
 
 
 

 
 

MANUAL DE UTILIZARE  

 

15WBX–15 – Pompă de ridicare a presiunii 
pentru panouri solare termosifon nepresurizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această pompă oferă soluția pentru înlăturarea problemei legate de lipsa de presiune atunci 

când panoul solar termosifon nepresurizat este montat la înălțime mică. Constă dintr-un kit complet de 

ridicare a presiunii apei calde. Este echipată cu un întrerupător automat controlat de curgerea apei 

care, la deschiderea robinetului, pornește pompa iar la închiderea robinetului oprește pompa. Pompa 

se instalează pe conducta de apă caldă între panoul solar și consumator.  
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Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Ludoterm, fabricat conform celor mai 

înalte standarde de siguranță și de funcționare. 

 

 

 

    

 

 

 

SIMBOLURI - Simbolurile utilizate în manual sau pe produs au următoarele semnificații: 

 

 
 

Măsuri de siguranță generale pentru echipamentele electrice 

 

-  Nu 

răsuciți cablul electric de alimentare al echipamentului 

-  Nu transportați echipamentul ținându-l de cablul electric și nu trageți de cablul electric 

pentru a-l scoate din priză. 

- Țineți cablul electric de alimentare a pompei la distanță față de sursele de căldură, de 

petele de ulei, de grăsimi, de obiectele ascuțite și sursele care emană căldură. 

- Verificați ștecherul și cablul electric în mod regulat și în caz de deteriorare a acestora 

apelați la un electrician autorizat. 

- Nu suprasolicitați pompa! Ea poate fi folosită în condiții de siguranță dacă sunt 

respectați parametrii de exploatare care o caracterizează. Nu utilizați pompa cu un alt 

scop față de cel pentru care este destinată. 

 

SERVICE 
- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu 

accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor 

datorate reparațiilor necorespunzătoare. 

 

  

Avertizare! Pentru siguranța dumneavoastră citiți cu atenție acest 

manual și instrucțiunile generale de siguranță înaintea utilizării 

echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat 

producerea electrocutărilor, a incendiilor și/sau a rănirilor personale. 

ATENȚIE! Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă 

cu cea înscrisă pe plăcuța pompei. 
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Măsuri de siguranță specifice kitului de ridicare a presiunii 

Nu este permisă funcționarea pompei fără apă mai mult de 5 secunde.  

- Evitați folosirea pompei în condiții de temperaturi ale mediului ambiant mai ridicate de 
40°C si mai scăzute de 0°C, sau funcționarea cu apă la o temperatură mai mare de 
110°C. 

  
 

PERICOL DE INGHEȚ!  
 
In situația în care pompa rămâne inactivă la temperaturi sub 0ºC, asigurați-vă că nu 

există apă reziduală care poate îngheța și prin urmare poate distruge componentele pompei.  
- Atunci când pompa este utilizată pentru transportul apei dintr-un panou solar, o dată 

cu apa sunt absorbite și impurități, de aceea este recomandată montarea unui filtru.  

- Atunci când pompa este repornită după o lungă perioadă de pauză, exista posibilitatea 
ca motorul să nu funcționeze în condițiile unei porniri imediate datorate păstrării și solidificării 
nisipului și a particulelor străine din apă în capul pompei. În acest caz decuplați pompa de la 
sursa de alimentare cu energie electrică, după care rotiți de câteva ori axul din spate al 
motorului ceea ce va ajuta să reporniți și să folosiți pompa în exploatare ca de obicei.  

- Instalarea pompei trebuie efectuată de către personal calificat.  

 

Domeniu de utilizare 

 

Pompa se instalează pe conducta de apă caldă între panoul solar și consumator cu 
scopul de a ridica presiunea în instalație. Este echipat cu un întrerupător automat controlat de 
curgerea apei care, la deschiderea robinetului pornește pompa iar la închiderea robinetului 
oprește pompa.  

 
POMPA NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL. 

 

Pregătirea pentru punerea in funcțiune 

 

ATENȚIE ! Pompa este proiectată și construită pentru manipularea apei 

fără conținut de substanțe explozive, particule solide sau fibre, cu o 

densitate de 1kg/dm3 și o vâscozitate cinematică de 1mm²/s sau a 

lichidelor non-agresive chimic. 

ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE 

OPRITI IMEDIAT ECHIPAMENTUL ȘI ADRESAȚI-VĂ UNUI SERVICE 

AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂI ȘI REPARAȚII. 

ATENȚIE! Deconectați alimentarea cu energie electrică înaintea începerii 

oricărei operațiuni de reglare sau întreținere 
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VERIFICARE POMPEI ÎNAINTE DE INSTALARE:  

- Instalați robinetul de închidere cât mai aproape de pompă pentru o intervenție facila în cazul 
lucrărilor de verificare și reparare.  

- Se recomandă instalarea unei supape de sens înainte de aspirația pompei.  
 

CONEXIUNE HIDRAULICĂ  
- Se face utilizând tubulatură rigidă sau flexibilă din metal sau plastic care să poată suporta 

temperaturi de până la 100°C.  

- La instalarea pompei trebuie să se țină cont de direcția de curgere indicată pe pompă și pe 
întrerupătorul automat.  

- Este recomandată utilizarea unei tubulaturi cu un diametru interior cel puțin egal cu cel al 
pompei pentru evitarea scăderii performantelor pompei și apariției colmatării.  

- La montarea instalației solare nepresurizate, rezervorul panoului solar trebuie să fie amplasat 
deasupra nivelului robinetului de consum al apei astfel încât, la deschiderea acestuia, să se 
asigure un debit minim care să acționeze întrerupătorul și astfel să fie pornită pompa.  

 
 
 

CONEXIUNE ELECTRICĂ  
- Asigurați împământare și măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice. Pompa trebuie 

amplasată astfel încât să se evite pătrunderea apei în interiorul ei.  
 

PORNIREA POMPEI  

- Se alimentează electric pompa.  

- Se deschide robinetul de alimentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURĂȚARE  
NU utilizați solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din 
plastic.  
 

ÎNTREȚINERE  
Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un 
minimum de întreținere. Nu necesită nici un fel de ungere suplimentară, datorită lubrifianților long-life 
utilizați de producător pentru componentele în mișcare. 
 

 

  

ATENȚIE! În cazul supraîncălzirii motorului pompa se oprește automat. După 

răcire va porni din nou în mod automat, fără a fi necesară nici o intervenție. 

ATENȚIE! Înainte de orice intervenție asupra echipamentului, deconectați 

alimentarea cu energie electrică de la rețea.. 
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Caracteristici tehnice 

 Temperatura lichidului vehiculat: -10°C ÷ +110°C 

 Temperatura mediului ambiant: max. 40°C 

 Racord hidraulic: 3/4” 

 Presiune maximă de lucru: 6 bar 

 Turație: 2860 rot/min 

 Alimentare electrică: 230V/50Hz 

 Putere absorbită: 120W 

 Materiale folosite: 

o Corpul pompei: alamă 

o Rotor: alamă 

o Corpul motorului: oțel inox 

o Axul pompei: oțel inox 

o Bobinaj: cupru 

 

 

Informații generale despre Montarea și Utilizarea pompei 

 Pompa este destinată pentru vehicularea de apă curată lipsită de impurități mecanice. 

 Întrerupătorul automat se va monta după pompă. În mod normal, întrerupătorul automat este 

instalat la ieșirea apei din pompă. La intrarea apei în pompă, trebuie instalat un filtru de impurități 

pentru a evita intrarea de substanțe străine pe conductă care să afecteze funcționarea normală a 

rotorului sau defectarea întrerupătorului automat. Atunci când debitul apei este mai mic decât al 

instalației sau întrerupătorul automat începe funcționarea cu întreruperi, este posibil ca pe filtru să 

se fi adunat foarte multe impurități. În acest caz, îl puteți demonta și curăța. 

 Circuitul de ieșire din pompă nu trebuie să prezinte pierderi hidraulice, în caz contrar poate exista 

riscul pornirilor și opririlor repetate. 

 Sensibilitatea întrerupătorului poate fi reglată prin rotirea către stânga sau dreapta a șurubului de 

reglaj. Întrerupătorul va fi lăsat în poziția ”automat”. 

 În situațiile în care debitul este prea mic pentru a se realiza acționarea întrerupătorului automat, 

după deschiderea robinetului se va trece întrerupătorul pe poziția ”manual” iar după pornirea 

pompei se va reveni pe poziția ”automat”. 
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Exemplu Schema de Montaj 

 

 

 
 La conectarea electrică a pompei trebuie asigurată împământare și trebuie luate măsuri de 

protecție împotriva șocurilor electrice. Pompa trebuie amplasată astfel încât să se evite pătrunderea 

apei în interiorul pompei. 

 Nu este permisă funcționarea pompei fără apă mai mult de 5 secunde. 

 

DEPOZITARE  
 

- Depozitați pompa într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură, într-un loc 
fără praf sau supus vibrațiilor, evitând temperaturile prea ridicate sau scăzute.  

- Protejați pompa fata de acțiunea directa a razelor solare si păstrați-o într-un loc întunecos, 
daca este posibil.  

 

GARANȚIE  
- Garanția acoperă toate materialele componente si viciile de fabricație cu excepția, fără însă a fi 

limitate la:  
- Componente uzate ca urmare a unei exploatări normale (perii colectoare, rulmenți, cabluri, etc) 

sau accesorii (burghie, biți, dălți etc..),  

- Defecte cauzate de o exploatare, întreținere si depozitare necorespunzătoare, modificări 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.  

- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatării necorespunzătoare a 
echipamentului.  

- Deteriorări cauzate de lichide, pătrundere excesiva de praf, distrugere intenționata , utilizare 
inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.. 

- Pompa nu este pentru a fi utilizată in cazul apei tulburi, sau cu conținut de sedimente și 
impurități peste 0,1%. Altfel, rotorul s‐ar putea bloca și întrerupătorul automat să se defecteze.  

 


