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ENWARRANTY CERTIFICATE

WARRANTY CONDITIONS
1. FERRO S.A. company provides a 24-month warranty for a correct operation 

of the Ferro pump in agreement with its application and technical conditions 
specified in the Instruction Manual, and 6-month warranty for repairs and used 
spareparts. Warranty period starts on the final user purchase date. Warranty 
applies on the territory of Poland, for other countries seller is responsible for 
any warranty certificates.

2. The warranty certificate must be completed and stamped by the seller and the 
installation company which installed the pump; an incomplete warranty certifi-
cate is invalid.

3. The seller is obliged to show the product when selling it; potential later claims 
regarding surface damage will not be accepted.

4. The customer will make a legitimate claim in the organization where he has 
bought the product or directly in the FERRO S.A. company. In case of a claim, 
he will submit a duly completed Warranty Certificate together with a purchase 
receipt; the claim will not be accepted unless valid documents are submitted.

5. The warranty covers only flaws provably caused by the manufacturer, not by 
incorrect or incompetent installation, a failure to satisfy all instructions speci-
fied in the User’s Manual, flaws caused by impurities in the distribution system, 
freezing, mechanical damages etc.

6. The warranty does not cover damages caused during transport, unsuitable stor-
age or improper usage of the product.

7. The warranty does not cover parts that are subject to natural wear caused by 
standard application as well as all faults caused by dirts carried by pumped liq-
uid. Usage of proper filter at the pump’s inlet is mandatory.

8. The warranty cannot be accepted after any unauthorized interference with the 
product.
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! ATENTIE: Inainte de instalare, asigurati-va ca instructiunile de instalare si 
de functionare sunt respectate. Instalarea si utilizarea pompei trebuie sa 
fie in conformitate cu reglementarile locale si sa respecte bunele practici.

 RECOMANDARI PENTRU INSTALAREA POMPELOR DE TIP GPA-II: 
1. Cititi cu atentie manualul de instalare.
2. Producatorul nu va fi raspunzator pentru nici o vatamare corporala, deteriorarea pompei si 

a altor bunuri cauzate de nerespectarea instructiunilor de instalare.
3. Instalatorii si operatorii trebuie sa respecte normele de securitate in vigoare.
4. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca acest produs este instalat si intretinut numai de catre 

personal calificat, cu certificare profesionala si conform manualului de instalare.
5. Pompa nu trebuie sa fie instalata intr-un mediu umed, expus la stropi de apa.
6. Pentru accesul facil in ce priveste intretinerea, un robinet de inchidere trebuie sa fie insta-

lat pe fiecare parte a pompei, in aval si in amonte de aceasta.
7. Opriti tensiunea de alimentare a pompei inainte de instalare si intretinere.
8. Conductele de distributie a caldurii nu trebuie alimentate cu apa care nu este dedurizata, 

Pentru a se evita depunerea calcarului din apa care circula in interiorul conductelor, deoa-
rece se poate bloca rotorul.

9. Nu porniti pompa fara lichid.
10. Deoarece mediul este cu temperatura ridicata si presiune inalta, sistemul trebuie sa fie 

complet golit sau vanele de inchidere de pe ambele parti trebuie sa fie inchise inainte de a 
trece la demontarea pompei, pentru a preveni arsurile.

11. Daca desurubati dopul (piuliţa) de la adaptorul axului şi permiteti apei să curgă afară pen-
tru cateva secunde, nivelul temperaturii ridicate cat si al lichidului de inalta presiune vor 
scadea. ATENŢIE: Pericol de opărire. Protejaţi secţiunile electrice de jetul de apă. Evitati ca 
jetul de apa sa nu produca vatamari corporale sau deteriorarea altor parti.

12. Ventilatia trebuie sa fie asigurata in timpul verii sau in functie de temperatura mediului 
ambiant, pentru a se evita formarea condensului care ar putea provoca defectiuni electrice.

13. Iarna sau cand temperatura ambientala scade sub 0°C sau cand sistemul de pompare nu 
va functiona, sistemul de incalzire trebuie golit complet, astfel incat sa se evite fisurarea 
corpului pompei datorita inghetului.

14. Daca pompa este inactiva o perioada lunga de timp, inchideti robinetii de alimentare de la 
intrarea in pompa si de evacuare si opriti alimentarea cu energie.

15. In cazul in care cablul flexibil este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de o persoana 
calificata.

16. In caz de supraincalzire sau in cazul oricarei alte anomalii detectata in motor, inchideti ro-
binetul de la intrarea in pompa si opriti alimentarea cu energie electrica a pompei imediat, 
apoi contactati distribuitorul sau un centru de service.

17. In cazurile semnalate in manualul de intretinere, inchideti robinetii de la intrarea si 
iesirea pompei imediat, opriti sursa de alimentare si contactati distribuitorul sau un 
centru de service.

18. Nu lasati produsul la indemana copiilor. Dupa instalare izolati in consecinta, pentru a pre-
veni accesul copiilor.

19. Depozitati produsul intr-un loc uscat, bine ventilat si la temperatura camerei.
20. Acest aparat nu poate fi folosit de copiii minori, de persoanele cu deficiente fizice, senzori-

ale sau mentale sau lipsite de experienta si cunostinte, decat cu conditia ca acestia sa fie 
supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea in siguranta a pompei si ca ei inteleg pe-
ricolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu pompa. Este interzis a se permite copiilor 
accesul pentru a curata produsul sau efectua operatiuni de intretinere fara supraveghere.
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!

ATENTIE: Oricine (inclusiv copii) lipsit de experienta si competenta profesio-
nala, sau cu forta fizica depreciata, reactie lenta sau deficiente mentale poate 
actiona aceasta pompa numai sub indrumarea personalului responsabil.

ATENTIE
Nerespectarea normelor de securitate prezinta un pericol si poate 
produce vatamarea operatorului

Nerespectarea normelor de securitate poate duce la deteriorarea 
pompei.

Explicatia sau descrierea metodelor de lucru in siguranta

1. SIMBOLURI

2. REZUMAT 
2.1. Pompa GPA II este folosita in principal pentru circuite

Pompa GPA II este recomandata pentru: 
• sisteme de incalzire cu debit fix si variabil
• sisteme de incalzire cu parametri variabili de temperatura
• sisteme de instalatii pentru aer conditionat
• sisteme de instalatii industriale 
Pompa GPA-II este echipata cu un motor cu magnet permanent si sistem de control 
diferential al presiunii, care poate ajusta in mod continuu performanta pompei la 
cerintele reale ale instalatiei. 
Panoul de comanda al pompei GPA-II este usor de utilizat.

Atentie

Nota

2.2. Avantajele montarii pompei GPA- II 
Instalare si pornire usoara
• Pompa cu motor GPAXX-X II 07 este prevazuta cu modul AUTO - setarile din fabrica 

- astfel incat pompa poate porni si functiona fara ajustari si se va adapta la cerin-
tele sistemului.

 Confort ridicat
• Nivel redus de zgomot al pompei si al intregului sistem.
 Consum redus de energie 
• Pompa de circulatie are consum mic, EEI ≤ 0,23 
• Valoarea de referinta pentru cele mai eficiente pompe de circulatie este EEI ≤ 0,20

3. CONDITII DE FUNCTIONARE 
3.1. Temperatura mediului 
 Temperatura mediului ambiant: 0°C ~ 40°C 
3.2. Umiditate relativa (RH) 
 Max. Umiditate: 95% 
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85 °C

Max. 95% RH
IP42

Min.
0.005 MPa
0.05 bar

Min.
0.1 MPa
1.0 bar

Min.
0.028 MPa
0.28 bar

Max. 1.0 MPa

90 °C 110 °C

Mediul trebuie sa fie curat, sa nu prezinte proprietati corozive sau explozive, fara 
continut de particule solide, fibre si ulei mineral. Pompa nu trebuie sa fie folosita 
pentru pomparea lichidelor inflamabile, cum ar fi uleiurile vegetale sau benzina. In 
cazul in care lichidul de pompare este cu viscozitate mare, scade eficienta acesteia. 
La alegerea unei pompe trebuie sa se ia in considerare viscozitatea mediului. Evitati 
amestecul de aditivi pe baza de hidrocarburi. Procentul maxim de aditivi/antigel nu 
poate depași 30%. In cazul in care duritatea apei este mai mare de 15 °F, trebuie sa 
utilizati un sistem de dedurizare a apei.

Temp. medie <85°C 90°C 110°C

Presiune intrare
0.05bar 0.28bar 1bar

0.5mcA 2.8mcA 10mcA 

3.3. Mediu - lichid - temperatura 
 Temperatura lichidului: 2°C ~ 110°C 
 Pentru a preveni formarea condensului in 

panoul de control si stator, temperatura 
pompei trebuie sa fie mai mare decat tem-
peratura mediului ambiant. 

3.4. Presiunea 
 Presiune maxima de 1,0 MPa (10 bar) 
3.5. Grad de protectie 
 IP42 
3.6. Presiune de intrare 
 Pentru a evita deteriorarea componentelor 

pompei cauzate de cavitatie, mentineti nivelul presiunii la orificiul de admisie al 
pompei la un nivel in conformitate cu tabelul de mai jos. Presiunea maxima de 
intrare nu trebuie sa depaseasca 1 MPa.

3.7. Media de pompare 
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4.  INSTALAREA POMPEI GPA II 

4.1. Instalarea 
• Instalarea pompei GPA-II se va face asa cum se indica prin sagetile care arata 

directia de curgere a fluidului prin corpul pompei. 
• Inainte de instalarea pompei, in conducta de alimentare se vor monta doua gar-

nituri, la intrare si iesire. 
• Arborele pompei trebuie sa fie in pozitie orizontala.

1

1

2

2

3

3

4

4 5 6

4.2. Pozitionarea pentru cutia de conexiuni

1 2 3 4

4.3. Schimbarea pozitiei cutiei de conexiuni
 Cutia de conexiuni poate fi rotita in intervale de 90° 
 Pentru a schimba cutia de conexiuni, procedati dupa cum urmeaza: 
 1. Inchideti robinetii de intrare si iesire si depresurizati. 
 2. Slabiti si scoateti cele patru suruburi cu cap hexagonal de la motor. 
 3. Asezati motorul in pozitia dorita, aliniind gaurile. 
 4. Introduceti cele patru suruburi cu cap hexagonal in gauri si insurubati in di-

rectia acelor de ceasornic. 
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4.4. Izolarea corpului pompei

Dupa modificarea pozitiei cutiei de conexiuni, puneti in functiune pom-
pa dupa umplerea sistemului sau deschideti robinetii de intrare si ie-
sire de pe ambele parti ale pompei.

Atentie

Nota

Atentie

Monitorizati temperatura corpului pompei si a conductelor pentru a 
reduce consumul de energie

Nu izolati capacul cutiei de conexiuni si panoul de control

!
ATENTIE: Lichidul pompat poate avea o temperatura ridicata si presiu-
ne inalta. Inainte de a scoate suruburile hexagonale, se scurge lichidul 
din pompa sau se inchid robinetii de intrare si iesire de pe ambele parti 
ale pompei.

1

4 5

2 3

 5. Deschideti robinetii de intrare si iesire. 
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5. CONECTAREA ELECTRICA PENTRU POMPA GPA-II

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm Min. Ø 5.5mm

Max. Ø 10mm 
Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

1

4 5 6

2 3

Cablarea si protectia electrica vor 
fi efectuate in conformitate cu re-
glementarile locale!

!
ATENTIE:
Pompa se va conecta la impaman-
tare.
Pompa este conectata cu un comu-
tator extern, distanta dintre elec-
trozi va fi de min. 3 mm.

• Pompa GPA-II nu necesita protectie 
exterioara.

• Verificati tensiunea si frecventa in-
dicate de pe placuta de identificare

• Pompa este conectata la retea folo-
sind conectorul furnizat si un cablu 
electric adecvat (achizitionat sepa-
rat)

• Indicatorul de pe panoul de control 
indica starea conexiunii la sursa de 
alimentare.

1x230 V ~,50/60 Hz
+6%
-10%

7

8
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7. SETARILE POMPEI

7.1. Setarea pompei in functie de tipul de instalatie

Pozitie Tip instalatie
Setari pompa
Recomandat Optiuni

A Incalzire in pardoseala AUTO Mix-Max
B Sistem de incalzire cu doua conducte AUTO Mix-Max
C Sistem de incalzire cu o conducta AUTO Mix-Max

A

B

C

6. PANOUL DE CONTROL 
6.1. Componente

1. Auto
2. Viteza variabila continua - Min
3. Indicator service
4. Viteza variabila continua - Max

1 2
3

4
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Setari recomandate:
• Modul AUTO este folosit pentru reglarea automata a pompei in functie de necesarul 

de caldura efectiv a sistemului. Avand in vedere ajustarea treptata a parametrilor, 
se recomanda ca pompa sa ruleze in modul AUTO, cel putin o saptamana inainte de 
schimbarea setarilor de utilizator

• Motorul pompei GPA-II poate ajusta in mod automat parametrii de functionare ba-
zandu-se pe datele stocate in memoria setarilor trecute din modul AUTO, daca este 
selectat modul AUTO. 

• Functionarea pompei poate trece de la setarile optime la alte setari personalizate.
• In cazul sistemului de incalzire, deoarece se ajunge la performanta lent, nu este posi-

bil sa se atinga parametrii optimi de functionare in cateva minute sau ore. Daca seta-
rile optime pentru distributia dorita de caldura nu sunt suficiente, schimbati setarile. 

• Relatia dintre setarile pompei si curba de performanta - a se vedea. sectiunea 10.1

8.1. Aplicatie
8. INSTALAREA UNUI ROBINET DE BYPASS INTRE TUR SI RETUR

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

1

3

2

Robinet bypass 
Functionare: Cand toti robinetii de retur din incalzirea in pardoseala sau robinetii de 
reglare ai radiatorului sunt inchisi, este necesar ca energia/caldura produse de catre 
centrala sa fie distribuita, sa circule in sistem.
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Atentie Nu porniti pompa fara lichid.

Componente de sistem 
• robinet bypass 
• debitmetru L 
Cu robinetii inchisi, debitul trebuie sa fie mentinut la minim. Setarea pompei depinde 
de tipul de robinet de bypass instalat (robinet manual sau robinet cu reglare a tempe-
raturii).
8.2. Robinet manual
Pasi:
1. Cand reglati robinetul manual, pompa trebuie sa fie setata la min.Debitul in sistem 

trebuie mentinut la un nivel minim - a se vedea instructiunile pentru robinetul manual 
de bypass

2. Dupa reglarea robinetului manual de bypass, pentru a seta pompa se va proceda ca in 
descrierea din Capitolul 10 (setari de reglaj si de functionare ai parametrilor pompei).

8.3. Robinet bypass automat de reglare a temperaturii
Pasi:
1. Cand reglati robinetul manual, pompa trebuie sa fie setata la min. Debitul in sistem 

trebuie mentinut la un nivel minim - a se vedea instructiunile pentru robinetul de by-
pass.

2. Cand reglati robinetul de bypass, pompa trebuie sa fie setata la minim sau va functiona 
in modul de presiune constanta.Relatia dintre setarile pompei si curba de performan-
ta - a se vedea Capitolul 10 (setari de reglaj si de functionare ai parametrilor pompei).

9. PORNIRE
9.1. Pregatire
Inainte de pornirea pompei, asigurati-va ca sistemul este umplut cu lichid si nu exista 
aer in sistem si presiunea de intrare este mentinuta la un nivel minim - a se vedea. Ca-
pitolul 3
9.2. Aerisire
Pompa GPA-II este echipata cu un sistem de aerisire. Nu este necesara aerisirea inainte 
de montare. Aerul prezent in interiorul pompei va face zgomot, dar acesta se va opri la 
cateva minute dupa pornire.
Pompa GPA-II poate fi setata rapid la viteza maxima pentru un timp scurt, ceea ce va 
duce la o evacuare rapida a aerului, in functie de modul de functionare si cel de con-
structie a instalatiei. 
Dupa aerisire si dupa ce zgomotul dispare, setati pompa in conformitate cu instructiunile.
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AUTO
AUTO

Min

Min
Max

Max Gama de parametri de 
functionare a 
vitezei/turatiei(Min-Max)

6
H (m)

5
4
3
2
1
0

0 0,2 0,4 0,6 0,81,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 Q(m3/h)

Led indicator 
/Control

9.3. Aerisirea pentru sistemele de incalzire

10. SETARILE SI PERFORMANTELE POMPEI
10.1. Setari vs. performanta

Model Setare Curba de performanta Functie

GPA-II

AUTO
(setari de 
fabrica)

curba de presiune de la 
Max la Min 

Functia "Auto-reglaj" ajusteaza automat perfor-
manta pompei la parametrii standard. Parametrii 
de functionare ai pompei vor fi ajustati in functie de 
necesarul sistemului. Deasemenea, performante-
le pompei vor fi ajustate la variatiile de sarcina pe 
termen lung. In modul AUTO-reglaj, pompa este 
controlata de presiunea nominala.

Setari manuale curba “Min-Max” 
La turatie constanta, pompa functioneaza in curba 
constanta. Pompa functioneaza la "Min - Max" in 
orice conditii.

11. CARACTERISTICI DE PERFORMANATA
11.1. Informatii
Fiecare viteza a pompei are propria curba caracteristica (curba Q / H), in timp ce 
modul de auto-reglare are o serie intreaga de curbe. 
Domeniile Min-Max. pentru caracteristicile hidraulice (Q / H) depind Min si Max 
vitezei pompei.
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GP A X X -4  Ⅱ
H (m)

P1 (W)

20

15

10

5

0

4

3

2

1

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Q(m3/h)

Q(m3/h)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Min

Min

AUTO

AUTO

Max

Max

GP A X X -4  Ⅱ
H (m)

P1 (W)

20

15

10

5

0

4

3

2

1

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Q(m3/h)

Q(m3/h)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Min

Min

AUTO

AUTO

Max

Max

11.3. Caracteristicile pompei GPA II 25-4-130, GPA II 25-4-180

H (m)

P1 (W)

20
30
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Q(m3/h)0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Q(m3/h)0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
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AUTO

AUTO
Max

Max

H (m)

P1 (W)

20
30
40
50

10
0

4
5
6

3
2
1
0

Q(m3/h)0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Q(m3/h)0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Min

Min

AUTO

AUTO
Max

Max

11.4. Caracteristicile pompei GPA II 25-6-130, GPA II 25-6-180 

11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 20-4-130

Q(m3/h)

Q(m3/h)

H (m)

P1 (W)

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7
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11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 20-4-130

Q(m3/h)

Q(m3/h)

H (m)

P1 (W)

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

4

3

2

1

0

40

30

20

10

0

Min

AUTO

Max

AUTO

Min

Max

11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 20-6-130

Q(m3/h)

Q(m3/h)

P1 (W)

H (m)

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7
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11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 20-6-130

Q(m3/h)

Q(m3/h)

P1 (W)

H (m)

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

4
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AUTO Max

AUTO
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Max

11.3. Caracteristicile pompei GPA II 20-4-130

11.4. Caracteristicile pompei GPA II 20-6-130

11.2. Conditiile minime orientative pentru caracteristici optime
• Masura mediu: apa degazata 
• Densitatea (greutatea specifica a lichidului) pe curba este 983.2 kg/m3, iar tem-

peratura lichidului este de 60°C 
• Toate curbele prezinta valori medii. Testele individuale trebuie efectuate daca 

este necesar, tinand cont de parametrii de functionare specifici. 
• Curbele selectate sunt AUTO, Min si Max
• Vascozitatea cinematica este de 0,474 mm2/s (0,474 CcST).
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12. PROPRIETATI
12.1. Descriere placuta

TYP GPA II 25-4-180
NO:1406130001

P1[W]
I[A]
MPa

Max

22
0.19
1.0

Min

5
0.05

230 V AC
50/60 Hz
IP 42
TF 110
Klasa H
EEI ≤ 0.23

3
2

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

1

1. Marca (brand)
2. Tipul pompei
3. Numar
- Data fabricatiei: primele sase cifre
- Numar de serie: urmatoarele patru cifre 
4. Putere (W)
- Nivelul minim de putere in modul minim 

de functionare
- Nivelul maxim de putere in modul maxim 

de functionare
5.  Intensitatea curentului (A)
- Intensitatea minima in modul minim
- Intensitatea maxima in modul maxim
6. Presiune maxima a instalatiei (MPa)
7. Marcaj CE 
8. Directia de rotatie
9. Index EEI

11.5. Caracteristicile pompei GPA II 32-6-180
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11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 32-6-180
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11.5. Charakterystyki pracy pompy serii GPA II 32-6-180

11.6. Caracteristicile pompei GPA II 25-8-180

11.7. Caracteristicile pompei GPA II 32-8-180
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11.6. Charakterystyki pracy pomp GPA II 25-8-180
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11.6. Charakterystyki pracy pomp GPA II 25-8-180
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11.7. Charakterystyki pracy pomp GPA II 32-8-180
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11.7. Charakterystyki pracy pomp GPA II 32-8-180
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10. Clasa de izolatie
11. Temperatura maxima 

a mediului

12. Gradul de protectie
13. Frecventa ((Hz)
14. Tensiune (V)
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DATE TEHNICE SI PARAMETRI
Alimentare 1×230 V +6%/-10%,50/60 Hz, PE
Protectie Motor Pompa nu necesita protectie externa 
Clasa de Protectie IP42
Clasa de izolatie H
Umiditate relativa (RH) Max. 95%
Presiune maxima a insta-
latiei 1,0 MPa

Presiunea de intrare

Temperatura Medie Presiunea Min intrare
≤+85°C 0,005 MPa
≤+90°C 0,028 MPa
≤+110°C 0,100 MPa

Norma EMC EN61000-3-2 si EN61000-3-3

Clasa de presiune acustica Nivelul de zgomot al pompei este mai mic de
< 43 dB(A)

Temperatura mediului 
ambiant 0°C ~ +40°C

Clasa de temperatura TF110

Temperatura de suprafata Temperatura maxima a suprafetei nu depaseste 
+125°C

Temperatura medie 2°C ~ +110°C

Pentru a preveni formarea condensului in cutia de conexiuni si in 
rotor,temperatura medie a pompei trebuie sa fie mai mare decat temperatura 
mediului ambient.

Temperatura mediului 
ambiant (°C)

Temperatura medie
Min. (°C) Max. (°C)

0 2 110
10 10 110
20 20 110
30 30 110
35 35 90
40 40 70

13. DATE TEHNICE SI PARAMETRI DE INSTALARE
13.1. Specificatii tehnice
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13.2. Dimensiuni
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14. REZOLVAREA PROBLEMELOR

!
ATENTIE: Inainte de intretinerea sau repararea pompei, asigurati-va ca ali-
mentarea cu energie electrica a fost intrerupta si nu exista nicio posibilitate 
de activare accidentala.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

DEFECTIUNE PANOU DE CONTROL CAUZE SOLUTII 

Pompa nu 
porneste 

indicator
luminos 

Siguranta sarita Verificati siguranta

Verificati intrerupatorul 
si priza Conectati intrerupatorul

Stricata Inlocuiti pompa 

Zgomot in 
instalatie 

Aer in instalatie Aerisiti
exces de debit Presiune mica de intrare

Zgomot in 
pompa

Aer in pompa Aerisiti
Presiune de intrare 
scazuta

Cresteti presiunea de 
intrare

Putere
(W) Model

Dimensiuni (mm)
L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

22
GPA II 20-4 65/90 130 82 130 103 127 1"
GPA II 25-4 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"
GPA II 32-4 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

32
GPA II 20-5 65/90 130/180 82 130 103 127 1"
GPA II 25-5 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"
GPA II 32-5 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

45
GPA II 20-6 65/90 130 82 130 103 127 1"
GPA II 25-6 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"
GPA II 32-6 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

70
GPA II 25-8 65/90 130/180 82 130 102 127 1 1/2”
GPA II 32-8 65/90 130/180 82 130 102 127 2”
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CONDIŢII DE GARANŢIE
Prezentul certificat atestă calitatea echipamentului garantat de producător în con-
diţiile unei utilizări corecte, în conformitate cu prevederile Manualului de Instalare 
şi Exploatare ce însoţesc produsul. Produsul corespunde normelor europene de 
securitate, evaluarea conformităţii fiind atestată prin aplicarea marcajului CE pe 
eticheta de produs, conform prevederilor Legii nr. 608/2001, republicată. Nova-
servis Ferro Group srl garantează că produsele la care se referă această decla-
raţie sunt în conformitate cu Directivele CE în ceea ce priveşte alinierea legisla-
ţiilor Statelor Membre ale CEE. Standarde utilizate: EN 60 335-1:2012+A11:2014; 
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN 62233:2008; EN 55014-2:2015;  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;  
EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012
DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI ESTE de 8 ani, perioadă în care, 
producătorul asigură service-ul necesar, piesele de schimb aferente sau produse 
echivalente de schimb.
1. Firma NOVASERVIS FERRO GROUP (denumită în continuare Garant) asigură o 

garanție de 24 de luni pentru functionarea corecta a pompei de circulatie penru 
apa potabila din punct de vedere hidraulic si mecanic, în concordanta cu dome-
niul lor de utilizare si cu condiţiile tehnice din „Manualul de utilizare”. 

2. Perioada de garanție este calculată de la data de vânzare a pompei, dar nu mai 
mult de 36 luni de la data fabricatiei indicată pe certificatul de garantie. 

3. Pompa trebuie să fie instalata de către o persoană autorizata cu calificare co-
respunzătoare. 

4. În timpul perioadei de garanție Cumpărătorul va avea dreptul la reparații gra-
tuite (înlocuire) în cazul defectelor apărute din vina Garantului. 

5. Certificatul de garanţie trebuie să fie completat şi ştampilat de către vânzător 
şi firma care a facut montajul, un certificat de garantie incomplet nu este valid.

6. Vânzătorul este obligat să prezinte produsul clientului atunci când il vinde; re-
clamatiile ulterioare în ceea ce priveşte defectele de suprafaţă nu vor fi accep-
tate. 

7. Pentru orice reclamatie clientul se poate adresa companiei de unde a cumparat 
produsul. În cazul unei cereri, el va prezenta un certificat de garanţie completat 
în mod corespunzător, împreună cu bonul sau factura fiscala. Solicitarile nu vor 
fi luate in considerare daca nu sunt insotite de documente valabile.

8. Garanţia nu acoperă părţi care sunt supuse uzurii naturale cauzate de utilizare 
standard. 

9. Această garanție nu acoperă daunele apărute în timpul transportului sau din 
cauza depozitării necorespunzătoare a instalației și nici daunele mecanice 
apărute în afara unității de producție sau cauzate de exploatarea necorespun-
zătoare sau montarea necorespunzătoare a pompei de circulatie penru apa 
potabila la instalații noi sau existente. 

10. Garanția nu acoperă defectiuni ale a pompei de circulatie penru apa potabila, 
cauzate de inghet sau de disfuncții cauzate de calitatea proastă a apei din sis-
tem, incluzand depunerile sau blocarea din cauza impuritatilor. 

11. ATENȚIE: În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării Certificatului de Gran-
ție NU SE EMIT duplicate. 

CERTIFICAT DE GARANTIE
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SERVICII PRESTATE ÎN GARANȚIE: 
1. Garantul are posibilitatea de a alege modul de îndeplinire a obligațiilor sale față 

de Cumparator. 
2. În cadrul garanției pompele de circulatie penru apa potabila pot fi reparate sau 

înlocuite, cu condiția notificării prompte a Garantului în privința prejudiciului 
rezultat și a trimiterii la cererea și în modul specificat de Garant a echipamen-
tului deteriorat cu certificatul de garanție și dovada cumpărării. Costurile lega-
te de transportul pentru reparații sunt suportate de Garant. 

3. Piesele sau produsele înlocuite rămân în proprietatea Garantului.
4. Cumparatorul pierde dreptul la garanție în caz de reparații sau modificări efec-

tuate de o persoană neautorizată de către Garant. 
5. Garanția pentru marfa vândută nu exclude, nu limitează și nu suspendă dreptu-

rile cumpărătorului care rezultă din neconformitatea produsului cu contractul 
de cumpărare.

DEPUNEREA RECLAMAȚIEI:
1. Reclamația trebuie raportată la distribuitor (NOVASERVIS FERRO GROUP) prin 

intermediul departamentului de service al Garantului:
• Call center service:

tel. Mobil: 0753 522 524 
tel./fax: 0264 522 524 

• e-mail: 48@ferro.ro
2. Baza valabilității obligațiilor de garanție o constituie prezentul certificat de ga-

ranție, completat în mod corespunzător, însoțit de dovada achiziționării. 
3. Cumpărătorul sau vânzătorul au obligația să trimită către Garant și pe chel-

tuiala acestuia echipamentul la adresa de mai jos, printr-o firmă de curierat 
agreată în prealabil. 

4. După verificarea și constatarea validității pretențiilor de garanție, Garantul va 
repara sau înlocui echipamentul cu unul nou în termen de 15 zile lucrătoare, și 
apoi îl va returna pe adresa persoanei care a depus reclamația sau, dupa caz, 
pe adresa punctului de vanzare. 

5. Condiția pentru admiterea obligațiilor de garanție de către Garant este trimite-
rea împreună cu piesa defecta a certificatului de garanție completat corespun-
zător și o copie a dovezii de cumpărare a sistemului. În absența certificatului de 
garanție sau în cazul unui certificat de garanție completat necorespunzător sau 
cu modificări, tăieri, etc. survine pierderea garanției.

ADRESA DE LIVRARE:
Pompele de circulatie penru apa potabila care fac obiectul unor reclamații vor fi 
trimise prin intermediul unei societăți de transport convenite în prealabil, la adre-
sa distribuitorului:
Novaservis Ferro Group srl, Cluj Napoca, judetul Cluj alături de o notă: Reclamație 
privind calitatea produsului.




