
Pompe de circulaţie
Pompe cu rotor umed şi accesorii

CATALOG
Încălzire, aer condiţionat, instalaţii solare, apă menajeră
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Halm fabrică pompe de circulaţie de înaltă 
performaţă, utilizate la instalatii de încălzire

Halm se ocupã cu dezvoltarea ºi fabricarea pompelor 
de circulaþie utilizate in sisteme de încãlzire, de peste 
30 de ani. Firma a început fabricarea ca furnizorul unor 
producãtori renumiþi, dar spre sfârºitul anilor ’90 au decis 
sã se ocupe de dezvoltarea ºi fabricarea unei palete de 
produse proprii.

Profi zmul în dezvoltarea inovaþionalã ºi produsele care 
satisfac cerintele actuale de pe piaþã, acestea sunt con-
siderentele care carecterizeazã cel mai mult istoria de 
aproape
jumãtate de secol a societãþii. Astãzi, în a doua generaþie, 
ramura pompelor de circulaþie joacã rolul cel mai impor-
tant în succesele societãþii. Acesta se prezintã în mod spe-
cial în nivelul înalt al inovaþiilor creative din ultimii ani 
si în diversitatea noilor produse dezvoltate în domeniul 
pompelor de mare efi cienþã.

Halm formulează cerinţe de înalt nivel faţă de 
calitatea produselor sale

Echipamentele ºi procesele moderne de producþie cons-
tituie elementele concepþiei intreprinderii, ca si coordi-
narea managementul bine specializat. Legile interne de 
verifi care ºi managementul de calitate cu atestare ISO 
sunt factori indispensabili ai succesului.
Vechii clienþi apreciazã cerinþele de înaltã calitate ale 
produselor Halm, ºi atitudinea fl  exibilã la cerinþele unice 
ale clienþilor.

Partenerul de incredere Halm ajută în formarea 
viitorului

O intreprindere este la fel de bunã ca ºi parþile ei com-
ponente. Acesta este motivul pentru care colegii 
experientaþi ocupã un rol cheie în succesul Halm. Flexibi-
litatea ºi experienta sunt considerentele care conduc lista 
prioritãþilor, de aceea suntem partenerii de încredere ai 
clienþilor noºtrii.
Impreunã cu peste 200 de colegi ai noºtrii, intentia fi rm-
ei Halm este sã contribuie cu produsele sale la formarea 
viitorului. Pompele de înalta efi cientã Halm îndepline-
sc cerinþele proiectãrii conºtiente în protecþia mediului, 
cerinþe obligatorii pentru perioada 2011 – 2020.
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Informaţii generale

Tip pompă

Diametru nominal racord ţeavă

Inălţime de transport coloană de apă în m.

Număr de rotaţii comutabil sau reglat

Lungime de montare (mm)

 HEP    25 - 4.0  E  180

Varianta de montaj
Pompele de circulaţie trebuie montate cu axuri orizontale.

Varianta constructivă

Pompele de circulaţie Halm sunt pompe cu rotor umed, în varianta de 

construcţie inline. Nu necesită întreţinere ºi sunt instalate paralel cu racor-

duri de legătură cu diametrul nominal identic. Pompa, motorul ºi cutia 

de racord constituie o singură unitate ºi sunt construite optim pentru 

funcţionarea în tandem.

Separatorul dintre compartimentul rotorului ºi bobinajul statorului este 

o ţeavă demontabilă întrefi er realizată din inox, prevăzută la capete cu 

garnituri fi xe.

Sprijinire
Cele două lagăre sunt produse din ceramică cu oxizi metalici, adecvată 
datorită durităţii mari, rugozităţii de suprafaţă ºi rezistenţei la coroziune. 
Lagărele asigură funcţionarea fără zgomot ºi o durată lungă de viaţă. 
Incluziunile de aer din lichidul transportat sunt evacuate prin găurile ar-
borelui tubular. 

EEI

Valorile de referinţă pentru cele mai efi ciente pompe de circulaţie EEI ≤ 

0,20.

Toate pompele de înaltă efi cienţă HALM satisfac cerinţele BEST in class.

Cod produs Halm

Pompele de circulaţie trebuie montate cu axuri orizontale.Pompele de circulaţie trebuie montate cu axuri orizontale.
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Agenţi transportaţi
• apă de încălzire conform VDI 2035
• lichide curate neexplozive si neagresive, fără suspensii sau solide
• lichid cu viscozitate de max. 10 mm2/s
• de la un conţinut de glicol de 20% datele vor fi  revizuite

Interval de temperatură
Temperatura mediului înconjurător: 0 °C - +40 °C
Categoria de temperatură:  TF 95
Temperatura agentului:  +2 °C - +95 °C

Temperatura mediului
Temperatura agentului, 

min.
Temperatura agentului, 

max.

0 2 95

10 10 95

20 20 95

30 30 95

35 35 90

40 40 70

Pentru împiedicarea formării condensului în cutia de racord ºi în stator 
temperatura agentului trebuie să fi  e egală sau mai înaltă decât temper-
atura mediului înconjurător.
Protecţia motorului/Comandă electronică
Bobinajul motorului este instalată cu siguranţă de blocare, astfel nu este 
necesară protecţia motorului. Comanda electronică este integrată în cutia 
de racord.

Regim integrat de noapte

Temperatura agentului < 75 °C > 90 °C

Presiune min. de alimentare 0.05 bar 0.28 bar

Dacă a fost activat regimul automat de noapte, pompa de circulaţie va 
schimba din regimul normal în regimul redus (curba de variaţie „MIN”). 
Cu ajutorul senzorului de temperatură recunoaºte temperatura de înain-
tare ºi pompa va reacţiona conform acestuia. Pentru acesta pompa 
trebuie montată în circuitul de înaintare.

Presiune minimă de alimentare
Presiunea minimă de alimentare este indicată în tabelul de mai jos.

Presiune în carcasa pompei  Nivelul presiunii acustice
10 bari    Nivelul presiunii acustice este < 45 dB (A)

Alegerea curbei de reglare
Curbele de reglare ºi gradaţiile de turaţie permanente pot fi  reglate cu 
ajutorul potenţiometrului montat pe cutia axială de racord. La regla-
rea de fabrică potenţiometrul se afl  ă în poziţie medie. Această poziţie 
corespunde curbei de reglare de performanţă optimă. Dacă în această 
poziţie apar zgomote, curba de reglare poate fi  corectată cu rotire în 
direcţie opusă cu mersul arătătorului. Dacă înălţimea de circulaţie nu este 
sufi cientă (unele radiatoare rămân reci în ciuda uniformizării hidraulice), 
curba de reglare poate fi  corectată în sus.

Seria HEP Plus, grupa de produse HP

Pompe de înalta efi cienþã cu afi ºaj LED, reglare electronicã

Date tehnice
Debit:   până la 3,2 m3/h
Înălţime de transport  4 m / 6 m / 7 m
Interval de reglare:  4-23 W / 4-50 W / 4-66 W
Temperatura agentului: +2 °C - +95 °C
Lungime de montare: 130 ºi 180 mm
Racord fi letat:   1“, 1½“ ºi 2“
Clasa de protecţie:    IP 42
Clasa de izolare:   F
Presiuine nominală:   PN 10
Reglare:   Δp sau const.P
EEI:   ≤ 0.20 HEP Plus XX-4.0 EXXX
    ≤ 0.23 HEP Plus XX-6.0 EXXX
    ≤ 0.27 HEP Plus XX-7.0 EXXX

Utilizare
Pompele HEP Plus de performanţă înaltă cu rotor umed, reglare 
electronică, ºi tehnologie magnetică permanentă, au fost proiectate pen-
tru utilizarea la instalaţii de încălzire cu debit variabil sau constant. 

Modul de funcţionare
La supapele termostat de închidere afl ate în instalaţia de încălzire se 
reduce fl uxul de volum, astfel se reduce rezistenţa hidraulică a tubului. 
Necesitatea redusă de debit solicită o înălţime redusă de transport de la 
pompa de circulaţie. Acest fenomen este sesizat de reglajul pompei de 
circulaţie. Pompa se reglează automat la sistem ºi îºi reduce debitul. Acest 
lucru conduce nu numai la un regim de mare siguranţă ºi silenţios, dar ºi 
la consumul redus de energie.

Domenii principale de utilizare
Instalaţii de încălzire, climaterice ºi industriale ca
• sisteme cu conductă dublă
• încălzire prin pardoseală
• cazan sau circuit primar
• circuit de alimentare termică
• instalaţii solare ºi pompe de încălzire

Materiale

Piesa Material Numărul materialului

Carcasa pompei Fontă 0.6020

Roată de rulare Poliamidă (PA-GF 35)

Axă Ceramică

Rulment Ceramică

Placă de rulment Inox 1.4301

Tub intrefi er Inox 1.4301

Caracteristici de produs
• afi ºaj LED
• construcţie compactă
• pornire, reglare manuală
• functionare uniformă
• consum foarte redus de energie
 electrică
• regim integrat de noapte
• ventil de dezaerare

• utilizare uºoară
• racord premontat dreptunghiu-

lar cu posibilitate de înºurubare
• cutie de racord axial cu dimen-

siuni reduse
• reglare automată în funcţie de 

presiune
• carcasa pompei este prevazuta 

cu strat de vopseaa KTL
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Vezi pagina 20

* valabil pentru toate pompele
 HEP Plus 4m 

*
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Date tehnice

Típul L1 L2 L3 L4

HEP Plus 130 / 180 98 127 163

Seria HEP Plus, grupa de produse HP

Pompe de înalta efi cienþã cu afi ºaj LED, reglare electronicã

Tipul Racord R Racord G
Lungime de 

montare (mm)
Tensiune

[V]
P1 (W) In (A) Greutate (kg) Cod produs. EEI

HEP Plus
 15-4.0 E 130

½“ 1“ 130 230 4 ... 23 ... 0.3 2.7 0321-34004.4 ≤ 0.20

HEP Plus
15-6.0 E 130

½“ 1“ 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0321-34006.4 ≤ 0.23

HEP Plus
15-7.0 E 130

½“ 1“ 130 230 4 ... 66 ... 0.6 2.7 0321-34007.4 ≤ 0.27

HEP Plus 
20-4.0 E 130

¾” 1¼” 130 230 4 ... 23 … 0.3 2.7  0322-34004.4 ≤ 0.20

HEP Plus 
20-6.0 E 130

¾” 1¼” 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0322-34006.4 ≤ 0.23

HEP Plus 
20-7.0 E 130

¾” 1¼” 130 230 4 ... 66 ... 0.66 2.7 0322-34007.4 ≤ 0.27

HEP Plus
 25-4.0 E 130

1“ 1½“ 130 230 4 ... 23 ... 0.3 2.7 0323-34004.4 ≤ 0.20

HEP Plus
 25-6.0 E 130

1“ 1½“ 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0323-34006.4 ≤ 0.23

HEP Plus
 25-7.0 E 130

1“ 1½“ 130 230 4 ... 66 ... 0.6 2.7 0323-34007.4 ≤ 0.27

HEP Plus
 25-4.0 E 180

1“ 1½“ 180 230 4 ... 23 ... 0.3 2.7 0323-34204.4 ≤ 0.20

HEP Plus
 25-6.0 E 180

1“ 1½“ 180 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0323-34206.4 ≤ 0.23

HEP Plus
 25-7.0 E 180

1“ 1½“ 180 230 4 ... 66 ... 0.6 2.8 0324-34207.4 ≤ 0.27

HEP Plus
 30-4.0 E 180

1¼“ 2“ 180 230 4 ... 23 ... 0.3 2.8 0324-34204.4 ≤ 0.20

HEP Plus
 30-6.0 E 180

1¼“ 2“ 180 230 4 ... 50 ... 0.46 2.8 0324-34206.4 ≤ 0.23

HEP Plus
 30-7.0 E 180

1¼“ 2“ 180 230 4 ... 66 ... 0.6 2.8 0324-34207.4 ≤ 0.27
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