pardoseala sau capete

7.1. Folosirea bypassului
termostatice ale radiatoarelor sunt închise, sa asigure circulatia pompei si sa distribuie caldu

remanenta din cazan.
Rolul bypassului este: când toti robineti din circuitul de încălzire în pardoseala sau capetele
termostatice aleComponentele
radiatoarelorsistemului:
sunt închise, sa asigure circulatia pompei si sa distribuie caldura
remanenta din cazan.
- Bypass
Componentele sistemului:
- Debitmetru, poziţie L
• Bypass
• Debitmetru, Când
poziţie
L închisi toti robineti, trebuie asigurat debitul minim.
sunt
Când sunt închisi toti robineti, trebuie asigurat debitul minim.
apătipul
depind
de tipul bypassului
este instalat,
adica bypass
manual
Setările pompeiSetările
de apăpompei
depinddede
bypassului
care este care
instalat,
adica bypass
manual
sau sau bypa
bypass controlatcontrolat
prin temperatură.
prin temperatură.
Setări din fabrică = AUTO (mod reglare automată)
Setări recomandate şi disponibile ale pompei
Poziţie
A
B
C
12

Tip sistem
Sistem încălzire în
pardoseala
Sistem de încălzire cu
conductă dublă
Sistem de încălzire cu
conductă unică

Setări pompă electrică
Setări optime
Sau alte setări opţionale
AUTO

HD1 / HD2

AUTO

BL1 / BL2

BL1

BL1 / BL2
13
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7.2. Bypass manual
Urmaţi paşii de mai jos:
1. La ajustarea bypassului, pompa de apă trebuie să fie în setările HS1 (mod 1 schimbător de
viteze, viteză constantă). Trebuie să se asigure în permanenţă debitul minim în sistem (Q
min). Consultaţi manualul pus la dispoziţie de producătorul bypassului.
2. După reglarea bypassului, setaţi pompa de apă consultând Secţiunea 10.1. Setarea pompei.
7.3. Bypass automat (tip control temperatură)
Urmaţi paşii de mai jos:
1. La ajustarea bypassului, pompa de apă trebuie să fie în setările HS 1 (mod 1 schimbător de
viteze, viteză constantă).Trebuie să se asigure în permanenţă debitul minim în sistem (Q min).
Consultaţi manualul pus la dispoziţie de producătorul bypassului.
2. După reglarea valvei de ocolire, setaţi pompa de apă în modul de presiune constantă. Pentru
relaţia dintre setările pompei şi curba de performanţă, consultaţi Secţiunea 10.1. Setări şi
Performanţă pompă de apă.

Evacuarea
aerului din
8.3. Evacuarea9.3.
aerului
din sistemul
de sistemul
încălzirede încălzire
9.3. Evacuarea aerului din sistemul de încălzire

8. Pornire
8.1. Înainte de pornire
Înainte de a porni pompa, asiguraţi-vă că sistemul este plin cu lichid, că aerul a fost evacuat şi
că presiunea de admise a pompei respectă presiunea minimă necesară (consultaţi Capitolul 3).
8.2. Evacuarea aerului din pompa.
Pompa din seria LPA are o funcţie de evacuare automată a aerului. Acesta nu trebuie evacuat
înainte de pornire. Aerul din pompa poate genera zgomot.
Acesta dispare după ce pompa funcţionează câteva minute. Setaţi pompa din seria LPA în modul
HS3 pentru o scurtă perioadă de timp, în funcţie de structura şi dimensiunea sistemului, timp
în care pompa este rapid aerisită. După evacuarea aerului din pompă, adică după ce dispare
zgomotul, setaţi pompa electrică în funcţie de instrucţiunile recomandate. Consultaţi Capitolul VII.
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9. Setări
şi performanţă
pompă
10. Setări
şi performanţă pompă
9.1. Relaţia
dintre
setările
şi performanţă
10.1.
Relaţia
dintre pompei
setările pompei
şi performanţă

Pompă de circulație cu eficiență ridicată

10. Curbă11.
deCurbă
performanţă
de performanţă
11.1.
curbă de performanţă
10.1. Ghid curbă
deGhid
performanţă

Fiecare setare a pompei are o curbă de performanţă corespunzătoare (curbă Q / H). Modul d
Fiecare setare a pompei are o curbă de performanţă corespunzătoare (curbă Q / H). Modul de
reglare
automată
AUTO
acoperă
o gamă de performanţe.
intrare P1)
(curba P1) ţi
reglare automată
AUTO
acoperă
o gamă
de performanţe.
Curba de Curba
puteredelaputere
intrarela (curba
ţine de fiecare curbă
Q/H.curbă
Curba
de putere
reprezintă
consumul
energetic
(P1) al(P1)
pompei
în waţiîn waţi pe
de fiecare
Q/H.
Curba de
putere reprezintă
consumul
energetic
al pompei
pe o anumită curbă Q/H.
anumită curbă Q/H.

10.2. Condiţii curbe
11. Condiţii curbe
Descrierea de mai jos se aplică pentru curbele de performanţă din manualul seriei LPA:
Descrierea de mai jos se aplică pentru curbele de performanţă din manualul seriei LPA:
• Lichid de test – apă fără aer.
- Lichid
– apă kg
fără/ metru
aer. cub, iar temperatura lichidului este +60ºC.
• Densitate aplicabilă
curbădeρ test
= 983,2
• Toate valorile exprimate
de curbe
suntcurbă
valori
nu/ metru
pot fi garantate.
Dacă este
necesară
- Densitate
aplicabilă
ρ =medii
983,2şikg
cub, iar temperatura
lichidului
este +60ºC.
o anumită performanţă, măsurătorile trebuie realizate separat.
- Toateaplicabilă
valorile exprimate
curbe sunt
medii şiCcST)
nu pot fi garantate. Dacă este necesa
• Vâscozitate cinematică
curbei ude
= 0,474
mmvalori
² / s (0,474
o anumită performanţă, măsurătorile trebuie realizate separat.
10.3. Curbă de performanţă
- Seria LPA XX-4 - Vâscozitate cinematică aplicabilă curbei u = 0,474 mm ² / s (0,474 CcST)
Curbă de performanţă
LPA XX-4
11.3. Curbă
de performanţă
Setări

Curbă caracteristică Funcţie
Curbă caracteristică
pompă de apă
Setări
Funcţie
pompă
de presiune
apă
AUTO
Curbă
Funcţia de "reglare automată" controlează automat
(setări din proporţională Funcţiaperformanţa
pompei
de apă în intervalul
specificat.
de "reglare
automată"
controlează
automat
fabrică)
descendentă
- Reglaţi
performanţa
pompei despecificat.
apă în funcţie de
performanţa
pompei
de apă în intervalul
dimensiunea
sistemului;
• Reglaţi
performanţa
pompei de apă în funcţie de
AUTO
Curbă presiune
- Reglaţi sistemului;
performanţa pompei de apă în funcţie de
dimensiunea
(setări din
proporţională
schimbarea
sarcinii într-un
de timp;
• Reglaţi
performanţa
pompeiinterval
de apă
în funcţie de
fabrică)
descendentă
În
modul
de
"reglare
automată",
pompa
de apă este setată în
schimbarea sarcinii într-un interval de timp;
modul de
de control
presiune
proporţională.
• În modul
“reglare
automată”,
pompa de apă este
BL1 / BL2
Curbă presiune
Punctul
de
lucru
al
pompei
de apăproporţională.
creşte şi scade pe curba
setată în modul de control presiune
proporţională
de presiune proporţională în funcţie de necesarul de debit
Punctul de lucru al pompei de apă creşte şi scade pe curba
din sistem; când debitul necesar scade, presiunea pompei de
de presiune
proporţională
în funcţie
de necesarul
de debitcreşte
apă scade,
iar când debitul
necesar
creşte, presiunea
Curbă presiune
BL1 / BL2
din sistem;
şi ea.când debitul necesar scade, presiunea pompei
proporţională
de
apă
scade, de
iar lucru
când aldebitul
necesar
HD1 / HD2 Curbă presiune
Punctul
pompei
de apă creşte,
creşte şipresiunea
scade pe curba
creşte şideea.
constantă
presiune constantă în funcţie de debitul necesar în
Punctulsistem.
de lucru
al pompei
de de
apă
şi constantă
scade peşi nu
Presiunea
pompei
apăcreşte
rămâne
Curbă presiune
curba de
presiune
constantă în funcţie de debitul necesar
depinde
de debit.
HD1 / HD2
constantă
în
sistem.
Presiunea
pompei
de apă
constantă
HS1 / HS2 / Curbă viteză
Operare pe curbă
constantă,
la rămâne
viteză constantă.
În şiviteza
nu depinde
HS3
constantă
□□ de debit.
HS (1-3),
pompa de
apă esteconstantă.
setată să funcţioneze
Operaremod
pe curbă
constantă,
la viteză
În viteza pe
curba
maximă
în
toate
condiţiile
de
lucru.
□□ mod HS (1-3), pompa de apă este setată să funcţioneze
HS1 / HS2 /
Curbă viteză
setaţi
pompa
în modul
HS3 pentru
o scurtă perioadă de
pe curba
maximă
în toate
condiţiile
de lucru.
HS3
constantă
timp; aerul
din pompă
evacuat
rapid. perioadă de
setaţi pompa
în modul
HS3este
pentru
o scurtă
timp; aerul din pompă este evacuat rapid.
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- Seria LPA XX-4
Curbă de performanţă LPA XX-4
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LPA
- Seria LPA XX-5 - Seria LPA XX-5
- Seria LPA XX-5
Curbă de performanţă LPA XX-5
Curbă de performanţă
XX-5
CurbăLPA
de performanţă
LPA XX-5

- Seria LPA XX-6
- Seria LPA XX-6
Curbă de performanţă
- SeriaLPA
LPAXX-6
XX-6
Curbă de performanţă LPA XX-6
Curbă de performanţă LPA XX-6
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11.12.Caracteristici
Caracteristici
11.1.
Descriere
plăcuţă
12.1.
Descriere
plăcuţăde
de identificare
identificare

Nr. Explicaţie
Nr.
Explicaţie
1
Model produs
Model
2 1Tensiune
(V) produs
3 2Clasă izolaţie
Tensiune (V)
4
Nivel protecţie
3
Clasă izolaţie
5
Frecvenţă (Hz)
Nivel
protecţie
6 4Etichetă
eficienţă
energetică
Frecvenţă (Hz)
7 5Clasă temperatură
8 6Marcaj Etichetă
certificare
eficienţă energetică
Mod maxim putere maximă
9 7Putere Clasă temperatură
Mod minim putere minimă
8
Marcaj certificare
Mod maxim curent maxim
10
Curent
maxim
putere
maximă
ModMod
minim
curent
minim
9
Putere
11
Presiune maximă Mod minim putere minimă
12
Nr. produs
Mod maxim curent maxim
10
Curent
Mod minim curent minim
11

Presiune maximă

12

Nr. produs

13

Producător

19

Pentru a preveni condensul apei în cutia de control şi stator, temperatura lichidului transportat de
pompă trebuie să fie întotdeauna mai mare decât temperatura mediului ambiant
LPA

11.2. Explicare model
Explicare model
pompei
este şi
alcătuit
şi cifre , care
au următoarea semnificaţie:
ul pompeiModelul
este alcătuit
din litere
cifre , din
carelitere
au următoarea
semnificaţie:
C: indică faptul că ieşirea pompei este dotată cu
robinet de control
F:C:indică
faptul
că pompa
este conectată
prineste
flanşe,
indică
faptul
că ieşirea
pompei
dotată cu robinet de
fără
conexiuni
cu
filet
control
Z:
faptul
că direcţia
de intrare
şi de
ieşire a prin flanşe, fără
F:indică
indică
faptul
că pompa
este
conectată
pompei este axială, fără debit radial
conexiuni cu filet
P: indică faptul că corpul pompei este din material
Z: indică faptul că direcţia de intrare şi de ieşire a pompei este
plastic
axială,
debit
N:
indicăfără
faptul
că radial
corpul pompei este din oţel
P: indică faptul că corpul pompei este din material plastic
inoxidabil
B:
faptul
că corpul
pompei
este dineste
cupru,
N:indică
indică
faptul
că corpul
pompei
dinfără
oţel inoxidabil
fontă
B: indică faptul că corpul pompei este din cupru, fără fontă
Indică
maximă
(m) a (m)
pompei
Indicăcoloana
coloana
maximă
a pompei
Indică diametrul nominal (DN) la intrarea şi ieşirea
Indică diametrul nominal (DN) la intrarea şi ieşirea pompei
pompei
Pompă
încapsulată
cu consum
redus,
Pompă
încapsulată
cu consum
redus, Clasa
A Clasa A

plu model:
LPA 25-6,
indică
faptul
că indică
diametrul
nominal
la intrarea
şi ieşirea
pompei este
Exemplu
model:
LPA
25-6,
faptul
că diametrul
nominal
la intrarea
şi ieşirea pompei este
, cu coloana
maximă
de
6m,
iar
corpul
pompei
este
din
fontă.
DN25, cu coloana maximă de 6m, iar corpul pompei este din fontă.

Temperatură ambientală (ºC)

Temperatură
lichid
Pompă de circulație cu eficiență
ridicată
Minim (ºC)

Maxim (ºC)

Pentru a preveni condensul apei în cutia de control şi stator, temperatura lichidului transportat de
0
2 temperatura mediului ambiant.110
pompă trebuie
să fie întotdeauna mai mare decât

10
Temperatură
ambientală (ºC)
20

10

Temperatură lichid

110

20 (ºC)
Minim
Maxim110
(ºC)
0
110
30
30 2
110
10
10
110
35
35 20
20
11090
30
11070
40
40 30
35
35
90
Pentru apa caldă casnică,
se
recomandă
menţinerea
temperaturii
apei
sub
65
ºC
şi pentru a reduce
40
40
70
depunerea
calcarului
Pentru apa caldă casnică, se recomandă menţinerea temperaturii apei sub 65 ºC şi pentru a
reduce depunerea calcarului

12.2. Dimensiuni de instalare

13.2. Dimensiuni de instalare

12. Date tehnice şi dimensiuni de instalare

ate tehnice
şi dimensiuni de instalare
12.1 Date tehnice

Date tehnice
Tensiune de alimentare
x 23050V Hz,
+ 6%
une de alimentare
1 x 230 V + 6% /1-10%,
PE/ -10%, 50 Hz, PE
Pompa
nu externă
necesită protecţie externă
ţie motor Protecţie motor Pompa nu necesită
protecţie
IP42
protecţie Nivel protecţie
IP42
izolaţie Clasă izolaţie
H
H
tate relativă
a
mediului
Max.
95%
Umiditate relativă a mediului
Max. 95%
nt (RH) ambiant (RH)
ne sistem
1,0 MPa (MPa)
Presiune sistem
1,0 MPa (MPa)
ne admisie
Temperatură lichid
Presiune de admisie minimă
Temperatură
lichid
Presiune de admisie minimă
≤ + 85 ºC
0,005 MPa
≤ + 85 ºC
0,005 MPa
≤ + 90 ºC
0,028 MPa
Presiune admisie
≤ + 110 ºC
0,100 MPa
≤ + 90 ºC
0,028 MPa
arde EMC
EN61000-6-1; EN61000-6-3
≤ + 110 ºC
0,100 MPa
presiune acustică
Nivelul
de
presiune
acustică
a
pompei
de
apă
de
mai
mic de 43
Standarde EMC
EN61000-6-1; EN61000-6-3
dB (A)
Nivelul de presiune acustică a pompei de apă de mai mic de
eratură ambientală
0
~ + 40 ºC
Nivel presiune acustică
43 dB (A)
al de temperatură
TF110
Temperatură ambientală
0 ~ + a40suprafeţei
ºC
eratură suprafaţă
Temperatura maximă
nu trebuie să depăşească +
Interval de temperatură
TF110
125 ºC
eratură lichid
2 ~ + 110 ºC
Temperatura maximă a suprafeţei nu trebuie să depăşească
Temperatură suprafaţă
+ 125 ºC
Temperatură lichid
2 ~ + 110 ºC
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13. Depanare
Avertisment:
Înainte de a realiza orice lucrări de mentenanţă sau reparaţii la pompa, asiguraţi-vă că
alimentarea este întreruptă şi că nu poate fi pornită accidental.
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LPA25-4

X

X

LPA32-4
LPA20-5P

X
X

X

LPA20-5

X

X

X

X

X
X

X
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LPA25-5

X

X

X

X

LPA32-5
LPA20-6P

X
X

X

LPA20-6

X

X

X

X

LPA25-6

X

X

X

X

LPA32-6

X

X

X
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65
65
75
65
75
90
90
65
65
75
65
75
90
90
65
65
75
65
75
90
90

130
130
150
130
150
180
180
130
130
150
130
150
180
180
130
130
150
130
150
180
180

47
51
49
52
49
52
52
47
51
49
52
49
52
52
47
51
49
52
49
52
52

93
98
96
99
96
99
99
93
98
96
99
96
99
99
93
98
96
99
96
99
99

131
133
131
128
131
128
128
131
133
131
128
131
128
128
131
133
131
128
131
128
128

158
153
155
156
155
156
156
158
153
155
156
155
156
156
158
153
155
156
155
156
156

G (“)

H2 (mm)

X

H1 (mm)

X

B2 (mm)

X

B1 (mm)

Oţel inox.

X

Defecţiune

L2 (mm)

X

Dimensiuni (mm)
L1 (mm)

LPA20-4

Cupru

X

Plastic

220 ~240V/
50 Hz

LPA20-4P

Material

Fontă

Model

Intrare (W)

Tensiune

1

Pompa nu porneşte

Cauză
Siguranţa echipamentului este
arsă
Disjunctorul dispozitivului
de control curent sau al
dispozitivului de control
tensiune este deconectat
Defecţiune pompă electrică
Tensiune prea mică

1 1/2
2

Sistemul generează zgomot

1
Pompa generează zgomot
1 1/2
2

Căldură insuficientă

Rotor blocat la pompa
electrică (înţepenit)
Aer în sistem

Metodă de eliminare
Înlocuiţi siguranţa
Conectaţi disjunctorul
Înlocuiţi pompa
Verificaţi dacă puterea
respectă intervalul specificat
Îndepărtaţi impurităţile

Evacuaţi aerul din sistem
Reduceţi presiunea de
Debit excesiv
admisie a pompei
Aer în pompă
Evacuaţi aerul din sistem
Presiune de admisie prea
Creşteţi presiunea de admisie
mică
a pompei
Creşteţi presiunea de admisie
Performanţă redusă a pompei
a pompei

1

1 1/2
2
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FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a
prejudicia caracteristicile esențiale.
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