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1 Recomandări privind siguranţa  
 

1.1 Generalităţi  

Acest manual de montaj şi instalare conține 
instrucțiuni fundamentale care trebuie respectate 
cu atenție în timpul instalării, utilizării și întreținerii. 
Prin urmare, acesta trebuie să fie întotdeauna citit 
de către montator și de către personalul 
competent și care îl utilizează înainte de instalare 
și punere în funcțiune și trebuie să fie disponibil în 
orice moment la locul de utilizare a 
echipamentului. 
Nu trebuie să respectaţi doar instrucțiunile de 
siguranță generale cuprinse în acest capitol 
"Siguranță", ci şi instrucțiunile speciale privind 
siguranța indicate în alte capitole. 

 

1.2 Identificarea notificărilor  

Instrucțiunile privind siguranța 
cuprinse în acest manual de montaj 
şi instalare și a căror nerespectare 
poate cauza riscuri pentru persoane 
sunt marcate în mod special cu 
simbolul de pericol general 
"Simboluri de siguranță, în 
conformitate cu DIN 4844-W9». 

 
Acest simbol indică prezența unei tensiuni 

electrice periculoase. „Simboluri de 
siguranță, în conformitate cu DIN 
4844-W8”. 

 

Acest simbol indică instrucțiunile de 

  siguranţă a căror nerespectare poate 
cauza un risc pentru aparat și funcționarea 
acestuia. 

 
Notificările aplicate direct pe echipament, cum ar 
fi: 

• săgeata care indică direcția de rotație 

• identificarea racordurilor lichidelor trebuie să 
fie luate în considerare și păstrate lizibile. 

 

1.3 Calificarea şi instruirea personalului  

Personalul implicat în montajul, utilizarea, 
întreținerea și inspecția trebuie să fie calificat 
pentru aceste sarcini. Rămâne la latitudinea 
operatorului să definească în mod clar zona de 
responsabilitate, competență și supraveghere a 
personalului. 

 

1.4 Riscuri rezultate din nerespectarea 
instrucţiunilor privind siguranţa  

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate 
duce la apariţia unor riscuri, nu numai pentru 
persoanele fizice, ci și pentru mediu şi 
echipament. 

 
 
 
 
 
 

Nerespectarea instrucțiunilor privind siguranța 
poate anula orice pretenție în caz de deteriorare. 
Iată câteva exemple de riscuri care pot rezulta din 
nerespectarea acestor instrucțiuni: 

• Eșecul funcțiilor importante ale 
echipamentului. 

• Metode de întreținere și mentenanță 
recomandate ineficiente. 

• Punerea în pericol a persoanelor din cauza 
fenomenelor electrice și mecanice. 

 

1.5 Utilizarea în condiții depline de 
siguranță  

Trebuie să respectaţi instrucțiunile privind 
siguranța din acest manual de montaj şi utilizare, 
instrucțiunile naționale în vigoare privind 
prevenirea accidentelor, precum și orice ghiduri 
interne ale operatorului în ceea ce privește locul 
de muncă, exploatarea și siguranța. 

 
Înainte de a efectua orice lucrare pe 
produs, trebuie să vă asiguraţi că 
niciun echipament electric asupra 
căruia se efectuează intervenția nu 

este conectat la rețea. 

 
1.6  Instrucţiuni privind siguranţa 

pentru utilizator / operator 

Trebuie să excludeţi orice risc legat de energia 
electrică (a se vedea detalii în acest scop în 
directivele NIN (CENELEC) și ale regiei locale de 
energie electrică, de exemplu). 
Risc de infecție: Acest modul de pompare a 
apelor transportă fluidele care pot conține 
substanțe dăunătoare pentru sănătate. Prin 
urmare, în timpul lucrului trebuie să vă asigurați că 
evitaţi contactul lichidului cu ochii şi cu pielea şi 
mai ales cu gura. 

 
 

1.7 Instrucţiuni privind siguranţa pentru 
lucrările de montaj, întreţinere şi 
control 

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările 
de montaj, întreținere și control sunt efectuate de 
personal autorizat şi calificat care a citit cu atenție 
acest manual de montaj şi instalare. 
Orice intervenţie asupra echipamentului trebuie să 
aibă loc întotdeauna sistematic, la oprire. 
Toate dispozitivele de siguranță și de protecție 
trebuie să fie reasamblate și funcționarea lor 
trebuie să fie testată imediat după finalizarea 
lucrărilor. Luați în considerare punctele menționate 
în capitolul "Conexiuni electrice", înainte de 
repornire. 
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1.8 Intervenție  proprie  şi comandarea 
pieselor de schimb 

Nu este permisă nicio intervenție sau modificare a 
pompelor decât după consultarea producătorului. 
Piesele de schimb originale și accesoriile 
autorizate de către producător contribuie la 
siguranţă. Utilizarea altor piese poate anula 
responsabilitatea pentru consecinţele care 
rezultă. 

 

1.9 Moduri de funcţionare 
neautorizate  

 
Funcționarea în siguranță a pompelor furnizate nu 
este garantată decât în contextul unei utilizări în 
deplină conformitate, aşa cum se indică în 
capitolul "Domeniul de aplicare", al manualului de 
montaj și utilizare. Nu trebuie să depăşiţi în niciun 
caz limitele specificate în "Limitele utilizării" și 
"Date tehnice". 

 

2 Transport şi depozitare 
 

2.1 Livrare  

Trebuie să verificați dacă necesarul livrat 
corespunde materialelor de pe nota de livrare. 

 
Modulul compact este prevăzut cu un ambalaj 
proiectat în acest scop. 

 
Trebuie să manevraţi cu grijă modulul  
de pompare compact. Nu trebuie în 

niciun caz să îndoiți cablul de alimentare, 
ţeava de echilibrare a presiunii sau racordurile 
de presiune şi nici să le utilizaţi pentru a muta 
modulul. Capetele libere ale cablurilor trebuie 
nu trebuie să fie sub nicio formă imersate sau 
înmuiate, în niciun fel.  

 

2.2 Instrucţiuni privind depozitarea 
 

În caz de depozitare prelungită, 

   trebuie să protejaţi echipamentul  
de umiditate, căldură și îngheț. 

 

2.3  Eliminarea ambalajului  

Din grijă pentru mediul înconjurător 
... Veți înțelege că ambalajele pentru 
transport sunt absolut necesare. Vă  

mulțumim pentru contribuţia la protecția 
mediului prin eliminarea materialelor în 
conformitate cu reglementările sau prin 
reutilizarea lor.  

3.  Utilizarea produsului 
 

3.1  Descrierea produsului 

Modulele compacte sunt alcătuite dintr-un 
rezervor din plastic imputrescibil, etanş la apă, 
gaz și miros și sunt echipate cu una sau două 
pompe. Rezervorul are un manșon de intrare, un 
manșon de ieșire, un manșon de purjare și un 
racord pentru o pompă manuală cu membrană. 
Modulul de pompare a apelor cu fecale FHAG 
este echipat cu un manşon de aspirare a unui 
dispozitiv de tăiere montat în amonte de rotor. 
Acesta constă dintr-un inel de tăiere din oțel 
inoxidabil montat fix și un cap de tăiere rotativ din 
oțel inoxidabil care periază materiile solide 
antrenate, astfel încât fluidul transportat să poată 
fi pompat printr-o conductă cu secțiune 
transversală mică (de la DN 50). 

 
Modulele de pompare sunt echipate cu o 
comandă de comutare pneumatică cu comutare 
pe presiunea dinamică. Puteți găsi mai multe 
informații în capitolul 6. 

 
Protecția termică care se află în înfășurarea 
pompei este conectată la comandă și opreşte 
automat pompa în caz de supraîncălzire sau 
suprasarcină a motorului. Comanda are o baterie 
de rezervă gata de racordare, care asigură 
emiterea alarmei, chiar şi în cazul unei pene de 
curent. Bateria este disponibilă opțional. 
Acumulatorul asigură semnalizarea alarmei până 
la 15 ore după o pană de curent. Acumulatorul 
este încărcat la livrare, timpul de încărcare este de 
aproximativ 100 de ore. Acumulatorul se încarcă 
automat în timp ce comanda este conectată la 
sursa de alimentare electrică. 

Bateriile utilizate trebuie reciclate 

   în conformitate cu regulamentele  

în vigoare. 
 

Comenzile au un dispozitiv integrat de 
monitorizare a fazei care se aprinde atunci când 
direcția de rotație este incorectă, dar asta nu 
împiedică pornirea motorului. Semnalul de alarmă 
sonoră este deja integrat în comandă. 

 
Modelul cu 1 pompă 
Atunci când nivelul de pornire este atins în 
rezervor, pompa este pornită, până când lichidul 
din rezervor coboară sub nivelul de oprire. Dacă 
nivelul lichidului din rezervor atinge nivelul de 
alarmă, semnalul de alarmă va fi emis până când 
lichidul este împins sub acest nivel. 
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Modelul cu 2 pompe 

Comanda distribuie timpii de funcţionare la cele 2 
pompe, alternând ordinea de punere în funcţiune 
după fiecare perioadă de funcţionare a pompei. 
Prima pompă este pornită atunci când se atinge 
nivelul de pornire 1 în rezervor. Dacă lichidul 
continuă să crească și atinge nivelul de pornire 2, 
a doua pompă se va pune în funcţiune automat. 
Prima pompă se oprește atunci când lichidul a 
scăzut din nou sub nivelul de pornire 1. Pompa 
care este încă în funcțiune se oprește automat 
atunci când nivelul de oprire este atins. Dacă 
ambele pompe funcționează și nivelul lichidului 
atinge nivelul de alarmă, semnalul de alarmă va fi 
emis și va rămâne activat, până când lichidul va 
ajunge sub acest nivel. 

 

3.2 Domeniu de aplicare  

Modulele de scoatere compacte Biral din seriile 
FHA-C/FHA/FHAG sunt utilizate pentru drenajul 
spaţiilor care se află sub nivelul de reținere și în 
care se produc materii fecale, precum și apele 
uzate care conțin materiale solide. În prezența 
componentelor chimice agresive din lichidul 
transportat, este imperios necesar să se ia în 
considerare rezistența materialelor folosite la 
pompe. Modulul este rezistent la acizii slabi (pH de 
la 5 la 11). 
Trebuie să respectaţi principiile naționale de 
planificare și standardele privind 
"echipamentele de scoatere apelor uzate." 
Standardul SN 592 000, Capitolul 6 se aplică în 
Elveția. 

 

3.3  Limitări de utilizare  
3.3.1  Generalităţi 

 

   Nu este recomandabil să 

transportaţi aer și lichide cu 
caracter exploziv.   

• Temperatura maximă a fluidului transportat: 
35 °C, 60 °C max. pentru o perioadă scurtă de 
timp  

• Nu este potrivit pentru deșeuri extrem de 
abrazive (nisip, pietriș, etc. amestecat cu apă). 

• Echipamentul nu este aprobat pentru a 
funcţiona  în zone cu risc de explozie. 

• Maxim 15 porniri / oră  

• Limite de funcționare: 
Nu este potrivit pentru fluxuri continue: 
- Apă de ploaie  
- Golirea piscinei  
- Clătirea împotriva curentului. 

 

3.3.2  FHAG 

• Nu aruncați produse sanitare, cum ar fi 
tampoane, şerveţele sanitare, prezervative, etc. 
nici bucăți care nu pot fi tăiate, cum ar fi 
sticlă, lemn (chibrituri), metal (lame de ras, 
capsule) sau alte asemenea în apele uzate, 
deoarece acestea nu pot fi sfărâmate de către 
blocul de tăiere şi rămân în rezervor, riscând să 
blocheze pompa. 

 

4 Montaj şi Instalare 
 

   Evitați orice impact, frecare și forţă în 

timpul montajului! 
Dacă este instalat într-un puţ, este necesar să 
se echipeze deschiderea puţului cu un capac 
carosabil ridicat după instalarea 
echipamentului. 

Luați în considerare următoarele: 

• Este la latitudinea operatorului să excludă prin 
măsuri adecvate (de exemplu, prin sistem de 
alarmă, pompă de rezervă sau altele similare) 
pagubele indirecte provocate, de exemplu, 
printr-o inundare a spaţiilor din cauza unei 
defecțiuni a pompei. 

• Dispozitivul de comandă trebuie să fie instalat în 
același spațiu ca și modulul de pompare 
compact. 

• Modulul de pompare trebuie să fie montat astfel 
încât elementele de comandă și de întreținere 
să fie ușor accesibile.  

• Trebuie fixate robinete de închidere pe 
conductele de admisie și de presiune pentru a 
facilita activitatea în cursul unei posibile 
demontări a modulului. 

• Pentru a preveni depunerile în conducta cu 
presiune orizontală, aceasta și echipamentul 
trebuie să fie proiectate pentru un debit minim 
de 0,7 m/s şi de cel puţin 1,0 m/s în cazul 
conductelor verticale. 

• Conducta de presiune trebuie să aibă un 
diametru minim DN 80 sau DN 100 (FHA-C, 
FHA, FHA-Top) şi DN 50 (FHAG) și nu trebuie 
să fie echipată cu coturi strânse. 

• Nu lăsaţi conducta de presiune să îngheţe. 

• Vă recomandăm să instalați o pompă cu 
membrană manuală, în scopul de a goli 
rezervorul de colectare dacă pompa se 
defectează. Pentru a face acest lucru, găuriţi 
racordul de 1'' care se află pe rezervor. Instalați 
pompa manuală cu membrană într-o conductă 
ascendentă de 1'' (folosiți o țeavă flexibilă sau 
rigidă). Este recomandabil să fixaţi o supapă de 
reținere pe conductă, deasupra pompei manuale 
cu membrană pentru a preveni refluxul lichidului 
transportat. Aduceţi coloana deasupra nivelului 
de reţinere al conductei comune. 
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4.1  Instalare 

Modulul de pompare trebuie să fie plasat orizontal, 
pe o suprafață plană și fixat cu ancore de 
expansiune, rezistente la flotabilitate. 
Pentru a asigura o funcționare silențioasă, este 
recomandabil să nu fixaţi modulul de pompare 
compact direct pe perete (respectaţi principiile 
naționale de planificare). Toate modulele de 
pompare compacte pot fi racordate direct la un 
vas WC (conectare pentru vas WC fixat la o 
înălțime de 180 mm). De asemenea, există 
posibilitatea de a conecta direct un vas WC 
suspendat cu o scurgere de 250 mm. În cazul în 
care echipamentul sanitar este conectat printr-o 
conductă de scurgere este necesar să vă asiguraţi 
că aceasta este înclinată spre rezervor. Cu toate 
acestea, este necesar să decupaţi deschiderea 
corespunzătoare a manșonului de admisie în 
rezervor pentru a efectua racordarea dorită. 
Diametrul interior al conductei de admisie și al 
manșonului de admisie trebuie să fie acelaşi. 

4.1.1 Exemple de instalare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalaţie de evacuare a apelor uzate cu admisie pe orizontală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaţie de evacuare a apelor uzate cu admisie superioară.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Racordare directă la un vas WC fixat pe podea (180 mm). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Racordare directă la un vas WC suspendat (250 mm). 
 

4.2 Montajul conductei de ventilaţie 

Observaţie: Pentru a asigura funcționarea 
corectă a instalației, nu trebuie să existe nicio 
presiune în rezervor (măsurare pneumatică a 
presiunii de colmatare). 

Trebuie să aerisiți rezervorul de colectare. 

• Conducta de aerisire trebuie să fie trasă direct 
deasupra acoperișului sau într-o altă conductă 
de aerisire de deasupra celui mai înalt punct de 
scurgere. 

• Aerisirea unui circuit de ape uzate nu trebuie să 
fie conectată la conducta de aerisire pentru 
admisia unui degresant. 

• Conducta de aerisire trebuie să aibă un 
diametru nominal de cel puțin DN 70. 

 

4.3 Montajul racordurilor echipamentului 

Admisia vasului WC poate fi realizată cu un 
manșon de etanșare pentru WC sau cu un tub de 
scurgere DN 100/150 prevăzut cu manşoane țesute 
flexibile. Rezervorul este echipat cu mai multe 
manşoane de admisie (consultaţi desenul din 
capitolul 11) care trebuie tăiate în funcție de 
necesităţi. Dacă este necesar, același lucru se 
aplică şi pentru manșonul de admisie verticală DN 
50 DN 50. 
Conducta de presiune trebuie să fie adusă peste 
nivelul de reținere, ceea ce înseamnă că trebuie să 
urce întotdeauna peste acest nivel și apoi să ducă 
direct la conducta comună, trecând printr-o  
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buclă. Un dispozitiv de retenție este esențial 
pentru a preveni canalizării în rezervor. 

4.3.1 FHA-C / FHA / FHA-Top 

Trebuie să montaţi un robinet de închidere pe 
conducta de presiune, imediat după supapa de 
reținere cu bilă (integrată în racordul de presiune). 
În cazul în care conducta de presiune are un 
diametru nominal DN 80, este de asemenea 
posibil să utilizaţi un racord DN 80 – DN 80 
(disponibil opțional) în loc de adaptorului DN 80 – 
DN 100 furnizat. 

4.3.2 FHAG 
Modelul FHAG nu este echipat cu o supapă de 
reținere integrată. Pe aceste echipamente, supapa 
de reţinere și robinetul de închidere sunt montate 
pe conducta de presiune, imediat după cotul de 
legătură de 90° (disponibil opțional). 

 

4.4 Montajul comenzii  
 

Dispozitivul de comandă trebuie 
instalat în zona care nu poate fi inundată, în  
conformitate cu liniile directoare locale. 

• Este imperios necesar ca furtunul de presiune 
dintre rezervor și dispozitivul de comandă să fie 
în continuă creștere și să nu aibă niciun cot şi 
nicio buclă (lungime maximă de 5 metri) pentru 
ca dispozitivul de control al nivelului care are 
scopul de a vidanja rezervorul de colectare să 
funcţioneze perfect).  

• Aerisirea rezervorului de colectare este 
esențială pentru a asigura funcționarea fără 
probleme (consultaţi capitolul 4.2). 

 

5 Conectare electrică  
 

Motorul poate fi deteriorat în cazul în 
care tensiunea este greșită! 
O revizuire efectuată de către un 
specialist, înainte de punerea  

în funcțiune trebuie să certifice faptul că 
măsurile de protecție electrice sunt prezente. 
Legarea la pământ, nulul, transformatorul de 
izolare, disjunctorul cu curent de scurgere sau 
cu tensiune de defect trebuie să respecte liniile 
directoare ale regiei de energie electrică 
competente. 
 

 Capetele libere ale cablurilor nu 

trebuie să fie imersate sau înmuiate  
în niciun caz, în niciun fel. 

 
Modulul este echipat cu un ştecher. 
Respectați instrucțiunile electrice 
privind băile / spaţiile umede. 
Conexiunile nu trebuie să se afle în 

zona inundabilă. Disjunctoarele de protecţie 
sau aparatele de comutație nu  

trebuie să fie instalate niciodată în zonele cu 
risc de explozie. 

Motorul pompei modulului de pompare compact 
este echipat cu un contact de protecție încorporat 
în înfășurările motorului care întrerupe pompa 
prin intermediul comenzii racordate în caz de 
supraîncălzire sau de supraîncărcare a motorului. 
Modulul de pompare nu necesită nicio altă 
protecție a motorului. 

 
5.1  Conectare la reţeaua de alimentare  

Modulul de pompare este gata de 
funcționare după ce ştecherul este 
introdus într-o priză electrică cu 
împământare. 

 
În cazul în care indicatorul luminos 
al ordinii de faze incorecte se 
aprinde pe dispozitivul de comandă 
inversaţi 2 faze ale conectării la 
rețea. Modulele sunt dotate 
standard cu ştechere CEE. Pentru a 
inversa 2 faze, rotiţi cu o șurubelniță 
placa de întreţinere rotundă pe 
bornele ştecherului, la 180 de 
grade. 

 

5.2 Schema de conexiuni (modul cu 1 
pompă) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Schema de conexiuni (modul cu 2 
pompe) 
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5.4 Specificații 

Tensiune de alimentare: 400 VAC +6% / –10% 
Frecvenţă de alimentare: 50 Hz 
Grad de protecţie a  
dispozitivului de comandă: IP 54 
Grad de protecţie a  
motorului: IP 68 
Clasa de izolare: F  
Temperatura ambiantă: între 0° şi + 40°C 
Nivel de zgomot: < 70 dBA 
Puteți găsi mai multe specificații la punctul 11 
„Date tehnice”. 

 

6.  Punere în funcţiune  
 

Nu lăsați niciodată pompa să 
funcţioneze în gol pentru o 
perioadă îndelungată. Trebuie să 
deschideţi vanele conductelor sau  

robinetele de închidere înainte de a trece la  
punerea în funcțiune. 
Un test cu apă pe cel puțin două cicluri de 
comutare este necesar pentru a trece la 
punerea în funcţiune. 

Trebuie să verificați următoarele punctele de mai 
jos înainte și în timpul punerii în funcţiune: 

• La modelele FHA-C, FHA şi FHA-Top trebuie 
să deșurubați complet (în sens antiorar) 
șurubul de reglare de pe capacul supapei de 
reținere cu bilă. 

• Verificați din nou dacă toate conexiunile, 
fitingurile, deschiderile și conexiunile sunt 
bine strânse. 

• Verificaţi funcţionarea supapei de reținere. 

• Montajul corect al conductei de aerisire și 
aerisirea locului instalării. 

• Verificați direcția corectă de rotație a pompei  

• Trebuie să verificaţi dacă tensiunea, 
frecvența și puterea consumată sunt corecte. 

• Verificați funcționarea completă a instalației. 

• Schemele de comandă și cele electrice, 
precum și manualul de utilizare trebuie să fie 
disponibile la faţa locului. 

 

6.1 Mod de funcţionare  

Motoarele sunt proiectate pentru o funcţionare 
continuă S1 sau, în modul intermitent, pentru 
maxim 15 comutări pe oră. 
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6.2 Elemente de comandă 
6.2.1  Modulul cu 1 pompă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selectorul modului  
Poziţia „Manu” - Manual: Pompa funcționează în 
permanență independentă de conținutul 
rezervorului. Comutatorul trebuie să fie menţinut 
manual în această poziție şi revine în poziția 
"OFF" – Oprit atunci când nu mai este apăsat. 
Poziţia „Off” – Oprit: Pompa este oprită. Această 
poziţie a întrerupătorului serveşte şi la 
recunoașterea defectelor înainte de repunerea în 
funcţiune a instalației. 
Poziţia „Auto” - Automat: Pompa funcţionează 
automat în funcție de nivelul lichidului în rezervor. 
 

2. Tasta Reset – Resetare  

Această tastă este folosită pentru a recunoaște 
defecţiunile înainte de repunerea în funcţiune a 
instalației. 
 

3. Comutator de alarmă 
Poziţia „On” – Pornit: Alarma sonoră va suna 
simultan cu aprinderea ledurilor „Failure” – 
Defecţiune şi „Alarm – Niveau” – Alarmă – Nivel. 
Poziţia „Off” – Oprit: Alarma sonoră este 
dezactivată. 
 

4. Ledul verde „Betrieb / Operation” – 
Operare  

Se aprinde atunci când pompa este în funcțiune. 
 

5. Ledul roşu rouge „Failure” – Defecţiune  
Aprins continuu împreună cu ledul „Alarm – 
Niveau” – Alarmă – Nivel: Aprinderea continuă 
simultană a ledurilor „Failure” – Defecţiune şi 
„Alarm – Niveau” Alarmă – Nivel indică faptul că 
senzorul de temperatură a oprit motorul pompei 
din cauza supraîncălzirii. Alarma sonoră sună în 
același timp, dacă este activată, la fel ca și 
semnalul de alarmă extern conectat (care 
urmează să fie furnizat de către client).  

Odată ce motorul s-a răcit, apăsați tasta „Reset” – 
Resetare pentru a șterge defecţiunea. 
Iluminare intermitentă: Iluminează intermitent 

pentru informare timp de 2 luni înainte de expirarea 

întreținerii anuale (Recomandare: SN 592 000). 

Semnalul este confirmat clientului Biral de către 

echipa de service în timpul întreținerii. 

Dezactivarea iluminării intermitente pentru 

întreţinere: 

1. Fixaţi comutatorul de mod în poziţia „Hors/Off“ – 
Scos / Oprit și apoi apăsați tasta „Reset“ – 
Resetare. 

2. După ce nu mai apăsaţi tasta „Reset“ – Resetare 
ledul „Alarme“ - Alarmă se aprinde pentru circa 1 
secundă. 

3. Între timp treceţi comutatorul de mod în poziția 

„Auto“ – Automat. 

4. Ledul „Dérangement“ – Deranjament care 

iluminează intermitent se stinge. 
 

6. Ledul roşu „Alarm / Niveau” – Alarmă – Nivel  

Aprins continuu: Se aprinde atunci când nivelul de 

lichid din rezervor depășește nivelul de alarmă. Alarma 

sonoră sună în același timp, dacă este activată, la fel 

ca şi semnalul de alarmă externă conectat (care 

urmează să fie furnizat de către client). În cazul în care 

ledul verde „Operation” - Operațiune se aprindă în 

același timp cu ledul „Alarm / Niveau” – Alarmă – Nivel 

pompa funcționează, dar nu evacuează suficient de 

rapid un volum de admisie deosebit de mare, pe 

moment. Semnalarea unei alarme se opreşte în mod 

automat atunci când volumul de evacuare scade. Dacă 

nu se întâmplă astfel, există o defecțiune de 

funcţionare a echipamentului. Luaţi legătura cu 

departamentul S.A.V. al companiei Biral. 

Iluminare intermitentă: Dacă ledul iluminează 
intermitent dispozitivul de comandă a constatat o 
funcţionare repetată neobişnuit de lungă a pompei. 
Trebuie să aduceţi acest fapt la cunoştinţa 
departamentului S.A.V. al companiei Biral 
(Recomandare: SN 592 000). 
 

7. Ledul verde „Ordre des phases” – Ordinea 
fazelor 

Se aprinde atunci când s-au inversat fazele de 
conectare la rețeaua electrică. Pompa funcționează în 
direcția greșită, ceea ce reduce capacitatea de refulare 
și crește uzura. Acest indicator nu se aprinde după 
înlocuirea motorului pompei, de exemplu, în cazul în 
care cablul de legătură între motor și dispozitivul de 
comandă a fost conectat greşit și pompa funcţionează 
în direcția greșită. Prin urmare, în aceste cazuri trebuie 
să verificați întotdeauna direcția proprie de rotație a 
motorului atunci când demontat. Văzut de pe partea 
motorului, rotorul trebuie să se rotească în direcția 
acelor de ceasornic. La demarare, motorul generează 
un şoc în direcția opusă acelor de ceasornic. Consultaţi 
paragraful 5.1 pentru inversarea fazelor în cazul 
succesiunii incorecte a fazelor. 
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6.2.2  Modulul cu 2 pompe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selectorul modului (unul la fiecare pompă) 
Poziţia „Manu” – Manual: Pompa 
corespunzătoare funcționează în permanență 
independentă de conținutul rezervorului. 
Comutatorul trebuie să fie menţinut manual în 
această poziție şi revine în poziția "OFF" – Oprit 
atunci când nu mai este apăsat.  
Poziţia „Off” – Oprit: Pompa este oprită. Această 
poziție a comutatorului este, de asemenea, 
utilizată pentru a recunoaște defecţiunile înainte 
de repunerea în funcţiune a instalației. 
Poziţia „Auto” – Automat: Pompa 
corespunzătoare funcționează în mod automat în 
funcție de nivelul lichidului din rezervor. 
2. Tasta Reset – Resetare  

Această tastă este folosită pentru a recunoaște 
defecţiunile înainte de repunerea în funcţiune a 
instalației. 
3. Comutator de alarmă 
Poziţia „On” – Pornit: Alarma sonoră va suna 
simultan cu aprinderea ledurilor „Failure” – 
Defecţiune şi „Alarm – Niveau” – Alarmă – Nivel. 
Poziţia „Off” – Oprit: Alarma sonoră este 
dezactivată. 
4. Ledul verde „Operation” – Operare (unul 
pentru fiecare pompă). Se aprinde atunci când 
pompa corespunzătoare funcționează. 
5. Ledul roșu „Störung / Failure” – 

Defecţiune (unul pentru fiecare pompă) 
Aprins continuu împreună cu ledul „Alarm – 
Niveau” – Alarmă – Nivel: Aprinderea continuă 
simultană a ledurilor „Failure” – Defecţiune şi 
„Alarm – Niveau” Alarmă – Nivel indică faptul că 
senzorul de temperatură a oprit motorul pompei 
din cauza supraîncălzirii. Alarma sonoră sună în 
același timp, dacă este activată, la fel ca și 
semnalul de alarmă extern conectat (care 
urmează să fie furnizat de către client). Odată ce 

motorul s-a răcit, apăsați tasta „Reset” – Resetare 

pentru a șterge defecţiunea. 

Iluminare intermitentă: Iluminează intermitent pentru 
informare timp de 2 luni, înainte de expirarea 

întreținerii anuale (Recomandare: SN 592 000). 
Semnalul este confirmat clientului Biral de către echipa 

de service în timpul întreținerii. 
Dezactivarea iluminării intermitente pentru 
întreținere: 

5. Fixaţi comutatorul de mod în poziţia „Hors/Off“ – 
Scos / Oprit și apoi apăsați tasta „Reset“ – 

Resetare. 

6. După ce nu mai apăsaţi tasta „Reset“ – Resetare 
ledul „Alarme“ - Alarmă se aprinde pentru circa 1 
secundă. 

7. Între timp treceţi comutatorul de mod în poziția 

„Auto“ – Automat. 

8. Ledul „Dérangement“ – Deranjament care 

iluminează intermitent se stinge. 

 
6. Ledul roşu „Alarm / Niveau” – Alarmă – Nivel  
Aprins continuu: Se aprinde atunci când nivelul de 
lichid din rezervor depășește nivelul de alarmă. Alarma 
sonoră sună în același timp, dacă este activată, la fel 
ca şi semnalul de alarmă externă conectat (care 

urmează să fie furnizat de către client). Semnalizarea 
alarmei se opreşte în mod automat atunci când 
pompele au readus nivelul lichidului din rezervor sub 
nivelul de alarmă.  
În cazul în care cele două leduri verzi „Operation” - 
Operațiune se aprind în același timp cu ledul „Alarm / 
Niveau” – Alarmă – Nivel pompele funcționează, dar 
nu evacuează suficient de rapid un volum de admisie 

deosebit de mare, pe moment. Prin urmare, trebuie 
să aşteptaţi ca nivelul de admisie să scadă, după 
care semnalizarea de alarmă se va opri în mod 
automat. Dacă nu se întâmplă astfel, există o 

defecțiune de funcţionare a echipamentului. Luaţi 

legătura cu compania S.A.V. Biral. 
Dacă ledul roşu de alarmă se aprinde fără să existe 
o semnalizare de alarmă şi fără ca niciun led sau unul 
dintre ledurile de funcţionare să nu se aprindă, trebuie 
să luaţi legătura cu departamentul S.A.V. al companiei 

Biral S.A.V. Biral. 
Iluminare intermitentă: Dacă ledul iluminează 
intermitent dispozitivul de comandă a constatat o 
funcţionare repetată neobişnuit de lungă a pompei. 
Trebuie să aduceţi acest fapt la cunoştinţa 

departamentului S.A.V. al companiei Biral. 
 

7. Ledul verte „Ordre des phases” – Ordinea 
fazelor 

Se aprinde atunci când s-au inversat fazele de 
conectare la rețeaua electrică. Pompa se roteşte în 
direcția greșită, ceea ce reduce capacitatea de refulare 
și crește uzura. Acest indicator nu se aprinde după 
înlocuirea motorului pompei, de exemplu, în cazul în 
care cablul de legătură între motor și dispozitivul de 
comandă a fost conectat greşit și pompa se roteşte în 

direcția greșită. Prin urmare, în aceste cazuri trebuie să 

verificați întotdeauna direcția proprie de rotație a 
motorului atunci când demontat. Văzut de pe partea 
motorului, rotorul trebuie să se rotească în direcția  
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acelor de ceasornic. La demarare motorul generează 
un şoc în direcția opusă acelor de ceasornic. 
Consultaţi paragraful 5.1 pentru inversarea fazelor în 

cazul succesiunii incorecte a fazelor. 
 

7. Mentenanţă, întreţinere, garanţie 
 

7.1 Inspectare 

Este recomandabil ca operatorul să verifice o dată 
pe lună dacă modulul de pompare a apelor uzate 
și supapa de reținere funcționează corect 
observând cel puțin două cicluri de comutare. 

 

7.2 Mentenanţă şi întreţinere  

Este imperios necesar să scoateţi 
pompa din funcţiune înainte de a 
începe lucrările de întreținere. 
Scoateți ştecherul și protejaţi 

dispozitivul împotriva repornirii accidentale. 
Numai persoanele instruite de către compania 
Biral sunt autorizate să efectueze lucrări de 
întreținere și service. 

 
Pentru a asigura funcționarea corectă este 
necesar să întreţineţi periodic modulul de pompare 
compact cu ajutorul unor specialişti: Regulă 
generală: 

• trimestrial, în cazul instalațiilor dintr-o instituţie 
publică 

• semestrial pentru instalațiile din clădiri 
rezidențiale colective  

• anual în locuinţele mono-familiare. După 
instalarea unui modul FHAG nou sau după ce aţi 
înlocuit simeringul, verificați nivelul uleiului după o 
săptămână de funcționare, în conformitate cu 
următoarea regulă:  

• Atunci când pompa este în poziție verticală, 
baia de ulei este umplută până la marginea 
inferioară a orificiului de inspecție. Adăugaţi 
ulei suplimentar, dacă este necesar (tip de 
ulei: Shell Tellus C22). 

 
7.2.1 Mentenanţă – puncte de verificat  

 Verificarea etanșeităţii punctelor de legătură, 
uitându-vă în jurul instalaţiei şi a robinetelor. 

 Acţionarea elementelor de închidere, 
controlarea ușurinței de operare şi a 
etanşeităţii. 

 Deschiderea și curățarea supapei de reținere, 
controlarea funcţionării. 

 Curățarea interiorului rezervorului și a 
pompei. 

 Eliminarea impurităților din tubul de transport 
și destuparea acestuia. 

 Eliminarea oricăror reziduuri solide. 

 Verificarea gradului de uzură a rotorului, a 
simeringului și a blocului de tăiere (FHAG) și 
înlocuirea pieselor defecte. 

 Verificați dacă arborele se rotește în mod 
silenţios și cu ușurință. defectarea rulmenților 
cu bilă sau funcționarea defectuoasă a 
motorului necesită în mod normal o revizuire 
generală a stării pompei. Această operațiune 
trebuie să fie efectuată de către compania Biral 
sau un partener autorizat. 

 Verificați nivelul de ulei și completați dacă este 
necesar (tip de ulei: Shell Tellus C22). 

 Schimbarea uleiului după 3.000 de ore de 
funcționare (tip de ulei: Shell Tellus C22). 

 Inspecție vizuală a conductei de aerisire și a 
dispozitivului de purjare. 

 Inspecție vizuală a stării rezervorului de 
colectare. 

 Inspecție a etanșeităţii rezervoarelor de 
colectare la fiecare 5 ani în conformitate cu 
liniile directoare naționale. SN 592 000, 
capitolul 6.1.7.4 se aplică în Elveția. 

 Inspecția vizuală a componentelor electrice ale 
sistemului. Cablurile nu trebuie să fie îndoite 
sau deteriorate. Intrarea cablului trebuie să fie 
etanșă. 

 Verificarea comutării alternate pe instalațiile 
duble. 

 Verificarea consumului de curent cu un 
dispozitiv de control  

 Clătirea întregului sistem cu apă curată o dată 
la 2 ani. 

 

7.3 Contract de mentenanţă  

Un contract de întreținere este recomandat 
călduros, deoarece asigură executarea periodică și 
profesională a tuturor lucrărilor de întreținere și 
control necesare. 

 

7.4 Garanţie 
La fel ca pentru toate produsele companiei Biral 
condițiile de vânzare și de livrare se aplică şi 
micului modul de pompare. Una dintre condițiile 
fundamentale de aplicare a garanției este 
respectarea fiecărui punct din prezenta 
documentație. O defecțiune cauzată de uzură și / 
sau coroziune nu este acoperită de garanție. 

 

8 Scoaterea din funcţiune  
 

Deconectați toate bornele de la sursa 
de alimentare (scoateţi ștecherul) și 
asigurați-o împotriva unei puneri sub 
tensiune accidentale. 

Scoaterea din funcţiune se face în 
ordinea inversă a punerii în funcţiune 

La modelele FHA-C, FHA şi FHA-Top, șurubul de 
reglare de pe carcasa a supapei de pe capacul  
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Defecţiuni  Cauză Soluţie  
Pompa nu 
se opreşte 

Țeava de 
echilibrare a 
presiunii nu este 
etanşă sau este 
înfundată (posibil 
condens) 

Verificaţi ţeava şi 
înlocuiţi-o sau curăţaţi-
o, dacă este necesar. 

Comandă* 
defectuoasă 

Verificaţi comanda, 
înlocuiţi-o dacă este 
nevoie 

* Curenţii 
armonici 
prezenţi în 
reţeaua de 
alimentare 
pot provoca 
perturbări în 
circuitul 
electronic. 

Măsuraţi tensiunea 
din reţea. Dacă sunt 
prezenţi curenţi 
armonici luaţi legătura 
cu departamentul 
S.A.V. al companiei 
Biral. 

Supapa de 
reţinere este 
blocată sau nu 
este etanşă. 

Pentru a vidanja 
conducta de presiune, 
rotiţi spre dreapta 
şurubul montat în 
lateral pe supapa de 
reţinere. Destrângeţi 
adaptorul flexibil şi 
deşurubaţi robinetul de 
închidere. Verificaţi 
supapa de reţinere şi 
curăţaţi-o. nu scoateţi 
capacul de pe 
rezervor. 

Semnalizar
ea 
defectului  

/ alarmei 
pe 
comandă 

 Consultaţi capitolul 6.2 
din acest manual.  

Uleiul din 
carter al 
motorului 
este tulburat 
sau lăptos 

Simering 
defect 

Compania Biral  
sau un centru S.A.V. 
autorizat de compania 
Biral trebuie să 
înlocuiască simeringul. 

 

 

supapei de reţinere cu bilă ajută la scoaterea 
acestuia pentru a vidanja conducta de presiune 
înainte de a o demonta. Deschiderea se face 
rotind şurubul spre dreapta. 

 

9 Eliminarea  
 

Componentele, mai ales cele electronice 
trebuie eliminate respectând mediul 
înconjurător (prin sortarea deșeurilor), și 
respectând cerințele și reglementările 
locale în vigoare. 

 

10. Privire de ansamblu asupra defecţiunilor  
 

Deconectaţi pompa de la reţeaua 
de alimentare electrică înainte de 
orice intervenție (scoateți 
ştecherul din priză)! 

 

 Defecţiuni  Cauză Soluţie  
Pompa nu 
pornește 

tensiunea de 
alimentare 
lipseşte 

Verificați sursa de 
alimentare, conectați 
ştecherul cablului de 
alimentare. 

Rotor blocat  Închideţi gurile de 
admisie. Goliți 
rezervorul cu o 
pompă manuală cu 
membrană, 
deşurubaţi gura de 
vizitare și goliți 
rezervorul cu mâna. 
Apoi eliminaţi 
impuritățile care 
blochează pompa. 

Țeava de 
echilibrare a 
presiunii nu 
este etanșă sau 
este înfundată 
(posibil condens) 

Verificați ţeava, 
înlocuiți-o sau 
curăţaţi-o, dacă este 
necesar. 

Siguranţă 
defectă în 
tabloul electric 
 

Verificați siguranța. 


