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I. Introducere 
 
Pompele submersibile cu seria 4SKM sunt destinate pentru extragerea apei din puturi 
de mare adancime. Acest model de pompa cuprinde cele mai avansate tehnologii ale 
cercetarilor din ultimii ani si care sunt avute in vedere din stadiul de proiectare. 
Pompa este alcatuita din componente care prin modul lor de asamblare conduc la 
un produs fiabil cu o durata ridicata de exploatare. 
 

II. Caracteristicile pompei 
 
Aceste pompe se caracterizeaza prin calitati multiple cum ar fi diametrul mic, 
greutate scazuta, carcasa rezistenta, debit mare si cu rezistenta la coroziune. Cu 
ajutorul acestei pompe este rezolvata problema extragerii apei din puturile de 
mare adancime. 
Aceste pompe se pot folosi pentru scoaterea apei din puturi cu diametru mic, din 
puturi de curte, dar si din puturi care au ca destinatie transportul apei si irigarea 
suprafetelor agricole de mari dimensiuni. Acest model de pompa apare in mai 
multe variante, si va puteti allege in functie de inaltimea de aspiratie, sau de tipul 
de motor care poate fi monofazat sau trifazat. 
 

III. Conditii de functionare a pompei 
 

1. Aceasta pompa este destinata functionarii in regim normal de tensiune. 
Frecventa este de 50Hz, tensiunea este de 230V ( ±5% ). 
2. Temperatura maxima a apei: 35°C 
3. Particulele solide continute (greutate procentuala) sa nu depaseasca 0.01%. 
4. Granulozitate: maxim 0.2mm. 
5. Acizi si rezistenta la alcalii PH6.5-8.5 
6. Hidrogen sulfurat al carui cantitate sa nu depaseasca 1.5mg/l. 
 

 

IV. Simbolurile pompei submersibile (exemplu) 
 

 
     4    SK  M  100   -750 
      -Puterea nominala a motorului in W (750 W) 

      -Puterea nominala a motorului in CP(1/100 CP) 
      - Motor monofazat 
      -Indicativul modelului de pompa 
      - Diametrul pompei in inch 
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V. Instalarea si utlizarea pompei 
 
 
Instructiuni generale 
 
1. Va rugam sa verificati notele cu explicatii si elementele de siguranta si 
observati daca pompa este in concordanta cu conditiile de lucru. 
2. Verificati daca cablul electric si stecherul nu sunt deteriorate si se prezinta in 
stare buna de utilizare. Asigurati-va ca toate suruburile sunt bine stranse si ca nu 
sunt scurgeri de apa. Tensiunea si frecventa cu care pompa este alimentata de la 
reteaua electrica trebuie sa fie in concordanta cu datele care sunt inscrise pe 
placuta de marcare a pompei. Pentru a lucra cu pompa in conditii de siguranta si 
pentru o durata mai mare de timp in exploatare trebuie ca circuitul de alimentare 
cu energie electrica sa fie prevazut cu sisteme de control care sa aiba functia de 
pornire, de oprire, de control al nivelului apei, de tensiune joasa sau ridicata. 
4. Pompa nu trebuie instalata si folosita fara o conectare la o sursa fiabila de 
alimentare cu energie electrica si cu legatura de impamantare. 
 
Instalarea pompei 
 
1. Alegeti o conducta corespunzatoare, in functie de adancimea la care se 
gaseste apa in put si de debitul final, si fixati-o cu fermitate in partea superioara a 
pompei. 
2. Daca pompa se afla la distanta mare fata de sursa de alimentare cu energie 
electrica, sau cablul electric nu este suficient de lung, atunci este necesar sa 
prelungiti cu un alt cablu electric prin conectare la cablul electric al pompei. Aveti 
grija ca sectiunea conductorilor care alcatuiesc noul cablu utilizat pentru 
prelungire sa fie aceeasi cu sectiunea conductorilor care formeaza cablul electric 
al pompei. Aveti grija ca aceasta legatura dintre cele doua cabluri electrice sa fie 
bine izolata. 
3. Instalati pompa in put in pozitie verticala. Introduceti prin cele doua orificii de la 
partea superioara a pompei un cablu metalic sau o funie rezistenta si asigurati-va 
ca sunt bine stranse. Trageti de cablu sau de funie astfel incat sa realizati un 
echilibru al pompei, o pozitie verticala centrata si stabila fata de cele doua orificii 
de prindere. Lasati pompa usor in jos in interiorul putului pana la o adancime de 
5m fata de nivelul apei. O data cu pompa introduceti in interiorul putului si 
conducta la care pompa a fost in prealabil conectata si cablul electric. 
4. Porniti pompa atunci cand aceasta se gaseste la o adancime de 2/3 in apa din 
interiorul putului si observati daca pompa evacueaza apa. De fiecare data dupa ce 
ati scos apa cu pompa aveti grija ca aceasta sa ramana oprita. 
5. Dupa testarea initiala a pompei aveti grija ca gura putului sa ramana acoperita 
pentru a se evita patrunderea in put si implicit in interiorul pompei a obiectelor 
straine care pot conduce la producerea accidentelor. 
6. La iesirea din pompa trebuie montata o supapa de sens care are rolul de a 
bloca revenirea nisipului in pompa. 
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Instructiuni de utilizare 
 
1. Masurati tensiunea si frecventa sursei de alimentare cu energie electrica. 
Acestea ar trebui sa aiba aceleasi valori cu parametrii de functionare ai pompei. 
Nivelul de fluctuatie al tensiunii retelei electrice nu trebuie sa depaseasca ±5% din 
tensiunea nominala, in caz contrar pot scadea performantele pompei, scade 
durata de exploatare a pompei sau chiar se poate arde motorul. 
2. Decuplati pompa de la reteaua electrica prin actionarea comutatorului din 
dispozitivul de control. La pornire actionati comutatorul si lasati pompa sa extraga apa. 
3. Va rugam sa fiti atenti la nivelul apei din put atunci cand pompa functioneaza. Nu lasati 
niciodata pompa sa functioneze fara apa deoarece se poate arde motorul pompei. 
4. Aveti grija ca pompa sa lucreze la tensiunea si frecventa normala, care 
reprezinta tocmai parametrii energiei electrice furnizate de catre reteaua electrica 
si de fiecare data opriti pompa atunci cand observati o functionare anormala, cum 
ar fi: caderi de tensiune sau tensiune electrica anormala, pompa se opreste in 
mod repetat, debitul mic de apa extras. 
5. Va rugam sa verificati in mod regulat cablul electric inainte de a incepe lucrul cu 
pompa. 
Verificati si schimbati partile defecte componente ale pompei inainte de a porni 
pompa. 
6. Opriti functionarea pompei prin intermediul comutatorului din dispozitivul de 
control atunci cand ati terminat extragerea apei si de asemenea decuplati cablul 
electric al pompei de la reteaua electrica. 
 

 

VI. Intretinerea si repararea pompei 
 

1. Atunci cand operati cu pompa aveti grija ca aceasta sa functioneze la 
parametrii si in conditiile pentru care este destinata si asigurati-va ca debitul de 
apa extras este cel normal. 
2. Verificati frecvent cablul electric si asigurati-va ca legaturile electrice sunt bine izolate. 
3. Aveti grija sa luati masuri de protectie a cablului electric in interiorul putului. Nu 
lasati cablul electric din exteriorul putului in soare si nici nu trebuie sa fie intins in 
interiorul .putului. 
4. Observati in permanenta nivelul apei din put. Aveti grija ca pompa aflata in 
functionare sa fie in permanenta in apa. Este interzis ca pompa sa functioneze 
fara apa, deoarece se poate produce arderea motorului pompei. 
5. Nu introduceti pompa imediat in apa daca aceasta a fost depozitata o perioada 
mai lunga de timp. Porniti pompa si lasati-o sa functioneze pentru cateva minute 
intr-un recipient cu apa curata. Stergeti suprafata pompei si lasati apa sa se 
scurga din interiorul ei. Ungeti pompa cu lubrifianti impotriva ruginirii si lasati-o sa 
se usuce intr-un loc bine ventilat. 
 

Principalele cauze care pot conduce la distrugerea bobinei statorului ar putea fi: 
1. Valoarea tensiunii electrice este prea ridicata sau prea joasa. 
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2. Apa intrata la nivelul bobinei a condus la deteriorarea dispozitivelor de 
etansare. 

 
VII. Probleme si solutii care pot aparea in exploatarea pompei 
 

Probleme Cauze posibile Solutii 

Pompa nu 
poate porni. 

1. Tensiune scazuta de 
alimentare. 
2. Linia principala de alimentare 
este defazata. 
3. Rotorul este blocat. 
4. Rotirea rotorului este 
greoaie. 
5. Condensatorul este defect. 
6. Motorul este ars. 
7. Rulmentul este spart. 

1. Reglati tensiunea standard la 10% din 
tensiunea nominala. 
2. Verificati daca reteaua electrica nu este 
defazata, daca stecherul nu este deteriorat 
sau  sistemele de protectie sunt oprite. 
3. Demontati pompa si curatati nisipul. 
4. Demontati si schimbati rotorul. 
5. Schimbati condensatorul cu altul de 
aceeasi capacitate. 
6. Reparati motorul la un centru autorizat 
7. Schimbati rulmentul. 

Debit 
insuficient sau 
pompa nu 
extrage apa. 

1. Capacitate ridicata. 
2. Filtrul pompei este obturat. 
3. Rotorul este spart. 
4. Scurgeri ale conductei. 
5. Scaderea vitezei de rotatie. 

1. Reglati debitul pompei. 
2. Inlocuiti filtrul. 
3. Schimbati rotorul. 
4. Mentineti strans capatul conductei sau 
inlocuiti conducta. 
5. Reglati circuitul al tensiunea nominala. 

 
Schema de instalare ( exemplu ) 

 

 

 Montaj pompa submersibila cu surub in put   
Legenda: 
 1 –Cablu electric 
 2 –Conducta refulare pompa Ø1” 
 3 –Funie de siguranta 
 4 –Manometru 
 5 –Dezaerator  
 6 –Supapa de sens  
 7 –Robinet 
 8 –Pompa submersibila 4SKM 
 9 –Put  
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Structura, codul si denumirea partilor componente 
 

 

430 01 Rotorul motorului 

430 02 Suport de aspiratie 

430 03 Etansare mecanica 

430 04 Inel 

430 05 Tub filtrant 

430 06 Turbina 

430 07 Pana 

430 08 Corp pompa 

430 09 Capac pompa 

430 10 Garnitura 

430 11 Capac superior 

430 12 Garnitura 

430 13 Surub 

430 14 Garnitura O 

430 15 Supapa 

430 16 Capac pt cablu 

430 17 Surub 

430 18 Cutie de comanda 

430 19 Cablu electric 

  

440 01 Inel elastic 

440 02 Capac inferior 

440 03 Manson de cauciuc 

440 04 Carcasa port rulment 

440 05 Limitator 

440 06 Rulment 

440 08 Rulment 

440 09 Etansare mecanica 

440 10 Statorul motorului 

440 11 Carcasa motorului 

440 12 Surub 

440 13 Inel de fixare 

440 14 Garnitura O 

440 15 Caseta cu ulei 

440 16 Garnitura O 

440 17 Surub 

440 18 Prezon 

440 19 Saiba 

440 20 Piulita 

440 21 Bucsa 

440 22 Garnitura 

440 23 Capac control nisip 

440 24 Presetupa 

440 25 Surub 
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