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MANUAL DE UTILIZARE

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.
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ATENTIE

Aceste instructiuni de folosire au fost concepute pentru a usura munca utilizatorului,  pentru a
invata cum se foloseste aceasta pompa in siguranta.

Cititi si respectati instructiunile de mai jos pentru a obtine cele mai bune rezultate si pentru a
prelungi durata de viata a echipamentului.

Pastrati toate documentele furnizate impreuna cu pompa pentru consultari ulterioare.

Echipamentul nu trebuie vandut sau inchiriat fara sa fie insotit de instructiunile de utilizare.

Producatorul nu este responsabil pentru defectele rezultate din nerespectarea instructiunilor din
acest manual.

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date despre produse disponibile la
momentul printarii.

Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari in orice moment, fara o notificare prealabila
si fara nici o obligatie.

In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari, va rugam sa contactati
distribuitorul autorizat.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol
si de poluare a mediului inconjurator.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate, in mod gratuit, si la punctele de
colectare in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie.

DOMENIU DE APLICARE

Aceasta pompa este  destinata pomparii  apei  curate,  fara  substante periculoase si  fara  gaze
dizolvate. Hidroforul poate fi utilizat pentru aplicatii de uz casnic.

Aplicatii: alimentarea cu apa potabila, irigatii, marirea presiunii in diverse instalatii, distributia apei.

Temperatura maxima permisa a lichidului ce urmeaza a fi pompat este de 35ºC.

Temperatura maxima in locul de functionare: 40ºC. Numarul maxim de porniri per ora: 40
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DESCRIEREA HIDROFORULUI

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

• Inainte de instalare si utilizare, cititi cu atentie urmatoarele instructiuni.
• Producatorul nu este responsabil in cazul producerii de accidente datorate neglijentei sau

nerespectarii instructiunilor din acest manual sau in cazul modificarii echipamentului fara
autorizare  prealabila.  De asemenea,  producatorul  declina  orice  responsabilitate  pentru
daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a hidroforului.

• La receptia echipamentului, verificati ca acesta nu a fost deteriorat in timpul transportului.
Daca pompa este deteriorata, informati imediat dealer-ul.

• Substantele explozibile, inflamabile, daunatoare sanatatii, apa sarata nu trebuie pompate.
• Hidroforul nu trebuie ridicat sau transportat de cablul de alimentare.
• Aveti grija la specificatiile tehnice ale echipamentului. Utilizarea necorespunzatoare poate

deteriora hidroforul si alte bunuri, poate rani grav persoanele din jur.
• Asigurati-va ca valoarea tensiunii  nominale a pompei corespunde cu valoarea tensiunii

retelei electrice.
• Asigurati-va ca persoanele neautorizate nu au acces la echipament.
• Este stric interzisa utilizarea cablului drept franghie pentru agatat.
• Atunci cand instalati hidroforul, asigurati-va ca acesta este deconectat de la priza electrica.
• Intrerupeti alimentarea cu energie electrica a hidroforului sau deconectati stecherul de la

priza electrica inainte de intretinere, curatare sau manipulare.
• Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de personalul calificat

pentru a preveni eventualele pericole.
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• Pentru a preveni eventualele vatamari, evitati sa introduceti mana in gura pompei, daca
aceasta este conectata.

• In momentul depozitarii, nu asezati greutati sau alte cutii deasupra echipamentului.
• Protejati hidroforul de conditiile meteorologice defavorabile si inghet.

CONDITII DE FUNCTIONARE

Aceste  pompe  trebuie  instalate  intr-un  spatiu  uscat,  foarte  bine  ventilat,  cu  o  temperatura
ambientala de maxim 40ºC.

Hidroforul este format din pompa, vas de presiune de 24 litri, presostat, manometru si fitinguri.

Instalati pompa pe o suprafata plana, solida folosind bolturi adecvate pentru a evita vibratiile.
Pompa  trebuie  instalata  intr-o  pozitie  orizontala  pentru  a  asigura  functionarea  corecta  a
rulmentilor.

Diametrul  furtunului  de  aspiratie  nu  trebuie  sa  fie  mai  mic  decat  orificiul  de  admisie.  Daca
adancimea de aspiratie depaseste 4 metri, folositi un furtun cu un diametru mai mare.

Diametrul  furtunului  de  refulare  trebuie  ales  in  functie  de  debitul  si  presiunea  necesare  la
punctele de refulare.

Furtunul de aspiratie trebuie sa fie usor inclinat spre orificiul de admisie pentru a evita formarea
golurilor de aer.

Asigurati-va ca furtunul de aspiratie este complet etans si scufundat in apa cel putin o jumatate
de metru, pentru a evita formarea de vortexuri. 

Intotdeauna  montati  o  supapa  de  aspiratie  la  capatul  furtunului  de  aspiratie.  Se  recomanda
montarea unei  supape de retinere intre orificiul  de refulare si  robinetul  de reglare a debitului
pentru a proteja pompa de lovitura de berbec in cazul opririi bruste a pompei. Aceasta masura
este obligatorie daca inaltimea de refulare este mai mare de 20 metri.

Furtunul trebuie montat folosind suportii corespunzatori pentru a evita transmite un stres asupra
corpului pompei. Aveti grija sa nu cauzati daune pieselor prin strangerea excesiva a furtunurilor in
momentul montarii acestora.

CONEXIUNI ELECTRICE

Persoana care va instala  pompa este responsabila pentru realizarea conexiunilor  electrice la
reteaua electrica principala in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare. Persoana care
va realiza conexiunile electrice trebuie sa fie o persoana calificata si autorizata.

Tensiunea  si  frecventa  trebuie  sa  fie  de  220-240V si  50Hz pentru  monofazat.  Este  permisa
variatia din tensiunea nominala de ±10%.

Pompa va trebui conectata la retea numai prin intermediul unui intrerupator de protectie pentru
curenti reziduali, cu un curent de decuplare de max. 30 (mA).

Verificati daca datele de pe placuta de identificare a produsului corespund conditiilor de lucru.
Daca exista vreo problema, contactati imediat furnizorul, specificand tipul defectului.

Cand se efectueaza conexiunile, asigurati-va ca exista un circuit cu impamantare eficient.

Pompele  cu  motoare  monofazate  au  incorporate  la  bobinaj  o  protectie  termica  in  cazul
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suprasarcinilor.

AMORSARE

Umpleti corpul pompei cu apa curata inainte de a o porni. Dupa instalare, pierderea apei sau
intrarea aerului,  fac necesara umplerea pompei  cu apa.  Pornirea pompei  fara apa cauzeaza
defectarea. Amorsarea pompei trebuie repetata de fiecare data cand aceasta nu a fost utilizata
pentru o perioada lunga de timp sau daca exista aer pe conducta.

IMPORTANT: Nu lasati pompa sa functioneze fara apa. Daca, din greseala, se intampla acest
lucru, opriti pompa, asteptati sa se raceasca dupa care amorsati-o folosind apa curata.

1. Indepartati dopul de umplere cu tot cu garnitura.
2. Incet, turnati apa curata pana cand pompa este plina.
3. Deschideti conducta de refulare pentru a iesi aerul in timpul umplerii.
4. Porniti pompa.
5. Opriti pompa cand apa iese afara puternic.

FUNCTIONAREA HIDROFORULUI

ATENTIE:  Pompa nu trebuie sa functioneze fara apa. Asigurati-va ca este intotdeauna
suficienta apa.

Daca motorul nu porneste, inseamna ca nu s-a creat suficienta presiune sau sunt evidente efecte
similare, opriti pompa si incercati sa rezolvati problema.

Presostatul  porneste pompa cand presiunea apei in rezervor scade sub presiunea de cuplare si
opreste pompa cand este atinsa presiunea de decuplare.

1. Alimentati pompa.
2. Deschideti conducta de refulare.
3. Verificati daca apa iese.

INTRETINERE SI DEPOZITARE

Aceste  pompe  nu  necesita  un  program de  intretinere  daca  utilizatorul  respecta  urmatoarele
masuri de precautie:

• Cand exista  risc  de  inghet,  goliti  pompa prin  busonul  de  golire  in  partea  inferioara  a
corpului pompei, avand grija sa o amorsati atunci cand o porniti din nou. 

• Verificati periodic daca este curata supapa de aspiratie.
• Daca  urmeaza  ca  pompa sa  nu fie  folosita  pentru  o  perioada  mai  mare  de timp (de

exemplu, in sezonul rece), se recomanda drenarea completa a acesteia, curatarea cu apa
curata si depozitarea intr-un spatiu uscat.

• Daca axul nu se roteste in mod liber, eliberati-l folosind o surubelnita pe care o introduceti
in orificiul special. Daca acest lucru nu este suficient pentru a rezolva problema, indepartati
corpul  pompei  desfacand  bolturile  corespunzatoare  si  curatati  foarte  bine  pentru  a
indeparta toate depunerile.

ATENTIE: Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator
sau de service-ul local autorizat pentru a evita orice pericol.

Inainte de orice reparatie sau intretinere a pompei, deconectati cablul de alimentare de la
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reteaua electrica. 

ATENTIE! In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari,
va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

Probleme tehnice
Problema tehnica Posibile cauze Solutii

Motorul nu porneste - Nu exista energie electrica
- Rotorul este blocat

- Verificati conexiunea si valorile de tensiune
- Contactati service-ul autorizat

Motorul se roteste 
fara a pompa apa

- Filtru infundat
- Adancime de aspiratie prea 
mare
- Aer in conducta de aspiratie

- Curatati filtrul
- Mutati pompa mai aproape de nivelul de refulare a apei
- Asigurati-va ca furtunul de aspiratie este etans
- Asigurati-va ca supapa de aspiratie este cufundata cu 
cel putin 500cm
- Pompa trebuie amorsata din nou

Debit apei este 
insuficient

- Adancimea de aspiratie la limita
- Filtru partial infundat
- Rotor blocat

- Verificati adancimea de aspiratie
- Curatati supapa de aspiratie, iar daca este necesar, tot 
furtunul de aspiratie
- Contactati service-ul autorizat pentru a curata pompa si
rotorul

Suprasarcina - Motor supraincalzit
- Rotor blocat

- Verificati tensiunea si ventilatia
- Eliberati rotorul (contactati service-ul autorizat)

Imposibilitatea de a respecta masurile de precautie de mai sus poate duce la deteriorarea
pompei si pierderea garantiei produsului.

SPECIFICATII TEHNICE

Model AUJET 100L

Tensiune de alimentare V 230

Dimensiuni cm 30x50x58

Putere W 750

Frecventa Hz 50

Adancime maxima de aspiratie m 9

Debit maxim L/min 50

Diametru racordare mm 25 (1'')

Inaltime refulare maxima m 45

Greutate kg 20

Lungime cablu m 1

Turatie rpm 2900

Presiune de lucru hidrofor bar 1.5 - 4

Volum butelie L 24

Presiune butelie (PS) bar 6

IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale. Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai
pentru referinta. Ele se pot schimba fara o notificare prealabila.
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