
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPA SUBMERSIBILA 
DE ADANCIME 

 
 

Model: QGD1.8-80-0.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



 

I.      Introducere 
 

 

Prin producerea pompei de adancime din seria QG s-a urmarit indeplinirea 
performantelor tehnice ale produselor din aceeasi gama. Comparativ cu o pompa 
submersibila uzuala, pompele din seria QG, sunt pompe cu surub si prezinta 
urmatoarele avantaje: 

 
a) diametru exterior pompa redus(100 mm), ceea ce permite introducerea in 

puturi de mare adancime cu diametru minim de 110 mm. Consumul de energie 
electrica al pompei este proportional cu inaltimea de ridicare. 

b) capacitate   mare   de   ridicare   si   eficienta   ridicata;   datorita   constructiei 
hidraulice,  pompele  din  seria  QG  sunt  mai  eficiente  fata  de  o  pompa 
submersibila  obisnuita  si  evident  mai  economica  din  punct  de  vedere  al 
consumului de energie. 

c) pompa submersibila cu surub prezinta avantajele ca poate fi folosita nu 
numai pentru transpotul apei pe distante lungi, pentru irigare sau stropire, dar si 
la alimentari cu apa din put. Daca atasati pompei un sistem automat de 
pornire/oprire in functie de presiune, aceasta poate fi folosita in regim 
automatizat. 

 

 

II.     Descriere 
 

 

Pompa submersibila cu surub este alcatuita din 3 parti componente principale si 
anume: motorul electric, pompa cu surub si elementele de etansare. Motorul electric 
este un motor electric monofazat asincron si care este amplasat in partea inferioara 
a pompei. Motorul electric este vertival si este capsulat ermetic si atunci cand 
pompa   este  introdusa  in  apa,  satorul  motorului,   prin  intermediul  carcasei, 
actioneaza ca un radiator care scade temperatura din ineriorul pompei. 
Surubul pompei este montat pe axul motorului, la partea superioara, si atunci cand 
motorul se roteste, indiferent de viteza, rotorul (surubul), care a fost conectat la axul 
motorului fiind actionat in acelasi timp cu statorul, va face o miscare excentrica de 
rotatie si revolutie in jurul axei motorului. 

 
 

III.    Simbolizarea pompelor submersibile cu surub 
 

QG  D 1.8 -80  -0.50 
 
 

-Puterea nominala a motorului ( 0.50 kW ) 
-Inaltimea de pompare ( 80m ) 
-Debit ( 1.8 m3/h ) 
-Motor monofazat ( nicio litera indica motor trifazat ) 
-Indicativul modelului de pompa.



 

IV.   Modelul si tabelul performantelor pompei submersibile 
 
 

Model Debit 
nominal 
(m³/h) 

Inaltime de 
ridicare 

(m) 

Putere 
nominala 

(kw) 

Intensitate 
nominala 

(A) 

Tensiune 
nominala 

(V) 

Ø 
teava 
(mm) 

Marime 
exterioara 

(mm) 

Inaltimea de 
pompare 
(m) 

QGD0.8-70-0.25 0.8 70 0.25 2.0 230 25 Ø102x560 0-52 
QGD1.8-50-0.37 1.8 50 0.37 2.87 230 25 Ø102x570 0-52 
QGD1.2-70-0.37 1.2 70 0.37 2.87 230 25 Ø102x570 0-72 
QGD2.2-50-0.50 2.2 50 0.50 3.79 230 25 Ø102x570 0-52 
QGD2-70-0.50 2 70 0.50 3.79 230 25 Ø102x570 0-72 
QGD1.8-100-0.50 1.8 100 050 3.79 230 25 Ø102x570 0-105 
QGD3.2-50-0.75 3.2 50 0.75 5.24 230 25 Ø127x635 0-52 
QGD2.2-100-0.75 2.2 100 0.75 5.24 230 25 Ø127x635 0-105 
QGD1.8-80-0.50 1.8 80 0.50 3.79 230 25 Ø95x610 0-80 
QGD1.2-160-0.90 1.2 160 0.90 6.51 230 25 Ø127x705 0-165 
QG2.2-50-0.50 2.2 50 0.50 1.38 380 25 Ø102x570 0-52 
QG2-70-0.50 2 70 0.50 1.38 380 25 Ø102x570 0-72 
QG1.8-100-0.50 1.8 100 0.50 1.38 380 25 Ø102x570 0-105 
QG3.2-50-0.75 3.2 50 0.75 1.99 380 25 Ø127x635 0-52 
QG2.2-100-0.75 2.2 100 0.75 1.99 380 25 Ø127x635 0-105 
QG1.8-140-0.75 1.8 140 0.75 1.99 380 25 Ø127x635 0-145 
QG1.2-160-0.90 1.2 160 0.90 2.63 380 25 Ø127x705 0-165 

 

 

Frecventa: 50 Hz 
Viteza nominala: 2850 rot/min 

 
 

V.   Structura si diagrama pompei cu surub 
 
 

1. Racord iesire apa 12. �tecăr 
2. Supapa 13. Cablu electric 

3. Stator din cauciuc 14. Articulatie 
4. Axul Surub 15. Garnitura ulei 
5. Orificii admisie apa 16. Cablu electric cu 

presetupa 
6. Capacul 

rezervorului de ulei 
17. Garnitura 

mecanica 
7. Garnitura 18. Rulment 

8. Rezervor de ulei 19. Rotor 

9. Statorul motorului 
(bobina) 

20. Rulment 

10. Caseta rulment 21. Inel de etansare 
11. Condensator 22. Capac inferior 



 

VI.   Note si avertizari 
 
 

1. Inainte de punerea in functiune a pompei cu surub este recomandat sa cititi 
indicatiile de pe placuta de marcare pentru a va familiariza cu caracteristicile 
acesteia. 
2. Cand se alege pompa, trebuie avut in vedere ca debitul acesteia sa fie mai mic 
decat debitul izvoarelor din put, astfel încât să se evite arderea statorului de cauciuc 
prin frecare, din cauza lipsei de apă. 
3. Atunci cand deplasati pompa cu surub este interzisa suspendarea, prinderea si 
transportul ei prin intermediul cablului electric ( nu folositi cablul electric ca pe un 
cablu de sustinere sau o franghie de ridicare ). 
4. Inainte de pornirea pompei cu surub va rugam sa verificati izolatia electrica de la 
nivelul bobinei, care nu trebuie sa depaseasca niciodata mai mult de 2MΏ. 
Altfel, trebuie sa gasiti cauza de natura electrica si sa incercati sa protejati izolatia 
electrica de umiditate, inainte de a folosi pompa. 
5. De asemenea, inainte de a incepe punerea in functiune este necesar sa verificati 
cablul electric pe toata lungimea lui, astfel incat sa nu existe deteriorari sau portiuni 
distruse, iar in cazul aparitiei acestor avarii, cablul electric trebuie schimbat. 
6. Pe cablul electric apare marcajul ,,IMPAMANTARE’’ care este simbolizat prin 
,,GALBEN si VERDE’’ sau ,,NEGRU’’ ceea ce indica faptul ca pompa trebuie sa 
aiba impamantare la montarea ei. De asemenea trebuie sa montati un disjunctor 
pentru a evita pierderile de curent prin izolatie. 
7. Pentru functionarea unei pompe monofazata tensiunea trebuie sa fie de 230V/50Hz. 
8. Variatia tensiunii electrice trebuie sa fie intre 0.9-1.1 din valoarea tensiunii 
nominale. In cazul in care pompa cu surub este montata la o distanta mare fata de 
sursa de alimentare cu energie electrica, va rugam sa instalati un cablu electric care 
sa fie in concordanta cu instructiunile din tabelul de mai jos: 

 
 

Lungime cablu electric Marime sectiune cablu electric (mm²) 

mai mic de 100 m 1,5 
mai mare de 100 m 2,5 

 

 

9. Inainte de a pune in functiune pompa pentru prima data, aceasta trebuie sa fie 
scufundata integral in apa, pentru a se va verifica daca modul de functionare este 
cel corect. 
10. Adancimea apei nu trebuie sa fie mai mica de 0.5m. Trebuie sa aveti grija in 
permanenta la ce adancime amplasati pompa pentru functionare si sa nu lasati 
niciodata pompa in functiune in afara suprafetei de apa. Pompa trebuie sa fie bine 
legata si suspendata de o structura suficient de consolidata pentu a putea sa o 
sustina atunci cand este in apa. 
11. Este interzis sa puneti in functiune pompa in exteriorul apei (ne imersata), asa 
ca inainte de inceperea instalarii, pentru a verifica modul de functionare, va rugam 
sa asezati pompa intr-un loc unde adancimea apei este de aproximativ 1m, si unde 
sunt indeplinite toate conditiile unei bune functionari, dupa care puteti incepe 
exploatarea pompei cu surub.



 

12. Nu scufundati in apa cablul de conexiune pentru a evita electrocutarile, iar daca 
bazinul sau putul este prea adanc atunci atunci trebuie sa schimbati cablul electric 
cu altul care sa aiba o lungime corespunzatoare. 
13. In timpul functionarii pompei, in cazul in care acesta este amplasata intr-un 
bazin, butoi, etc. nu spalati, nu lasati oamenii sau animalele sa intre in apa, in zona 
de amplasare a pompei cu surub (distanta minima 2m) pentru a evita o eventuala 
accidentare datorata electrocutarii. 
14. Nu lasati pompa cu surub sa functioneze la o adancime mai mare fata de 
adancimea   prescrisa   (1.5-10.5m),   pentru   a   evita   uzura   motorului   cat   si 
suprasolicitarea lui. 
15. Este interzis sa utilizati pompa in apa cu nisip si/sau noroi. Limita maxima 

admisibila a particulelor ce se pot afla in apa este de 15 g/m3  iar dimensiunea 
acestora nu trebuie sa fie mai mari de 1mm. Faceti verificari regulate pentru 
verificarea si inlaturarea depunerilor prin demontarea pompei. Aceaste verificari 
trebuie sa fie realizate in functie de concentratia si densitatea de impuritati din apa. 
16. Nu pierdeti surubul folosit la testarea presiunii pentru a evita scurgerile de apa 
sau distrugerea. 
17. Temperatura mediului ambiant cat si temperatura de functionare a pompei cu 
surub, in interiorul apei, nu trebuie sa depaseasca niciodata 40°C. 

 
 

VII.     Intretinere si reparare 
 
 

1. Atunci cand apar probleme in functionarea pompei care se remarca prin zgomot 
ciudat, debit mic la iesirea apei, intreruperi dese in timpul lucrului cu pompa, va 
rugam sa opriti pompa imediat. 
2.  Daca  accidental  in  pompa  au  intrat  substante  lichide  cu  impuritati,  sau 
substantele chimice lichide, va rugam sa spalati partile interioare ale pompei cu apa 
curata inainte de reutilizare. 
3. Dupa o functionare a pompei de 2000 de ore este necesar sa verificati uzura 
motorului si starea statorului de cauciuc. Daca uzura este avansata, atunci este 
necesar sa inlocuiti partea componenta uzata. Perioada de verificare a uzurii va fi 
mai scurta pentru pompele care transporta lichide ce au in compozitie impuritati de 
marime medie. Dupa o functionare de 3000 de ore va rugam sa inlocuiti uleiul de 
lubrefiere (ulei mecanic nr.3 sau nr.10 cu grad de umplere de pana la 80% din 
volum). De fiecare data cand inlocuiti un dispozitiv mecanic de etansare trebuie sa 
faceti  un  test  de verificare  a etanseitatii  cu aer  pentru  a observa  siguranta  in 
exploatare a fiecarei parti componente  a pompei. 
4.  Este  interzisa  demontarea  si  efectuarea  oricaror  operatii  de  intretinere  a 
persoanelor neautorizate. Pe perioada garantiei aceste operatii se fac numai la 
punctele de service. 
5. Atunci cand pompa nu este intrebuintata pentru o perioada mai lunga de timp, nu 
este recomandat sa o lasati in apa. Va rugam sa o scoateti din apa si lasati sa se 
scurga toata apa din interiorul pompei. Demontati partea superioara a pompei, 
scoateti  statorul  din  cauciuc  si  adaugati  putin  ulei  pe  surub,  pentru  a  evita 
repornirea cu dificultati a pompei si aparitia coroziunii.



 

6. Pastrati si depozitati pompa intr-un loc racoros si uscat. Nu lasati pompa sa stea 
in soare sau la o temperatura mai scazuta de -20°C, daca pompa nu este folosita 
pe o perioada mai lunga de timp. 

 
 

VIII.     Defectiuni si solutii 
 
 

Probleme Cauze posibile Solutii 
Intrerupere la 
pornire sau oprire 
brusca 

1. Decuplarea sistemului de protectie 
a supraincalzirii motorului 
2. Nu este alimentata electric. 
3. Tensiunea este prea mica. 
4. Coroziune avansata aparuta la 
rotor si la statorul de cauciuc. 
5. Carcasa de incarcare si surubul 
pompei sunt pline de noroi si 
impuritati. 
6. Bobina motorului este distrusa. 

1. Atunci cand motorul se raceste si 
ajunge la temperatura normala 
acesta va reporni automat. 
2. Verificati siguranta 
intrerupatorului si daca este arsa, 
inlocuiti-o, dupa care reporniti. 
3. Reglati tensiunea intre 0.9-1.1 din 
valoarea nominala. 
4. Desfaceti carcasa superioara a 
pompei si schimbati surubul si 
statorul de cauciuc. 
5. Desfaceti carcasa superioara a 
pompei si curatati de noroi-nisip si 
impuritatile intrate. 
6. Inlocuiti bobina. 

Zgomot anormal 1. Particule de marime mare au 
ramas blocate intre surub si statorul 
de cauciuc. 
2. Statorul pompei este deplasat sau 
se afla intr-o pozitie incorecta. 
3. Pompa a fost scufundata la o 
adancime prea mare. 
4. Uzura ridicata a rulmentului. 
5. Ruperea statorului din cauciuc sau 
a prinderii acestuia. 

1. Desfaceti carcasa superioara  a 
pompei si scoateti statorul dupa 
care trebuie curatat de impuritati. 
2. Verificati strangerea surubului. 
3. Pompa trebuie scufundata in apa 
la o adancime de 10.5-1.5m. 
4. Inlocuiti rulmentul. 
5. Inlocuiti statorul de cauciuc sau 
verificati prinderea lui. 
6. Verificati circuitul electric si 
asigurati conexiunea corecta. 

Debit scazut de 
apa la evacuare 

1. Tensiunea electrica este prea 
scazuta. 
2. Uzura surubului, a statorului sau 
carcasa de incarcare a pompei a fost 
blocata cu impuritati. 
3. Statorul de cauciuc a fost ars in 
timpul functionarii fara apa.. 
4. Scurgeri de apa in sistemul exterior 
sau ruperea tevii. 

1. Reglati tensiunea electrica. 
2. Desfaceti carcasa superioara si 
inlocuiti surubul si statorul sau 
curatati-le de impuritati. 
3. Inlocuiti statorul ars si surubul. 
4. Inlocuiti sistemul de captare sau 
teava de refulare a apei. 

 
Principalele cauze care pot conduce la distrugerea bobinei (9) statorului pot fi urmatoarele: 
1. Tensiunea electrica este prea ridicata sau prea scazuta. 
2. Intrarea apei la bobina datorata distrugerii sistemelor de etansare. 

 
 

IX.      Nota 
Normal, pompa cu surub este destinata pentru utilizarea in aplicatii cu apa curata 
( PH 6.5-8.5 ) sau pentru lichide care nu sunt corozive. 
Acest manual este valabil numai pentru pompele submersibile cu surub din seria QG.
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Garantie 
Rotorul de tip surub si piesa conjugata acestuia, statorul, care sunt confectionate 
din otel si respective din cauciuc, sunt supuse uzurii in mod diferit in functie de 
calitatea apei, de numarul si de marimea particulelor din apa. Din acest motiv 
aceste componente sint considerate consumabile si nu beneficiaza de garantie. 
Tabelul simbolurilor aparute in manual 

 

 

SIMBOL DENUMIRE DESTINATI / EXPLICATII 
 clasa de 

fabricatie II 
Dubla izolatie 

 Impamantare Legatura de impamantare 

 
 
 

Colectarea 
deseurilor 

Aceasta sigla indica faptul ca aparatele electrice si electronice 
nu vor fi aruncate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi 
predate in vederea reciclarii la centrle de colectare special 
amenajate, conform HG448/2005 si Directiva Consiliului 
European 2002/96/EC 

Schema de instalare ( exemplu ) 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

Montaj pompa submersibila cu surub in put 
Legenda: 
1 –Cablu electric 
2 –Conducta refulare pompa Ø1” 
3 –Funie de siguranta (cablu de otel) 
4 –Manometru 
5 –Dezaerator 
6 –Supapa de sens 
7 –Robinet 
8 –Pompa submersibila cu surub 

QGD1.8-80-0.5.
9 –Put 
10 – Supapa de retinere 
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Ø110 mm 
min



 

Diagrama Debit-Inaltime, Randament si Tabelul de caracteristici 

 
 
 


