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Grup mixare
Instrucțiuni de utilizare

Pompă de recirculare de
înaltă e�ciență Wilo Para

 Important: vă rugăm să citiți cu atenție intrucțiunile de montare și 
utilizare înainte de punerea în funcțiune a grupului de mixare pentru a 
evita accidentările sau o funcționare defectuoasă a produsului. 
Pastrati aceste instrucțiuni pentru eventuale consultări viitoare.

Lista și Caracteristicile de bază ale componentelor principale
Componentele se furnizează în stare ne-asamblată: este necesară 
asamblarea componentelor pentru a obține grupul de mixare în forma 
prezentată în �gura de mai jos.

(A) Piesa de conectare
Tip cot echipat cu termometru, ștuț 
pentru montarea termostatului de 
siguranță (componentă optională) și 
ventil de aerisire. Termometrul se poate 
monta pe partea opusă dacă montarea 
grupului se realizează în dreapta 
distribuitorului.

Termostat de siguranță
(ne-inclus în furnitură)
Termostat cu temperatură �xă 50°C. 
Conectare: ½ �let exterior.
Poziție de operare: NC 10(1)A/250 VAC
Temperatură maximă: 120°C
Presiune maximă: 80 bar

(E) Vana termostatică de amestec
Vană cu 3 căi termostatică de 
amestec/mixare de înaltă performanță 
hidraulică (Kvs 4,5) și temperatură 
reglabilă 20-55°C.(B) Conectarea la distribuitor

Piesa de conectare la distribuitor. 
Conectarea se realizează printr-un niplu 
�letat 1’ avînd garnitură plată spre 
partea piesei de conectare și garnitură 
tip O-ring spre partea distribuitorului. 
Niplul este livrat opțional.
Piesa de conectare: excentric 30 mm.

(C) Pompa de recirculare

Pompa sincronă de înaltă e�ciență tip 
Wilo Para SC cu cablu de conectare.
Funcții disponibile:
- Δp-v
- Δp-c
- turație constantă

(D) Piesa pivot de conectare
Facilitează conectarea conductei de retur 
la returul distribuitorului (se poate folosi 
un niplu identic cu cel de la poz. B)
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Furnizare apăcaldă de amestec

 

Furnizare apă caldă de amestec către distribuitor
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Date aproximative pentru instalații de încălzire

Domeniul
de reglare ∆t Pompă de

recirculare
Putere și debit
aproximative

Înălțime de 
pompare reziduală

Suprafață radiantă
aproximativă

20÷55°C 8 K 9 kW
1000 L/h

Wilo 
Para 15/6 SC 5 mH20 max 100 m 2

Conectare
Conectare la circuitul de încălzire:                                    1’ �let exterior
Conectare la distribuitor:                                                         1’ piuliță sau 
                 1’ �let exterior (cu niplul opțional)
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Pompă de recirculare de înaltă e�ciență pentru sisteme de încălzire cu 
apă caldă cu control integrat al presiunii diferențiale.
Modurile de funcționare și presiunea livrată (presiunea diferențială) 
sunt reglabile. Presiunea diferențială este controlată prin turația 
pompei.

Funcție

Date tehnice

Tensiune de alimentare:                                 1~230V +10%/-15%, 50/60Hz
D4XPI Clasa de protecție: 

E�ciență energetică EEI:                                  vezi eticheta (6)
Temperaturile �uidului la o temperatură 
ambiantă de +40 °C:

-20 °C la +95 °C (Incălzire/GT)
-10 °C la +110 °C (ST)

La o temperatura ambiantă +25 °C:             0°C la +70°C
Presiune de lucru maximă:                             10bar (1000kPa)
Presiune minimă de intrare la +95 °C/+110 °C:    0.5bar / 1.0bar (50kPa / 100 kPa)
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Indicatoare luminoase (LED-uri)

• A�șaje de semnalizare
• LED-ul este aprins în verde în timpul funcționării normale
• LED-ul se aprinde / clipește în cazul unei defecțiuni

• A�șarea modului de funcționare selectat
Δp-v, Δp-c și viteză constantă

• A�șarea curbei selectate a pompei (I, II, III) în cadrul 
     modului de funcționare

• Comenzile indicatorilor LED în timpul funcției de aeri-
     sire a pompei, repornire manuală și blocare a tastelor

Apasă scurt
• Selectare mod de funcționare
•   Selectare curbă pompă (I, II, III) în cadrul modului de funcționare

Apasă și ține apăsat
• Activare funcție de aerisire a pompei
     (apăsați timp de 3 secunde)
• Activare repornire manuală (apăsați timp de 5 secunde)
• Blocare / deblocare tastă (apăsați timp de 8 secunde)

Buton / 
tastă de operare

 

Moduri de funcționare

Presiune 
diferențială 

variabilă
Δp-v (I, II, III)

Recomandat pentru sisteme de încălzire cu două 
conducte, cu radiatoare, pentru a reduce zgomotul 
de curgere la ventilele termostatice.

Pompa reduce presiunea livrata la jumătate în cazul 
scăderii debitului în rețeaua de conducte.
Economisirea energiei electrice prin ajustarea presiunii 
livrate funcție de debitul necesar și la debite mai mici.
La alegere, există trei curbe prede�nite ale pompei (I, II, III).

Presiune 
diferențială 

constantă 
Δp-c (I, II, III)

Recomandat pentru încălzirea în pardoseală la lungimi 
mari de conductă sau pentru toate aplicațiile de rețea 
de conducte fără o curbă variabilă (de exemplu, pompele 
de încărcare), precum și pentru sisteme de încălzire 
monotubulare cu radiatoare.
Acest mod de funcționare menține constantă presiunea 
livrată, indiferent de debitul pompat.
La alegere, există trei curbe prede�nite ale pompei (I, II, III).
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Turație 
constantă (I, II, III)

Recomandat pentru sisteme de rezistență �xă 
necesitând un debit constant.
Pompa poate funcționa la alegere cu 3 trepte de 
turație �xe (I, II, III).
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II 
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 NOTĂ:
Setarea din fabrică: 
turație constantă, curba III

Aerisirea
(eliminarea aerului)

Funcția de aerisire a pompei este activată prin apăsarea 
tastei timp de 3 secunde.
Această funcție nu permite eliminarea aerului din 
sistemul de încălzire.

Repornirea manuală O repornire manuală a pompei se realizează prin apăsarea 
și menținerea apăsată a tastei timp de 5 secunde și aceasta 
deblochează pompa în caz de nevoie (de exemplu după 
un timp îndelungat în timpul verii).

Blocarea /
deblocarea tastei

Blocarea tastei este activată prin apăsarea și menținerea 
apăsată a acesteia timp de 8 secunde. Aceasta funcție 
blochează setarile curente ale pompei și protejează 
împotriva unor setări nedorite sau neautorizate ale 
pompei.

Activarea setării
din fabrică

Setarea din fabrică este activată prin apăsarea și 
menținerea apăsată a tastei în timpul opririi pompei.
Când pompa este repornită, pompa funcționează
utilizând setările din fabrică (din condiția de livrare).

 

Domeniul de utilizare

 NOTĂ
Introduceți în sistemul de încălzire doar amestecuri 
gata de utilizare. Pompa nu trebuie folosită pentru 
a amesteca lichide în sistem.

Pompele de recirculare de înaltă e�ciență din seria 
Wilo-Para sunt destinate exclusiv recirculării �uidelor în 
sistemele de încălzire, precum și sistemelor similare, cu 
debite permanent variabile.
Fluide de lucru permise:
• Apă de încălzire conform VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
• Amestecuri apă-glicol* cu proporție de glicol de 
maximum 50%.
* Glicolul are o viscozitate mai mare decât apa. În cazul 
amestecurilor de glicol, datele de pompare ale pompei 
trebuie să �e corectate pentru a se potrivi cu raportul de 
amestec.
Domeniul de utilizare include respectarea acestor 
instrucțiuni și a speci�cațiilor și marcajelor de pe pompă.

 AVERTIZARE!
Pericol de vătămare corporală sau distrugere 
materială în cazul unei utilizări necorespunzătoare! 
• Nu folosiți niciodată lichide nespecificate.
• Nu permiteți niciodată persoanelor neautorizate să lucreze.
• Nu utilizați niciodată pompa în afara limitelor 
  de utilizare speci�cate.
• Nu efectuați niciodată conversii neautorizate.
• Utilizați numai accesorii autorizate.
• Nu utilizați dispozitive care modifică unghiul de fază.

Condiții de transport și depozitare

Protejați împotriva umezelii, înghețului și șocurilor 
mecanice.
Interval de temperatură permis: -40 ° C până la +85 ° C 
(pentru maxim 3 luni)

Utilizarea greșită
Orice utilizare in afara condițiilor speci�cate în acest 
prospect este considerată abuzivă și va anula orice 
revendicări de garanție.



 

 

Jurgen Schlosser Armaturen România srl, Zona Industrială N-V , Str. IV, Nr. 10, 310491 Arad - România
Telefon: +40 257 217123, +40 257 278222, Telefax: +40 257 217124, o�ce@juergen-schloesser-armaturen.de

Instalare
Atât pompa, cât și întregul sistem de încălzire va � 
instalat numai de tehnicieni cali�cați.
 

 AVERTIZARE! 

Conexiunile electrice
Conexiunile electrice vor � efectuate numai de către 
electricieni cali�cați.

 AVERTIZARE! 
Risc de leziuni mortale datorita câmpurilor magnetice!
Risc de leziuni letale pentru persoanele cu implanturi 
medicale datorate magneților permanenți instalați în 
pompă.
• Motorul nu trebuie să fie înlăturat niciodată.

 PERICOL!

ATENȚIE!

Conectarea cablului de rețea
Instalarea cablului de conectare la rețea: 
Cablu de alimentare cu ștecher cu 3 pini

Alocarea firelor:
1 galben / verde: PE (     )
2 albastru: N
3 maro: L
• Apăsați butonul de blocare al ștecherului 
cu 3 pini și conectați ștecherul la racordul 
(12) al modulului de comandă până când 
se fixează în poziție.

Punere în funcțiune

Punerea în funcțiune se va efectua numai de 
tehnicieni cali�cați.

 

 

Aerisirea (eliminarea aerului)
•   Umpleți și aerisiți sistemul corect.
     Dacă pompa nu se aerisește automat:
•   Activați funcția de aerisire a pompei prin intermediul 
     tastei: țineți apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberați.
     Funcția de aerisire a pompei este inițiată și
     durează 10 minute.
     Rândurile de LED-uri de sus și de jos luminează la 
     intervale de 1 secundă
•   Pentru a anula, apăsați și țineți apăsat tasta de ope-
     rare timp de 3 secunde.





Setarea diverselor moduri de funcționare

Selectați modul
de funcționare

Selecția LED a modurilor de funcționare și a celor co-
respunzătoare curbele pompelor au loc în succesiune 
în sensul acelor de ceasornic.
•    Apăsați scurt butonul de operare (aproximativ 1 secundă).
     LED-urile vor a�șa modul de reglare setat și curba pompei.

Următorul tabel prezintă diferitele setări posibile 
(de exemplu: curba constantă / curba caracteristică III):

sec3

min10

 NOTA:
După aerisire, LED-urile vor a�șa starea pompei 
setată anterior.

-

• Apăsarea butonului pentru a 9-a oară va iniția revenirea la setarea de bază 
    (curba constantă / curba caracteristică III).

Afișaj LED Modul de control Curba pompei

1 Viteză constantă II

2 Viteză constantă I

3 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-v

III

4 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-v

II

5 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-v

I

6 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-c

III

7 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-c

II

8 Presiune diferențială 
variabilă
Δp-c

I

9 Viteză constantă III

Suprafețe fierbinți cu pericol de arsuri!
Carcasa pompei (1) și a motorului (2) pot deveni
fierbinți și provoacă arsuri dacă sunt atinse.
• În timpul funcționării, atingeți numai modulul de 
comandă (5).
• Lăsați pompa să se răcească înainte de a începe
orice intervenție.

 AVERTIZARE! 

Risc de opărire cu lichide fierbinți!
Lichidele fierbinți pot provoca arsuri. Înainte de 
instalarea sau demontarea pompei sau slăbirea 
șuruburilor carcasei (4), rețineți următoarele:
• Permiteți sistemului de încălzire să se răcească 
complet.
• Închideți robineții sau goliți sistemul de încălzire.

Pericol de moarte din cauza tensiunii electrice!
Pericol de moarte la atingerea elementelor a�ate în 
contact direct sau indirect cu tensiunea de alimentare.
• Înainte de începerea lucrului, opriți alimentarea cu 
energie electrică și asigurați-vă că nu mai poate fi 
repornită accidental.
• Nu deschideți niciodată modulul de comandă (5) și 
nu scoateți niciodată elementele componente.

Alimentarea cu curent alternativ poate distruge anu-
mite componente electronice.
• Nu acționați niciodată pompa prin dispozitive care 
modifica unghiul de fază.
• Pentru aplicații în care nu este clar dacă pompa este 
acționată cu curent alternativ, obțineți confirmarea 
producătorului de sistem pentru referitoare la acțio-
narea cu tensiune sinusoidală AC.
• Pornirea / oprirea pompei prin intermediul releelor 
triac / solid-state trebuie examinate de la caz la caz.
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Operare

Funcţionare

Fluide de lucru acceptate

Date tehnice
Clasa de presiune: __________________________________ PN 10
Presiune de lucru:  ______________________ 1,0 MPa (10 bar)
Presiune diferențială, mixare: 

VTA570  ________________________ max. 0,3 MPa (3 bar) 
 Temperatură maximă �uid de lucru:  

 Interval de temperatură 20–55 °C  ___________ continuu 95°C 
________________________________ timp scurt  100°C

Temperatură minimă �uid de lucru: ____________________________ 0°C
Stabilitatea temperaturii: 
 Interval de temperatură 20–55 °C _____________________ ±3°C**
Conectare:  _________________

_________________
alimentare: �let exterior 1” (G), ISO 228/1

pompa: piuliță olandeză 1” (G)
Material

Carcasă și alte părți metalice în contact cu �uidul de lucru:  
 _______________ alamă rezistentă la dezinci�care DZR

D

B

C

E
A

VTA570

Cald

Mix

Rece

Referinţă Interval de
temperatură

Kvs*
Conexiune Dimensiune Greutate 

[kg]E F A B C D
20 - 55°C G 1" RN 1"VTA578 4,5 84 62 60 56 0,8

* Valoarea Kvs în m3/h la o presiune diferențială de 1 bar,    RN = Rotating Nut (Piuliță rotativă)
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Presiune diferențială [kPa]

   Debit
[m3/h]   [l/min]   [l/s] Kvs m 3/h

Vană termostatică de mixarea tip VTA 578
(seria VTA 570)

IMPORTANT!
Prezența de particule solide sau grăsimi solide în apa recirculată poate duce la funcționarea defectuoasă a elementelor grupului de mixare, debitmetrelor și 
valvelor termostatice și, implicit, la pierderea garanției.
Înaintea montării grupului de mixare și în special a vanei de mixare, circuitul de încălzire se va spăla cu apă curată.
Este obligatorie montarea unui �ltru de impurtăți cu sită �nă imediat în amonte de vana de mixare. Lipsa acestui �ltru duce la pierderea garanției 
pentru vana de mixare.
Este foarte recomandată instalarea unui termostat de siguranță pentru a bene�cia de o protecție e�cientă a pardoselii.
Se recomandă montarea unei supape de sens pe ieșirea 'retur' a grupului de mixare.

Temperatura de amestec poate � setată în intervalul: 20-55 °C.
Senzorul de temperatură reacționează la temperatura apei și 
mișcă conul pentru a amesteca apa rece și caldă în scopul 
atingerii temperaturii dorite și setate.

** Valabil la presiunea apei calde / retur nemodi�cate, debit 
minim 9 l / min. Diferența minimă de temperatură masurată 
între racordul de intrare a apei calde și cel de ieșire al apei 
mixate 10 °C. Diferența maximă recomandată de temperatură 
între racordul de retur și cel de ieșire apă mixată 10 °C.

În conformitate cu PED 2014/68 / UE, art. 4.3, echipamentul nu 
e necesar să poarte marcaj CE.

Aceste vane funcționează cu următoarele �uide de lucru:
- Apă
- Apă de încălzire
- Apă cu aditiv antigel (glicol ≤ 50% amestec)

Seria VTA570 este destinată aplicațiilor de încălzire și răcire. 
Vanele oferă funcția scald-safe *, care este importantă pentru a 
proteja conductele de încălzire prin pardoseală și, de asemenea, 
pardoseala însăși, față de o creștere necontrolată a temperaturii.

*) Scald-safe înseamnă că în cazul unei opriri accidentale a 
alimentării cu apă rece, alimentarea cu apă caldă se oprește 
automat.


