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ATENTIE

1. Va rugam sa cititi si sa respectati instructiunile de mai jos pentru a obtine cele mai
bune rezultate si pentru a prelungi durata de viata a echipamentului.

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

1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Trebuie acordata o atentie sporita Instructiunilor insotite de urmatoarele simboluri:

PERICOL: Nerespectarea acestor instructiuni va duce la producerea de socuri electrice.

PERICOL: Nerespectarea instructiunilor insotite de acest simbol va cauza ranirea grava si 
daune materiale.

OBSERVATIE: Nerespectarea instructiunilor insotite de acest simbol va cauza daune
pompei sau echipamentelor aferente.

OBSERVATIE:  Inainte  de  utilizarea  hidroforului,  cititi  cu  atentie  instructiunile  de  utilizare.
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.

OBSERVATIE: Fiecare pompa electrica a fost verificata in timpul asamblarii si impachetata cu
atentie.  Utilizatorul  va  verifica  cu  atentie  daca  echipamentul  prezinta  daune  din  timpul
transportului. Daca sunt gasite astfel de daune, va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

OBSERVATIE: Aceasta pompa de apa nu trebuie utilizata intr-un mediu inflamabil sau explozibil.

OBSERVATIE: Este interzisa functionarea uscata a pompei.

OBSERVATIE:  Aceasta  pompa  de  apa  nu  este  adecvata  pentru  functionarea  continua  (de
exemplu, functionarea ciclica pentru filtrarea iazurilor de inot sau echipamente industriale).

ATENTIE:  Producatorul  nu  este  responsabil  pentru  daunele  cauzate  de  nerespectarea
instructiunilor din acest manual. Acest lucru este aplicabil si accesoriilor.

ATENTIE: Nu este permisa utilizarea pompei de persoanele nefamiliarizate cu modul de
functionare al  acesteia. Este interzisa utilizarea hidroforului  de persoanele minore. Tineti
copiii la distanta de echipament, cand acesta functioneaza.

OBSERVATIE: Aceasta pompa este destinata distributiei de apa curata. Orice alte lichide
sau  materiale  vor  deteriora  pompa.  Acest  hidrofor  nu  va  fi  utilizat  pentru  pomparea
materialelor abrazive, namol sau alte materiale vascoase.  Daca lichidul ce urmeaza sa fie

pompat  contine  compozitii  corozive,  trebuie  luata  in  considerare  resistenta  la  coroziune  a
materialelor pompei. Aceasta pompa poate fi utilizata pentru distributia zilnica a apei curate, insa
se interzice distributia apei potabile.

Aceasta pompa este protejata impotriva stropirilor si ar trebui fixata intr-un spatiu foarte bine
ventilat, uscat, fara umiditate, unde temperatura ambientala sa nu depaseasca 40ºC. Nu
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trebuie depozitat sau utilizat in ploaie, incapere cu umezeala sau put.

• Pompa de apa nu trebuie ridicata sau transportata de cablul de alimentare.
• Aveti grija la specificatiile tehnice ale pompei. Utilizarea necorespunzatoare (suprasolicita-

rea) poate deteriora pompa si alte bunuri, poate rani grav persoanele din jur.
• Animalele domestice nu trebuie lasate sa inoate, sa pasca sau sa fie spalate in zona de

lucru a pompei in timp ce aceasta functioneaza.
• Este stric interzisa utilizarea cablului drept franghie pentru agatat.
• In momentul depozitarii, nu asezati greutati sau alte cutii deasupra hidroforului.
• Protejati pompa de conditiile meteorologice nefavorabile.

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.

Conditii de functionare:
• Montati  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. 
• 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. 

2. DOMENIU DE APLICARE

Pompele electrice pot fi folosite pentru gradini sau uz caznic (de exemplu, folosite ca unitate fixa
de alimentare cu apa a iazului, masinii de spalat, dusuri, etc.).

PERICOL:  Atunci  cand  pompa  este  conectata  la  chiuveta  sau  dus,  aceasta  nu  este
adecvata pentru distributia apei potabile.

PERICOL: 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) (VDE 0100-
702  si  0100-738).  Persoana  care  va  instala  pompa  este  responsabil  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 competenta si
autorizata.

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, dupa

Ver. 1/Rev. 0; Data: 08.02.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                                                       3



care conectati fazele respectand diagrama de pe carcasa blocului de conexiuni sau de pe placuta
de identificare.

Aplicatii:  irigatii,  marirea presiunii  in diverse instalatii,  distributia apei.  Aceasta pompa poate fi
utilizata la pomparea apelor curate, fara substante periculoase si fara gaze dizolvate.

3. SPECIFICATII TEHNICE

Model GP07800-C1

Tensiune de alimentare V 230

Dimensiuni cm 53 x 28 x 52

Putere W 800

Frecventa Hz 50

Adancime maxima de aspiratie m 7

Debit maxim L/min 50

Diametru racordare mm 25 (1'') - 25 (1'')

Inaltime refulare maxima m 38

Greutate kg 14.5

Lungime cablu m 1

Turatie rpm 2900

Grad de protectie - IP X4

Presiune de lucru bar 1.5 - 6

Volum butelie L 24

Tip membrana cauciuc

4. CONEXIUNEA ELECTRICA

Inainte de pornire, pompa trebuie verificata pentru a va asigura ca aceasta, in special cablul de
alimentare si  stecherele,  nu prezinta deteriorari.  Este interzisa utilizarea unei  pompe defecte.
Repararea pompelor defecte va fi realizata doar de service-urile autorizate.

Impamantarea:  Cablul  de  conectare  al  pompei  este  prevazut  cu  un  stecher  cu  2  pini.
Conectati pompa numai la o priza cu impamantare instalata corespunzator si testata.

OBSERVATIE: Asigurati-va ca tensiunea de alimentare si frecventa indicate pe placuta de
identificare a pompei, corespund valorilor retelei de alimentare.

OBSERVATIE: In cazul in care stecherul este defect, va rugam sa contactati service-ul autorizat
pentru inlocuirea acestuia.  Daca este defect doar cablul  prelungitor, se recomanda inlocuirea
acestuia cu un alt cablu care sa aiba aceeasi sectiune ca cel original.
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5. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

Nr. Denumire Nr. Denumire

1 Garnitura inelara 7 Buson de incarcare

2 Conducta de inalta presiune 8 Manometru

3 Cablu 9 Rezervor sub presiune

4 Comutator mecanic 10 Surub

5 Cablu de alimentare 11 Piulita

6 Element din alama
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6. INSTALAREA

Inainte de pornire, conectati conductele de admisie si refulare la pompa. Conducta de admisie
aspira apa din iaz in pompa, iar conexiunea furtunului de refulare se afla in partea laterala a
pompei. Pompa de admisie trebuie sa fie complet etansata, pentru a preveni scurgerile, in caz
contrar, aspirarea apei poate deveni imposibila.

Pentru a asigura etanseitatea conductei de admisie, firele din platic vor fi infasurate cu banda
adeziva PTFE, iar firele din otel sau cupru, cu fibre de canepa sau banda adeziva PTFE.

Se recomanda montarea unei supape de retinere, in caz contrar dupa oprirea pompei, presiunea
din  sistem  se  va  reduce  prin  conducta  de  aspiratie,  care,  daca  este  utilizata  ca  sursa  de
alimentare cu apa in gospodarie, va duce la pornirea/oprirea frecventa si necontrolata a pompei.
In principiu, se recomanda instalarea directa a unei supape de retinere intre orificiul lateral de
admisie  al  pompei  si  conducta  de  aspiratie,  deoarece,  astfel,  dupa  oprirea  echipamentului,
conducta de aspiratie nu va ramane in repaus, ci va fi mereu sub presiune. In caz contrar, va
duce la ruperea conductei de aspiratie. In plus, puteti monta o supapa de aspiratie la capatul
furtunului de aspiratie, insa acest lucru nu este absolut necesar.

Pompele au functia de auto-aspirare (trage singura), adica este obligatorie amorsarea acestora
inainte de utilizare. Carcasa pompelor este umpluta cu apa prin portul  de umplere. In timpul
aspirarii, portul de refulare trebuie sa fie deschis pentru a elimina aerul. Trebuie retinut faptul ca
in timpul procesului de umplere, se pot forma bule de aer in interiorul pompei. In acest caz, va
rugam sa agitati usor pompa in directii diferite pentru a elimina bulele de aer, apoi puteti relua
umplerea cu apa. Repetati procesul de mai sus de cateva ori pana cand apa ajunge la baza
portului  de umplere. Dupa care reinstalati  capacul portului.  Capacul nu trebuie strans in mod
excesiv, in caz contrar, carcasa pompei sau filetul furtunului va fi deteriorat.

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.

Functionarea in gol a conductei de aspiratie nu trebuie sa depaseasca 7 minute. Pentru a reduce
timpul mort, se recomanda umplerea completa cu apa a conductei de aspiratie (inclusiv filtrul din
fata) inainte de pornire. Adancimea maxima de aspiratie a pompelor cu auto-aspirare este 8 m,
adica distanta verticala dintre pompa si fundul iazului de apa nu trebuie sa depaseasca 8 m.
Sectiunea orizontala a conductei de aspiratie trebuie sa fie usor inclinata dinspre sursa de apa
spre pompa, altfel, aerul va patrunde in conducta, iar pompa nu va putea sa functioneze normal.

Doar dupa realizarea tuturor conexiunilor conductelor, iar pompa este umpluta cu apa, aceasta
poate fi  pornita. In timpul aspirarii, portul de refulare trebuie este fie deschis pentru a elimina
complet aerul din sistem si pentru a forma o presiune hidraulica. Daca nu se formeaza presiunea
hidraulica dupa timpului de aspiratie maxim, specificat mai sus, pompa trebuie oprita, iar apoi
eliminate probleme conform capitolului "Probleme tehnice".

De retinut faptul ca datele de mai sus reprezinta valorile maxime ale conductei de pompare, care
ar fi reduse datorita depasirii adancimii de aspiratie si a componentelor fixe (cum ar fi, conducta
de presiune, coturi si filtrul din fata).

Pompe: se permite  conectarea acestora la  conducta de alimentare cu apa a gospodariei  cu
ajutorul unui furtun intarit (armat); nu este permis furtunul normal, utilizat in gradina, deoarece
acestea se pot crapa sau rupe din cauza abraziunii, actiunea presiunii pe termen lung si uzarea
materialelor.

Filtrul  din  fata  al  pompei:  Conducta  de aspiratie  va  fi  echipata  cu  un filtru  pentru  a preveni
deteriorarea pompei de catre namol, nisip sau alte materiale abrazive din mediul de pompare. Nu
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este permisa instalarea filtrului in conducta de presiune.

Conducta de presiune: Conducta de presiune este utilizata pentru a distribui apa de la pompa la
orificiul de iesire (robinet, etc.), iar conexiunea acestuia cu conducta de presiune este in partea
superioara a carcasei pompei. Pentru a minimiza frecarea si, prin urmare, pierderea presiunii,
diametrul tevii trebuie sa fie de minim 3/4 inch (19.05 mm).

PERICOL TENSIUNE: In timpul instalarii, nu conectati cablul pompei cu retea.

PERICOL:  Utilizatorul  poate lua masurile necesare pentru a elimina pierderile datorate
defectarii pompei sau a componentelor acesteia, rezultate in urma supra-pomparii (de exemplu,
fixarea  unitatii  submersibile,  alarma,  sau  pompa  de  rezerva,  sau  rezervor  de  stocare),  insa
producatorul nu va fi responsabil pentru costurile rezultate.

7. INTRETINERE

In principal, la hidrofoare trebuie verificata periodic presiunea vasului de expansiune (de 2-3 ori in
fiecare an),  in  caz  contrar, va deveni  imposibila  functionarea normala a  acestora.  Presiunea
vasului de expansiune este masurata cu ajutorul manometrului la opusul tevii, care trebuie sa
aiba o presiune de 1.5 bar. Pentru masurarea presiunii vasului, deconectati alimentarea electrica
si lasati apa sa curga din vas (pregatind dispozitivul de colectare al apei). In cazul unei presiuni
de aer insuficienta in interiorul  vasului,  mariti  presiunea la valoare mentionata mai sus cu un
compresor industrial automat. O presiunea de aer insuficienta va cauza defectiuni la pompa de
alimentare cu apa pentru uz casnic si uzarea sacului de aer din cauciuc. Defectele echipamentu-
lui  cauzate de presiunea insuficienta din  vasul  de expansiune nu sunt  acoperite  de garantia
echipamentului.

     PERICOL TENSIUNE: Inainte de orice reparatie sau intretinere a pompei, deconectati
cablul de alimentare de la reteaua electrica. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de producator sau de service-ul local autorizat pentru a evita orice pericol.

PERICOL: In cazul defectarii pompei, aceasta trebuie reparata doar de personalul calificat
de la service-ul autorizat, folosind piese de schimb originale. Daca echipamentul nu este intretinut
conform instructiunilor din manual, de catre un personal specializat, cu piese de schimb originale,
garantia produsului nu va mai fi valabila.

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

8. PROBLEME TEHNICE
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Problema tehnica Posibile cauze Solutii

Motorul functioneaza, dar 
pompa nu aspira lichidul

1. Dupa pornire, pompa nu este complet 
umpluta cu apa.
2. In timpul aspiratiei apa din pompa se 
reduce datorita deschiderii portului de 
refulare al apei la conducta de refulare.

3. Furtunul de aspiratie nu este strans 
suficient

1. Umpleti pompa cu apa.

2. Umpleti pompa cu apa. Atunci cand 
reporniti, ridicati conducta de refulare la 1m
vertical fata de pompa si pastrati distanta 
pana incepe pompa sa aspire.
3. Verificati racordurile pompei, cum ar fi 
racordul conductei de aspiratie, racordul 
conductei de inalta presiune, inel de fixare, 
furtunul de aspiratie, inclusiv garnituri din 
PTFE sau fibre de canepa. Numai sub vid 
pompa poate aspira.

4. Blocarea ecranului filtrului de la 
supapa inferioara a portului de aspiratie;
5. Imposibilitatea de a elimina aerul de 
la conducta de refulare datorita inchiderii
portului de evacuare a apei;
6. Incapacitate de livrare in timpul de 
asteptare;

7. Adancime de aspiratie prea mare;

8. Supapa inferioara nu functioneaza 
corespunzator.

4. Curatati filtrul si supapa inferioara de la 
portul de aspiratie.
5. In ce pompa pompeaza, deschideti 
portul de evacuare al apei (robinet sau 
duza).
6. Umpleti complet cu apa conducta de 
aspiratie sau verificati din nou la cel putin 7
minute de la pornirea pompei.
7. Reduceti adancimea de aspiratie (max. 
8m).
8. Verificati nivelul apei din fantana sau iaz,
sau extindeti conducta de aspiratie, daca 
este posibil.

Motorul nu porneste 1. Lipsa tensiunii de alimentare.
2. Blocarea rotorului datorita 
ventilatorului.

3. Blocarea rotorului.

1. Verificati tensiunea.
2. Deconectati cablul de la priza, desfaceti 
carcasa ventilatorului cu o surubelnita, 
montati din nou carcasa rotind usor rotorul 
pentru a verifica daca se roteste fara 
probleme.
3. Deconectati de la priza electrica, scoateti
carcasa ventilatorului si rotiti axul motorului
pentru a actiona rotorul. Daca axul este 
blocat, contactati service-ul autorizat pentru
reparatii.

Debitul apei este insuficient 1. Adancimea de aspiratie la limita 
(>8m);
2. Filtru infundat;
3. Nivelul apei care urmeaza sa fie 
pompata este foarte scazut;
4. Eficienta pomparii este afectata de 
materialele straine.

1. Verificati adancimea de aspiratie;

2. Curatati filtrul;
3. Cufundati supapa inferioara intr-o apa 
mai adanca;
4. Spalati cu jet de apa carcasa pompei, 
conducta de aspiratie si cea de refulare 
sau contactati service-ul autorizat pentru 
verificari.

Inchiderea pompei cu un 
intrerupator termic

1. Motor suprasolicitat datorita frecarii 
materialelor straine

1. Spalati cu jet de apa pompa sau 
contactati service-ul autorizat pentru 
verificari.

Pornirea/oprirea 
intrerupatorului pompei (in 
modul WW sau automat)

1. Nu este fixata o supapa de retinere in 
conducta de aspiratie

1. Fixati supapa inferioara si cea 
intermediara in conducta de aspiratie.

Pornirea/oprirea frecventa a 
pompei (in cazul sistemului 
de alimentare cu apa pentru 
uz casnic)

1. Deteriorarea sacului de cauciuc din 
baia de ulei;
2. Nu exista aer comprimat in recipient.

1. Inlocuiti sacul de cauciuc sau recipientul;

2.Alimentati cu aer recipientul prin supapa 
corespunzatoare pana ajunge la o presiune
a aerului de 1.5 bar.
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Pompa nu ajunge la 
presiunea necesara (sistem 
de alimentare cu apa pentru 
uz casnic)

1. Presiunea setata este prea mica. 1. Contactati service-ul autorizat sau reglati
presiunea reglata (deconectati stecherul de
la priza inainte de a regla presiunea)

Pompa functioneaza fara 
intrerupere ( sistem de 
alimentare cu apa pentru uz 
casnic si stropitori automate)

1. Presiunea setata este prea mare.

2. Conexiunea conductei de refularea nu
este etansa.

1. Contactati service-ul autorizat sau reglati
presiunea reglata (deconectati stecherul de
la priza inainte de a regla presiunea);
2. Etansati conducta de refulare.

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

9. SCHEMA EXPLODATA
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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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