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Превод на оригиналната английска версия.

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

1. Инструкции за безопасност

1.1 Общи

Настоящето ръководство за монтаж и експлоатация съдържа 
основни насоки, които би трябвало да се спазват при 
монтажа, експлоатацията и поддръжката. По тази причина 
преди монтажа и пускането в действие с него трябва да бъдат 
запознати монтьора и квалифицирания персонал/оператора. 
По всяко време да е на разположение на мястото на монтажа 
на помпата.

Освен указанията под раздел "Мерки за сигурност", да се 
спазват и други специални мерки, описани в другите раздели.

1.2 Обозначение на указанията

Поставените директно на съоръжението указания, като напр.:

• стрелка за посоката на водата

• обозначение на свързването с флуида,

трябва непременно да се спазват и да се съхранят в четливо 
състояние.

1.3 Квалификация и обучение на персонала

Персоналът, занимаващ се с обслужване, поддръжка, 
инспекция и монтаж трябва да притежава необходимата 
за тези дейности квалификация. Потребителят трябва да 
разграничи точно отговорностите, задълженията и контрола 
на персонала.

1.4 Опасности при неспазване на мерките за 
сигурност

Неспазването на мерките за сигурност може да застраши 
както персонала, така и околната среда и съоръжението. 
Неспазването на мерките за сигурност може да доведе до 
отказ за признаване на претенции за покриване на всякакви 
щети.

По конкретно неспазването на мерките за сигурност може 
да доведе до следните опасности:

• отпадане на важни функции на съоръжението

• отказ на предписаните методи за ремонт и поддръжка

• застрашаване на лица от електрически и механични 
увреждания.

1.5 Безопасна работа

Да се спазват описаните в ръководството на монтаж 
и експлоатация мерки за сигурност съществуващите 
национални предписания и евентуално вътрешно заводски 
указания за работа и мерки за сигурност на потребителя.

1.6 Инструкции за безопасност на 
оператора/обслужващия персонал

• Съществуващата защита от допир на движещите се части 
не бива да се отстранява по време на работа на 
съоръжението.

• Да се предотврати застрашаване от токов удар 
(допълнителни подробности вижте напр. във VDE 
и местните предприятия за електроснабдяване).
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1.7 Мерки за сигурност при поддръжка, инспекция 
и монтажни работи

Потребителят трябва да се погрижи, цялата дейност, 
свързана с инспекция, поддръжка монтаж да се извършва от 
оторизиран и квалифициран персонал, който е подробно 
информиран въз основа на подробно изучаване на 
ръководството за монтаж и експлоатация.

Основно работата върху помпата става, когато тя е в покой. 
Да се спазва описания в ръководството на монтаж 
и експлоатация начин за установяване в покой на 
съоръжението.

След приключване на работата всички защитни 
и осигурителни уреди трябва отново да се включат, респ. 
да се пуснат в действие.

1.8 Преработване и конструктивни промени 
в помпата

Преустройство или промени на помпите са допустими само 
след договорка с производителя. Оригинални резервни части 
и оторизирани от производителя принадлежности гарантират 
сигурността. Употребата на други части може да доведе до 
отпадане на гаранцията и отговорността за последиците.

1.9 Недопустим начин на работа

Сигурността на работата на доставените помпи се гарантира 
само при използването по предназначение съгласно чл. 
"Приложение" от ръководството за монтаж и експлоатация. 
Граничните стойности, указани в техническите данни не бива 
да се превишават.

2. Символи в този документ

3. Съкращения и дефиниции

Предупреждение

Съдържащите се в настоящето 
ръководство за монтаж и експлоатация 
указания, чието неспазване може да 
застраши хора, са обозначени с общия 
символ за опасност съгласно DIN 4844-W00.

Предупреждение

Неспазването на тези инструкции може да 
доведе до токов удар, който да причини 
сериозно физическо нараняване или смърт.

Предупреждение

Повърхността на продукта може да бъде 
силно нагорещена и това да причини 
изгаряне или нараняване.

Внимание

Този символ се поставя при указания, чието 
неспазване може да доведе до повреда на 
машините или до отпадане на функциите 
им.

Указание
Тук се посочват указания или съвети, които 
биха улеснили работата и биха допринесли 
за по-голяма сигурност.

AI Аналогов вход.

AL Аларма, извън диапазона при ниския лимит.

AO Аналогов изход.

AU
Аларма, извън диапазона при високия 
лимит.

CIM Комуникационен интерфейсен модул.

Консумация 
на ток

Способност за консумиране на ток през 
клемата, който се отвежда към земя (GND) 
през вътрешната верига. 

Отдаване на 
ток

Способност за отдаване на ток през 
клемата към външен товар, който трябва да 
отвежда тока към земя (GND).

DI Цифров вход.

DO Цифров изход.

ELCB Дефектнотокова защита.

GDS
Цифров сензор на Grundfos.
Фабрично монтиран сензор в някои 
Grundfos помпи.

GENIbus
Собствен за Grundfos стандарт за полева 
шина.

GFCI
Дефектнотокова защита.
(САЩ и Канада).

GND Заземяване.

Grundfos Eye Светлинен индикатор за статуса.

LIVE
Ниско напрежение с риск от токов удар, ако 
се докоснат клемите.

OC
Отворен колектор:
Конфигурируем изход с отворен колектор.

PE Предпазна заземителна клема.

PELV

Защитно свръхниско напрежение.
Напрежение, което не може да надвиши ELV 
при нормални условия и в условие на една 
неизправност, с изключение на повреда в 
заземяването на други вериги.

SELV

Безопасно свръхниско напрежение.
Напрежение, което не може да надвиши ELV 
при нормални условия и в условие на една 
неизправност, включително повреда в 
заземяването на други вериги.
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4. Обща информация
Тези инструкции за монтаж и експлоатация са допълнение 
към инструкциите за монтаж и експлоатация за съответните 
стандартни помпи CR, CRI, CRN, SPK, MTR и CM.
За инструкции, които не са описани в това ръководство, 
вижте инструкциите за монтаж и експлоатация за 
стандартната помпа.

5. Общо описание
E-помпите на Grundfos са снабдени с двигатели с честотно 
управление на оборотите и ротор с постоянни магнити за 
монофазно или трифазно захранване.

5.1 Помпи без фабрично монтиран сензор

Помпите са оборудвани с вграден PI контролер и могат да 
бъдат настроени за управление чрез външен сензор на 
следните параметри:

• константно налягане

• константно диференциално налягане

• постоянна температура

• постоянна диференциална температура 

• постоянен дебит

• постоянно ниво

• константна крива

• друга постоянна стойност.

Помпите са фабрично настроени към режим за управление с 
константна крива. Режимът на управление може да се 
промени чрез R100 или Grundfos GO Remote.

5.2 Помпи с фабрично-монтиран сензор за 
налягане

Помпите са оборудвани с вграден PI контролер и са 
настроени за контрол на изходното налягане на помпата чрез 
сензор за налягане.

Попмите са фабрично настроени за режим на управление с 
постоянно налягане. Обикновено, помпите се използват за 
поддържане на постоянно налягане в системи с променлива 
консумация.

5.3 Настройки

Описанието на настройките се отнася както за помпи без 
фабрично вграден сензор, така и за помпи с фабрично 
вграден сензор за налягане.

Точка на настройка

Желаната точка на настройка може да бъде зададена по три 
начина:

• чрез контролния панел на помпата

• чрез вход за външен сигнал за точката на настройка

• с безжично дистанционно управление R100 на Grundfos 
или Grundfos GO Remote.

Други настройки 

Всички други настройки могат да бъдат зададени само чрез 
R100 или Grundfos GO Remote.

Важните параметри, като например текуща стойност на 
контролния параметър и консумирана мощност, могат да 
бъдат отчетени чрез R100 или Grundfos GO Remote.

Ако са необходими специални или персонализирани 
настройки, използвайте Grundfos PC Tool. За повече 
информация се свържете с местното представителство на 
Grundfos.

5.4 Радиокомуникация

Този продукт съдържа радиомодул за дистанционно 
управление, който е от клас 1 и може да се използва 
навсякъде в страните-членки на ЕС без ограничения.

За употреба в САЩ и Канада вижте стр. 37.

Този продукт може да комуникира с Grundfos Go Remote и с 
други продукти от същия тип чрез вграден радиомодул.

В някои случаи може да се изисква външна антена. Към този 
продукт могат да се свързват само антени, одобрени от 
Grundfos, само от инсталиращо лице, одобрено от Grundfos.

5.5 Батерия

Литиово-йонна батерия е монтирана в помпи CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE и MTRE. Литиево-йонната батерия съответства 
на директивата за батерии (2006/66/EC). Батерията не 
съдържа живак, олово и кадмий.

6. Механичен монтаж

6.1 Монтаж

Помпата трябва да се монтира върху здрав фундамент 
посредством болтове през отворите на фланеца или 
опорната плоча.

6.2 Входове за кабели

Двигателят има четири M20 кабелни входа, фабрично 
затворени с тапи.

В комплекта са включени следните кабелни уплътнения:

• 2 x M20 уплътнение за кабел, диаметър на кабела ∅5 mm

• 1 x M20 уплътнение за кабел, диаметър на кабела 
∅7-14 mm.

Указание

Някои варианти на тези продукти, както и 
всички продукти, продадени в Китай и Корея, 
нямат възможности за радиокомуникации, в 
съответствие с местното 
законодателство.

Предупреждение

Монтажът и експлоатацията трябва да 
съответстват на местните разпоредби и 
общоприетите правила за добра практика.

Указание
За да се удовлетвори стандартът ETL, 
трябва да се изпълнят допълнителни 
процедури за монтаж. Вижте стр. 37.
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6.3 Осигуряване охлаждане на двигателя

Фиг. 1 Минимално разстояние (D) от двигателя до 
стената или други неподвижни обекти

6.4 Монтаж на открито

При монтаж на открито двигателят трябва да бъде оборудван 
с подходящ капак, за да се избегне отлагане на конденз върху 
електронните компоненти. Вижте фиг. 2.

Капакът трябва да бъде достатъчно голям, за да се 
гарантира, че двигателят не е изложен на пряка слънчева 
светлина, дъжд или сняг. Grundfos не доставя капаци. 
Препоръчваме ви да използвате капак, изработен за 
конкретното приложение. В райони с висока влажност на 
въздуха ви препоръчваме да използвате вградената функция 
за подгряване на двигателя в покой. Вижте секция Standstill 
heating (Подгряване на двигателя в покой), стр. 28.

Фиг. 2 Примери за капаци (не се доставят от Grundfos)

6.5 Дренажни отвори

Когато двигателят е монтиран във влажна среда или райони с 
висока влажност на въздуха, дренажният отвор на отдолу 
трябва да бъде отворен. Тогава класът на защита на 
двигателя ще бъде по-нисък. Дренажният отвор 
предотвратява образуването на конденз в двигателя, тъй като 
позволява вентилиране на двигателя и отвеждане на водата и 
влажния въздух.

Двигателят притежава дренажен отвор с тапа откъм страната 
на вала. Фланецът може да се завърта на 90 ° в двете посоки 
или на 180 °.

Фиг. 3 Дренажни отвори

7. Електрически монтаж
Извършете електрическото свързване съгласно местните 
разпоредби.

Проверете дали захранващото напрежение и честота 
съответстват на стойностите, описани на табелата с данни.

7.1 Защита срещу токов удар - индиректен контакт

Защитните заземителни проводници трябва винаги да 
оцветени в жълто/зелено (PE) или жълто/зелено/синьо (PEN).

7.1.1 Защита срещу колебания в захранващото 
напрежение

Двигателят е защитен срещу колебания в напрежението 
съгласно EN 61800-3.

7.1.2 Защита на двигателя

Не e необходима външна защита на двигателя. Двигателят е 
оборудван с термична защита срещу бавно претоварване и 
блокиране на вала.

Указание

За да се осигури достатъчно охлаждане на 
двигателя, разстоянието (D) между края на 
кожуха на вентилатора и стената или други 
неподвижни обекти трябва винаги да бъде 
най-малко 50 mm, независимо от размера на 
двигателя. Вижте фиг. 1.
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Указание
Когато монтирате капак върху двигателя, 
спазвайте инструкциите в 6.3 Осигуряване 
охлаждане на двигателя.
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Предупреждение

Не извършвайте свързвания в клемната 
кутия, ако електрическото захранване не е 
било изключено преди поне 5 минути.

Уверете се, че електрическото захранване 
не може да бъде включено случайно.

Двигателят трябва да бъде заземен и 
защитен срещу непряк контакт в 
съответствие с местната нормативна 
уредба.

Ако кабелът на захранването е повреден, 
той трябва да бъде сменен от 
производителя, сервизен партньор на 
производителя или лице с подобна 
квалификация.

Указание

Потребителят или инсталаторът са 
отговорни за монтирането на правилно 
заземяване и защита съгласно местните 
закони и разпоредби. Всички операции 
трябва да бъдат извършвани от 
квалифициран електротехник.

Предупреждение

Двигателят трябва да бъде заземен и 
защитен срещу непряк контакт в 
съответствие с местната нормативна 
уредба.
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7.2 Електрозахранване

7.2.1 Монофазно захранващо напрежение

• 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Проверете дали захранващото напрежение и честота 
съответстват на стойностите, описани на табелата с данни.

Проводниците в клемната кутия на двигателя трябва да бъдат 
възможно най-къси. Изключение от това е отделният 
заземителен проводник, който трябва да бъде толкова дълъг, 
че да е последният който да се изключи в случай на неволно 
издърпване на кабела от кабелния вход.

За максималния ток на стопяемите предпазители вижте 
17.1 Захранващо напрежение.

Фиг. 4 Пример за свързан към захранване двигател с 
превключвател на захранването, стопяем 
предпазител и допълнителна защита

Фиг. 5 Свързване на захранването, монофазни двигатели

7.2.2 Трифазно захранващо напрежение

• 3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Проверете дали захранващото напрежение и честота 
съответстват на стойностите, описани на табелата с данни.

Проводниците в клемната кутия на двигателя трябва да бъдат 
възможно най-къси. Изключение от това е отделният 
заземителен проводник, който трябва да бъде толкова дълъг, 
че да е последният който да се изключи в случай на неволно 
издърпване на кабела от кабелния вход.

За максималния ток на стопяемите предпазители вижте 
18.1 Захранващо напрежение.

Фиг. 6 Пример за свързан към захранване двигател с 
превключвател на захранването, стопяеми 
предпазители и допълнителна защита

Фиг. 7 Свързване на захранването, трифазни двигатели

Указание
Ако двигателят се захранва чрез IT мрежа, 
трябва да се използва специален двигател 
за IT мрежи. Свържете се с Grundfos.
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Внимание

За да се избегне разхлабване на връзки, 
уверете се, че клеморедът за L1, L2 и L3 е 
поставен добре в гнездото си, след като е 
свързан захранващият кабел.

Указание
Ъглово заземяване не е позволено за 
захранващи напрежения над 3 х 480 V, 50/60 Hz.

Указание
Ако двигателят се захранва чрез IT мрежа, 
трябва да се използва специален двигател 
за IT мрежи. Свържете се с Grundfos.
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7.3 Допълнителна защита

7.3.1 Монофазни двигатели

Ако двигателят е свързан към електрическа инсталация, в 
която се използва дефектнотокова защита (ELCB или GFCI), 
тази защита трябва да бъде обозначена със следния символ:

Стойността за токови утечки на двигателя можете да 
намерите в секция 17.2 Ток на утечка.

7.3.2 Трифазни двигатели

Ако двигателят е свързан към електрическа инсталация, в 
която се използва дефектнотокова защита (ELCB или GFCI), 
тази защита трябва да бъде от следния тип:

• Тя трябва да бъде подходяща за защита от утечни токове и 
да сработва при импулсни утечки с кратка 
продължителност.

• Тя трябва да сработва при наличие на променливи 
дефектни токове и такива с постоянна съставка (напр. 
пулсиращи и чисти постоянни токове). 

За тези двигатели трябва да се използва дефектнотокова 
защита (ELCB или GFCI) от тип В.
Тази дефектнотокова защита (ELCB или GFCI) трябва да е 
обозначена със следните символи:

Стойността за токови утечки на двигателя можете да 
намерите в секция 18.2 Ток на утечка.

Защита срещу дисбаланс на фазите

Двигателят трябва да бъде свързан към захранващата мрежа 
съгласно IEC 60146-1-1, клас C, за да се гарантира 
правилното функциониране на двигателя при дисбаланс на 
фазите.
Това също гарантира дълъг живот на компонентите.

7.4 Входове/изходи за свързване

Описанията на клемите в края в тази секция се отнасят за 
монофазни и трифазни двигатели.

За максимален затягащ момент вижте Затягащ момент, 
стр. 35.

7.4.1 Клеми за свързване, помпи CRE, CRIE, CRNE, SPKE и 
MTRE

Помпите CRE, CRIE, CRNE, SPKE и MTRE имат множество 
входове и изходи, позволяващи помпите да бъдат използвани 
в разширени приложения, в които са необходими много 
входове и изходи.

Помпите имат следните връзки:

• три аналогови входа

• един аналогов изход

• два специализирани цифрови входа

• два конфигурируеми цифрови входове или изходи с 
отворен колектор

• вход и изход от цифров сензор Grundfos

• два входа за Pt100/1000

• два входа за сензори LiqTec

• два изхода от сигнали релета

• GENIbus връзка.

Вижте фиг. 8.

• Входове и изходи
Всички входове и изходи са вътрешно отделени от 
провеждащите захранването части чрез подсилена 
изолация и са галванично отделени от другите кръгове.
Всички контролни клеми са захранени със защитно 
свръхниско напрежение (SELV), което осигурява защита от 
токов удар.

• Изходи от сигнални релета

– Сигнално реле 1:
LIVE:
Захранващо напрежение до 250 VAC може да бъде 
свързано към този изход.
SELV:
Изходът е галванично отделен от другите вериги. 
Затова захранващо напрежение или защитно 
свръхниско напрежение може да бъде свързано към 
изхода според желанието на потребителя.

– Сигнално реле 2:
SELV:
Изходът е галванично отделен от другите вериги. 
Затова захранващо напрежение или защитно 
свръхниско напрежение може да бъде свързано към 
изхода според желанието на потребителя.

• Захранване (клеми N, PE, L or L1, L2, L3, PE).

Галваничното разделяне трябва да отговаря на изискванията 
за подсилена изолация, включително разстоянията за 
повърхностен пробив и въздушните междини, посочени в 
стандарта EN 61800-5-1.

Указание

Когато се избира дефектнотокова защита, 
трябва да се вземе предвид общата 
стойност на токови утечки на цялото 
електрическо оборудване в инсталацията.

Указание

Когато се избира дефектнотокова защита, 
трябва да се вземе предвид общата 
стойност на токови утечки на цялото 
електрическо оборудване в инсталацията.

ELCB
(GFCI)

ELCB
(GFCI)

Указание

Цифров вход 1 е фабрично настроен да бъде 
вход за старт/стоп, при който отворената 
верига води до спиране. Между клеми 2 и 6 
фабрично е поставен мост. 
Отстранете моста, ако цифров вход 1 ще се 
използва за външен старт/стоп или друга 
външна функция.

Указание

Като предпазна мярка, проводниците, които 
трябва да се свържат към описаните 
по-долу групи връзки, трябва да бъдат 
изолирани един от друг чрез подсилена 
изолация по цялата им дължина.
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* Ако се използва външен източник на захранване, трябва 
да има връзка към GND.

Фиг. 8 Клеми за свързване, помпи CRE, CRIE, CRNE, 
SPKE и MTRE
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+24 V*
OC DI
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+24 V* + ++24 V*/5 V*+24 V* 
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GDS RX

GDS TX

GND

GENIbus A

GENIbus B

+5 V

+24 V

+24 V

GND

GENIbus Y

GND

+5 V
DI1

AI1

DI3/OC1
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AI3

GND

DI2

LiqTec

GND
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Pt100/1000

Pt100/1000

DI4/OC2

GND

+24 V*
OC DIGND

NC

C2

NO

NC

C1

NO

+5 V*

Клема Тип Функция

NC
Нормално затворен 
контакт

Сигнално реле 1
(LIVE или SELV)

C1 Общ 

NO
Нормално отворен 
контакт

NC
Нормално затворен 
контакт

Сигнално реле 2
(само SELV)

C2 Общ 

NO
Нормално отворен 
контакт

18 GND Земя

11 DI4/OC2

Цифров вход/изход, 
конфигурируем.
Отворен колектор: Макс. 
24 V резистивен или 
индуктивен.

19 Pt100/1000 вход 2 Pt100/1000 вход за сензор

17 Pt100/1000 вход 1 Pt100/1000 вход за сензор

12 AO
Аналогов изход:
0-20 mA / 4-20 mA
0-10 V

9 GND Земя

14 AI3
Аналогов вход:
0-20 mA / 4-20 mA
0-10 V

1 DI2
Цифров вход, 
конфигурируем

21
LiqTec вход за 
сензор 1

LiqTec вход за сензор
(бял проводник)

20 GND
Земя
(проводници кафяво и 
черно)

22
LiqTec вход за 
сензор 2

LiqTec вход за сензор
(син проводник)

10 DI3/OC1

Цифров вход/изход, 
конфигурируем.
Отворен колектор: Макс. 
24 V резистивен или 
индуктивен.

4 AI1
Аналогов вход:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

2 DI1
Цифров вход, 
конфигурируем

5 +5 V
Захранване към 
потенциометър и сензор

6 GND Земя

A GENIbus, A GENIbus, A (+)

Y GENIbus, Y GENIbus, GND

B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Земя

15 +24 V Захранване

8 +24 V Захранване

26 +5 V
Захранване към 
потенциометър и сензор

23 GND Земя

25 GDS TX
Изход за цифров сензор 
на Grundfos

24 GDS RX
Вход за цифров сензор на 
Grundfos.

7 AI2
Аналогов вход:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V
8
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7.4.2 Клеми за свързване, CME помпи

CME помпите имат следните връзки:

• два аналогови входа

• два цифрови входа или един цифров вход и един изход с 
отворен колектор

• вход и изход от цифров сензор Grundfos

• два изхода от сигнали релета

• GENIbus връзка.

Вижте фиг. 9.

• Входове и изходи
Всички входове и изходи са вътрешно отделени от 
провеждащите захранването части чрез подсилена 
изолация и са галванично отделени от другите кръгове.
Всички контролни клеми са захранени със защитно 
свръхниско напрежение (SELV), което осигурява защита от 
токов удар.

• Изходи от сигнални релета

– Сигнално реле 1:
LIVE:
Захранващо напрежение до 250 VAC може да бъде 
свързано към този изход.
SELV:
Изходът е галванично отделен от другите вериги. 
Затова захранващо напрежение или защитно 
свръхниско напрежение може да бъде свързано към 
изхода според желанието на потребителя.

– Сигнално реле 2:
SELV:
Изходът е галванично отделен от другите вериги. 
Затова захранващо напрежение или защитно 
свръхниско напрежение може да бъде свързано към 
изхода според желанието на потребителя.

• Захранване (клеми N, PE, L or L1, L2, L3, PE).

Галваничното разделяне трябва да отговаря на изискванията 
за подсилена изолация, включително разстоянията за 
повърхностен пробив и въздушните междини, посочени в 
стандарта EN 61800-5-1.

Указание

Цифров вход 1 е фабрично настроен да бъде 
вход за старт/стоп, при който отворената 
верига води до спиране. Между клеми 2 и 6 
фабрично е поставен мост. 
Отстранете моста, ако цифров вход 1 ще се 
използва за външен старт/стоп или друга 
външна функция.

Указание

Като предпазна мярка, проводниците, които 
трябва да се свържат към описаните 
по-долу групи връзки, трябва да бъдат 
изолирани един от друг чрез подсилена 
изолация по цялата им дължина.
9
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* Ако се използва външен източник на захранване, трябва 
да има връзка към GND.

Фиг. 9 Клеморед, CME помпа (опция за CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE и MTRE помпи) 
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DI3/OC1
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+5 V*

NC

C2

NO

NC

C1
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+24 V* 
+ +

+24 V*/5 V*+24 V* 

+24 V*
OC DIGND

Клема Тип Функция

NC
Нормално 
затворен контакт

Сигнално реле 1
(LIVE или SELV)

C1 Общ 

NO
Нормално 
отворен контакт

NC
Нормално 
затворен контакт

Сигнално реле 2
(само SELV)

C2 Общ 

NO
Нормално 
отворен контакт

10 DI3/OC1

Цифров вход/изход, 
конфигурируем.
Отворен колектор: Макс. 
24 V резистивен или 
индуктивен.

4 AI1
Аналогов вход:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

2 DI1
Цифров вход, 
конфигурируем

5 +5 V
Захранване към 
потенциометър и сензор

6 GND Земя

A GENIbus, A GENIbus, A (+)

Y GENIbus, Y GENIbus, GND

B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Земя

15 +24 V Захранване

8 +24 V Захранване

26 +5 V
Захранване към 
потенциометър и сензор

23 GND Земя

25 GDS TX
Изход за цифров сензор на 
Grundfos

24 GDS RX
Вход за цифров сензор на 
Grundfos.

7 AI2
Аналогов вход:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V
10
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7.5 Кабели за сигнали

• Използвайте екранирани кабели със сечение мин. 0,5 mm2 
и макс. 1,5 mm2 за сигналите на външния превключвател 
за старто/стоп, цифровия вход, точката на настройка и 
сензора.

• Свържете екраните на кабелите към рамата при двата 
края чрез добра електрическа връзка. Екраните трябва да 
бъдат възможно най-близко до клемите. Вижте фиг. 10.

Фиг. 10 Оголен кабел със свързване на екрана и 
проводниците

• Винтовете за свръзките на рамката трябва да са винаги 
затегнати без значение дали има или няма поставен 
кабел.

• Проводниците в клемната кутия на двигателя трябва да 
бъдат възможно най-къси.

7.6 Кабел за Bus комуникация

7.6.1 Нови инсталации

За връзката към полева шина използвайте екраниран 
3-жилен кабел със сечение мин. 0,5 mm2 и макс. 1,5 mm2.

• Ако двигателят е свързан към контролен модул с кабелна 
скоба, която е еднаква с тази на двигателя, свържете 
екрана към тази кабелна скоба.

• Ако модулът е без скоба за кабел, както е показано на 
фиг. 11, , оставете екрана на кабела несвързан откъм този 
му край.

Фиг. 11 Свързване с екраниран 3-жилен кабел

7.6.2 Подмяна на вече инсталиран двигател

• Ако във вече изградена инсталация се използва екраниран 
2-жилен кабел, свържете го, както е показано на фиг. 12.

Фиг. 12 Свързване с екраниран 2-жилен кабел

• Ако във вече изградена инсталация се използва екраниран 
3-жилен кабел, следвайте инструкциите в секция 
7.6.1 Нови инсталации.

8. Работни условия

8.1 Максимален брой стартирания и спирания

Броят спирания и стартирания чрез захранването не трябва 
да надвишава четири пъти на час.

Когато е включена чрез захранването, помпата ще започне 
работа след приблиз. 5 секунди.

Ако са необходими повече стартирания и спирания, 
използвайте входа за външен старт/стоп, за да 
стартирате/спирате помпата.

Когато помпата се включи чрез външен превключвател за 
старт/стоп, тя ще стартира незабавно.

8.2 Околна температура

8.2.1 Околна температура при съхранение и транспорт 

Мин. -30 °C

Макс. +60 °C.

8.2.2 Околна температура по време на работа

Mин. -20 °C

Mакс. +50 °C.

Двигателят може да работи с номинална изходна мощност 
(P2) при 50 °C, но непрекъсната работа при по-висока 
температура ще доведе до намаляване на 
продължителността на живота на продукта. Ако двигателят 
трябва да работи при температура между 50 и 60 °C, трябва 
да бъде избран двигател с по-голям размер. За повече 
информация се свържете с Grundfos.

8.3 Надморска височина

Надморската височина е височината над морското равнище 
на мястото на монтаж.

• Двигатели, инсталирани на надморска височина до 
1000 метра, могат да работят при натоварване 100 %.

• Ако двигателят е монтиран на надморска височина над 
1000 метра, той не трябва да се натоварва докрай поради 
по-слабия охлаждащ ефект на разредения въздух. 
Вижте фиг. 13.

Фиг. 13 Намаляване на изходната мощност на двигателя 
(P2) в зависимост от надморска височина
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8.4 Влажност на въздуха

Макс. влажност на въздуха: 95 %.

Ако влажността на въздуха е постоянно висока и е над 85 %, 
дренажните отвори откъм задвижващата страна трябва да 
бъдат отворени. Вижте секция 6.5 Дренажни отвори.

8.5 Охлаждане на двигателя

За да се осигури охлаждане на двигателя и електрониката, 
трябва да се изпълни следното:

• Позиционирайте двигателя така, че да се осигури 
достатъчно охлаждане. Вижте секция 6.3 Осигуряване 
охлаждане на двигателя.

• Температурата на охлаждащия въздух не трябва да 
надвишава 50 °C.

• Подържайте чисти охлаждащите ребра на двигателя и 
перките на вентилатора.

9. Работни и управляващи и режими
E-помпите на Grundfos се настройват и управляват съгласно 
режимите на работа и управление.

9.1 Преглед

Пpимеp

Ако помпата е снабдена със сензор за налягане, трябва да се 
зададе за режим на управление с постоянно налягане. 
Ако помпата например е снабдена със сензор за 
температура, трябва да се зададе режим на управление с 
постоянна температура. Вижте секция 9.3 Режим на 
управление за допълнителна информация.

9.2 Режим на работа

Когато е зададен режим на работа "Нормален", може да се 
зададе режим на управление с константна крива или друг 
режим на управление. Вижте 9.3 Режим на управление.

Други режими на работа:

• Стоп
Помпата е била спряна.

• Мин.
Помпата работи при минималната си скорост.

• Макс.
Помпата работи при максималната си скорост.

• Ръчен
Помпата работи с ръчно зададена скорост.

Фиг. 14 илюстрира мин. и макс. криви.

Фиг. 14 Минимална и максимална криви

Максималната крива може например да се използва за 
процедурата за обезвъздушаване по време на 
инсталирането.
Минималната крива може да се използва в периоди, в които 
се изисква минимален дебит.

Ако захранването на помпата се изключи, настройките на 
режима на работа ще бъдат запаметени.

Режими на работа

Нормален

Стоп

Мин.

Макс.

Ръчен

Режими на управление

Константно налягане

Постоянно диференциално 

Постоянна температура

Постоянна диференциална 

Постоянен дебит

Постоянно ниво

Константна крива

Друга постоянна стойност
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9.3 Режим на управление

9.3.1 Помпи без фабрично монтиран сензор

Помпите са фабрично настроени към режим за управление с 
константна крива.

В този режим на управление помпата ще работи съобразно 
зададената константна крива. Вижте фиг. 15.

Фиг. 15 Помпа в режим на управление с константна крива

Фабрична настройка

За помпи, доставени без сензор, фабрично е зададен режим 
с константна крива. 

Стойността на точката на настройка съответства на 100 % от 
максималната производителност на помпата. 
Вижте техническите документи или WebCAPS.

9.3.2 Помпи с фабрично монтиран сензор за налягане

Сензорът за налягане е монтиран към нагнетателната страна 
на помпата и за помпата е зададен режим с постоянно 
налягане.

В този режим на управление помпата ще настройва работата 
си (напр. изходното налягане на помпата) към желаната точка 
на настройка (Hнастр.). Вижте фиг. 16.

Фиг. 16 Помпа в режим на управление с постоянно 
налягане

Фабрична настройка

За помпи, доставени със сензор за налягане, фабрично е 
зададен режим с константно налягане. 

Стойността на точката на настройка съответства на 50 % от 
измервателния диапазон на сензора. Вижте табелата с данни 
на сензора.

10. Потребителски интерфейс

Настройки на помпата можете да зададете чрез описаните 
по-долу потребителски интерфейси:

Контролен панел

• Стандартен контролен панел.
Вижте 10.1 Стандартен контролен панел.

Дистанционни управления

• Дистанцонно управление Grundfos R100.
Вижте 10.3 Дистанционно управление R100.

• Grundfos GO Remote.
Вижте 10.4 Grundfos GO Remote.

Ако захранването на помпата се изключи, настройките ще 
бъдат запаметени.

10.1 Стандартен контролен панел

Фиг. 17 Стандартен контролен панел
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Предупреждение

Продуктът може силно да се загрее и затова 
не трябва да докосвате нищо друго, освен 
бутоните, за да избегнете изгаряне.
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Поз. Символ Описание

1

Grundfos Eye
Показва работното състояние на 
помпата.
Вижте 14. Grundfos Eye за допълнителна 
информация.

2 -
Светлинни индикаторни полета за 
индикация на точката на настройка.

3 Променя точката на настройка.

4
Позволява радиокомуникация с продукти 
от типа на Grundfos GO Remote.

5

Подготвя помпата за работа/стартира и 
спира помпата.
Старт:
Ако натиснете бутона, когато помпата е 
спряна, тя ще стартира само ако не са 
активирани други функции с по-висок 
приоритет. Вижте 13. Приоритет на 
настройките.
Стоп:
Ако натиснете бутона, когато помпата 
работи, тя ще спре безусловно. 
Когато помпата в спряна чрез този бутон, 
до бутона ще светне текстът "Stop".

1
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3

4

5
Stop
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10.1.1 Точка на настройка

Задайте желаната точка на настройка на помпата чрез  
или . Светлинните инидкаторни полета на контролния 
панел ще показват зададената точка на настройка.

Помпа в режим на управление с постоянно налягане

Примерът по-долу се отнася за помпа в приложение, в което 
сензор за налягане служи за обратна връзка към помпата. 
Ако сензорът е монтиран допълнително, помпата трябва да 
бъде настроена ръчно, тъй като тя не разпознава свързаните 
сензори автоматично.

Фиг. 18 показва, че светлинни индикаторни полета 5 и 6 са 
активирани, обозначавайки желаната точка на настройка от 
3 bar със сензор, измерващ в диапазона от 0 до 6 bar. 
Диапазонът на настройване е равен на измервателния 
диапазон на сензора.

Фиг. 18 Зададена точка на настройка от 3 bar, режим на 
управление с постоянно налягане

Помпа в режим на управление с константна крива

В режим на управление с константна крива, 
производителността на помпата ще бъде между макс. и мин. 
крива на помпата. Вижте фиг. 19.

Фиг. 19 Помпа в режим на управление с константна крива

Задаване на максимална крива:

• Задръжте натиснат бутона , за да зададете режим на 
максимална крива за помпата (най-горното индикаторно 
поле мига). Когато най-горното индикаторно поле свети, 
натиснете  за 3 секунди, докато индикаторното поле 
започне да мига.

• За да върнете помпата към предходната настройка, 
натиснете  и задръжте бутона , докато индикаторът 
покаже желаната точка на настройка.

Пример: Помпа с настройка за макс. крива.

Фиг. 20 показва, че горното светлинно индикаторно поле мига, 
обозначавайки макс. крива.

Фиг. 20 Работа с максимална крива

Задаване на минимална крива:

• Задръжте натиснат бутон , за да зададете режим на 
мин. крива на помпата (най-долното индикаторно поле 
мига). Когато най-долното индикаторно поле свети, 
натиснете  за 3 секунди, докато индикаторното поле 
започне да мига.

• За да върнете помпата към предходната настройка, 
натиснете  и задръжте бутона, докато индикаторът 
покаже желаната точка на настройка.

Пример: Помпа с настройка за мин. крива.

Фиг. 21 показва, че долното светлинно индикаторно поле 
мига, обозначавайки мин. крива.

Фиг. 21 Режим "Минимална крива"
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10.1.2 Старт/стоп на помпата

Спрете помпата, като натиснете . Когато помпата е спряна, 
до бутона ще светне текстът "Stop". Помпата може да бъде 
спряна чрез продължително натискане на , докато 
светлинните индикаторни полета спрат да светят.

Стартирайте помпата, като натиснете  или задържите 
продължително , докато постигнете желаната точка на 
настройка.

Ако помпата е била спряна чрез натискане на , тя може да 
се стартира само чрез повторно натискане на .

Ако помпата е била спряна чрез натискане на , тя може да 
се стартира само чрез повторно натискане на .

Помпата може да бъде спряна и с R100, Grundfos GO Remote 
или чрез цифров вход с настройка "External stop". 
Вижте 13. Приоритет на настройките.

10.1.3 Нулиране на алармите и предупрежденията

Индикация за неизправност може да бъде нулирана по един 
от описаните по-долу начини:

• Чрез цифров вход, ако за него е зададена настройка 
"Alarm resetting".

• Натиснете за кратко  или  на помпата. Това няма да 
промени настройката на помпата.
Индикацията за неизправност не може да бъде нулирана 
чрез  или , ако бутоните са заключени.

• Изключете захранването така, че светлинните индикатори 
да изгаснат.

• Изключете и след това включете отново входа за външен 
старт/стоп.

• Чрез R100. Вижте секция Alarm (Аларма), стр. 18.

• Чрез Grundfos GO Remote.
15
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10.2 Промяна на позицията на контролния панел

Можете да завъртите контролния панел на 180 °. 
Следвайте описаните по-долу инструкции.

1. Развийте четирите винта (TX25), като придържате капака 
на клемната кутия.

Фиг. 22 Развинтване на винтовете

2. Отстранете капака на клемната кутия.

Фиг. 23 Отстраняване капака на клемната кутия

3. Натиснете и задръжте двете езичета (поз. A), като 
повдигате леко пластмасовия капак (поз. B).

Фиг. 24 Повдигане на пластмасовия капак

4. Завъртете пластмасовия капак на 180 °.

Фиг. 25 Завъртане на пластмасовия капак

5. Поставете пластмасовия капак правилно върху четирите 
гумени щифта (поз. C). Уверете се, че езичетата (поз. A) са 
поставени правилно.

Фиг. 26 Поставяне на пластмасовия капак

6. Поставете капака на клемната кутия и се уверете, че той 
също е обърнат на 180 °, така че бутоните на контролния 
панел да се подравнят с бутоните на пластмасовия капак.
Затегнете четирите винта (TX25) с 5 Nm.

Фиг. 27 Монтиране капака на клемната кутия.
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10.3 Дистанционно управление R100

Помпите са проектирани за безжична комуникация с 
дистанционно управление R100 на Grundfos.

Фиг. 28 Комуникация между R100 и помпата чрез 
инфрачервени лъчи

По време на комуникацията R100 трябва да е насочено към 
контролния панел. Когато R100 комуникира с помпата, 
светлинният индикатор в средата на Grundfos Eye ще мига в 
зелено. Вижте стр. 32.

R100 предлага допълнителни възможности за настройка и 
извеждане на статуса на помпата.

Екраните са разделени на четири паралелни менюта:

0. GENERAL (вижте инструкциите за работа с R100)

1. OPERATION (Работа)

2. STATUS (Статус)

3. INSTALLATION (Инсталиране)

Вижте 10.3.1 Структура на менюто на R100.

10.3.1 Структура на менюто на R100
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0. GENERAL 1. OPERATION 2. STATUS 3. INSTALLATION

Switch off R100
Setpoint (Точка на 
настройка)

Actual setpoint and 
external setpoint 

Режим на управление

Return to start
Operating mode (Режим 
на работа)

Operating mode (Режим 
на работа)

Controller (Контролер)

Delete all changes
Manual speed (Ръчна 
скорост)

Actual controlled value 
(Текущо контролирана 

Signal relay 1 and 2 (Сигнално 
реле 1 и 2)

Store settings Alarm (Аларма)
Analog input 1, 2 and 3 
(Аналогов вход 1, 2 и 3)

Buttons on pump (Бутони на 
помпата)

Call up settings
Warning 
(Предупреждения)

Pt100/1000 input 1 and 2 
(Pt100/1000 вход 1 и 2)

Number (Номер)

Store status data
Alarm log 1 to 5 
(Регистър на аларми 1 

Speed (Скорост)
Digital input 1 and 2, Function 
(Цифров вход 1 и 2, Функция)

Call up status data
Warning log 1 to 5 
(Регистър на 

Power input and power 
consumption (Входяща 

Digital input/output 3 and 4, State 
(Цифров вход/изход 3 и 4, 

Operating hours 
(Работни часове)

Digital input/output 3 and 4, 
Function (Цифров вход/изход 3 и 

Replace motor bearings 
(Сменете лагерите на 

Low-flow stop function (Функция за 
стоп при нисък дебит)

Analog input 1, 2 and 3, Function 
(Аналогов вход 1, 2 и 3, Функция)

Analog input 1, 2 and 3, Measured 
parameter (Аналогов вход 1, 2 и 3, 

Аналогов вход 1, 2 и 3

Pt100/1000 input 1 and 2, Function 
(Pt100/1000 вход 1 и 2, Функция)

Pt100/1000 input 1 and 2, Measured 
parameter (Pt100/1000 вход 1 и 2, 

LiqTec function (LiqTec функция)

Operating range (Работен 
диапазон)

Ramps (Наклони)

Motor bearing monitoring 
(Мониторинг на лагерите на 

Motor bearings (Лагери на 
двигателя)

Standstill heating (Подгряване на 
двигателя в покой)
17
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10.3.2 Меню OPERATION

Когато се установи комуникация между дистанционното 
управление R100 и помпата, ще се изведе началният екран в 
това меню.

Setpoint (Точка на настройка)

В режим на управление с константна крива точката на 
настройка е зададена в % от максималната 
производителност. Диапазонът на настройване ще бъде 
между минималната и максималната крива.

Във всички останали режими на управление (напр. 
константно налягане), диапазонът на настройване е равен на 
измервателния диапазон на сензора.

Ако помпата е свързана към външен сигнал за точка на 
настройка, стойността в този екран ще бъде максималната 
стойност на външния сигнал за точката на настройка. 
Вижте 11. Външен сигнал за точката на настройка.

Точка на настройка и външен сигнал

Точката на настройка не може да бъде зададена, ако помпата 
се управлява чрез външни сигнали (стоп, мин. крива и макс. 
крива).
R100 ще изведе това предупреждение на дисплея: "External".
Проверете дали помпата е спряна чрез един от цифровите 
входове с настройка "External stop" (отворена верига) или е 
била зададена настройка мин. или макс. чрез един от 
цифровите входове (затворена верига).

Вижте 13. Приоритет на настройките.

Точка на настройка и bus комуникация

Точката на настройка не може да бъде зададена, ако помпата 
се управлява от външна система за контрол чрез bus 
комуникация.
R100 ще изведе това предупреждение на дисплея: "Bus".
За да прекратите bus комуникацията, издърпайте кабела на 
bus връзката.

Вижте 13. Приоритет на настройките.

Operating mode (Режим на работа)

Изберете един от следните режими на работа:

• Stop (стоп),

• Min. (мин. скорост)

• Normal (раб. точка)

• Max. (макс. скорост)

• Manual (работа).

Режимите на работа могат да бъдат избирани, без да се 
променя точката на настройка.

Вижте 9.2 Режим на работа за допълнителна информация.

Manual speed (Ръчна скорост)

В този екран скоростта на помпата може да бъде зададена в 
%. Когато е поставена в режим на работа "Manual", помпата 
ще работи при зададената скорост.

Alarm (Аларма)

В случай на аларма причината за нея ще се изведе на екрана 
със съответния код.

Възможни аларми:

Индикацията за аларма може да бъде нулирана в този екран 
чрез натискането на [OK], ако причината за неизправността е 
отстранена.

Без сензор Със сензор за налягане

Зададена точка на 
настройка

Действителна точка на 
настройка

Текуща стойност

Задайте точката на 
настройка в %.

Зададена точка на 
настройка

Текуща точка на 
настройка

Actual value
(Текуща стойност)

Задайте желаното 
налягане в bar.

Аларма
Код за 

неизправност

Външна неизправност 3

Твърде много рестартирания 4

Принудително изпомпване  29

Твърде високо напрежение 32

Твърде ниско напрежение 40

Претоварване 49

Блокирана помпа 51

Работа на сухо  56, 57

Твърде висока температура на двигателя 65

Твърде висока температура на 
електрониката

66

Вътрешен комуникационен проблем 76

Вътрешна повреда 83, 85

Сигналът от сензора е извън диапазона 88

Температурен сензор 1 е извън 
диапазона

91

Вътрешна повреда 163

Повреда в сензор LiqTec 164

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 1

165

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 2

166

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 3

167

Температурен сензор 2 е извън 
диапазона

175

Лимит 1 е надвишен 190

Лимит 2 е надвишен 191
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Warning (Предупреждения)

В случай на предупреждение причината за него ще се изведе 
в този екран със съответния код.

Възможни предупреждения:

Индикацията за предупреждение ще се скрие от дисплея, 
след като причината за нея бъде отстранена.

Alarm log 1 to 5 (Регистър на аларми 1 до 5)

В случай на "алармени" неизправности, последните пет 
индикации за аларма ще се изведат в регистъра на алармата. 
"Alarm log 1" (Регистър на аларма 1) показва последната 
неизправност, "Alarm log 2" (Регистър на аларма 2) показва 
предпоследната неизправност и т. н.

Примерът по-горе дава следната информация:

• Алармената индикация "Other fault".

• Код за неизправност "(73)".

• Период, през който помпата е била свързана към 
електрозахранването след възникване на неизправността.

Warning log 1 to 5 (Регистър на предупреждения 1 до 5)

В случай на неизправности с "предупреждение", последните 
пет индикации за предупреждение ще се изведат в регистъра 
на предупрежденията. "Warning log 1" (Регистър на 
предупрежденията 1) показва последната неизправност, 
"Warning log 2" (Регистър на предупрежденията 2) показва 
предпоследната неизправност и т.н.

Примерът по-горе дава следната информация:

• Индикация за предупреждение "Replace motor bearings".

• Код за неизправност "(30)".

• Период, през който помпата е била свързана към 
електрозахранването след възникване на неизправността.

10.3.3 Меню STATUS

Екраните, които се появяват в това меню са само статус 
екрани. Не можете да променяте или задавате стойности.

Изведените стойности са стойностите, които са зададени при 
последната комуникация между помпата и R100. Ако е 
необходимо обновяване на дадена стойност за статус, 
насочете R100 към контролния панел и натиснете [OK].
Ако даден параметър, напр. скорост, трябва да бъде отчитан 
постоянно, задръжте [OK] за периода, през който въпросният 
параметър трябва да бъде наблюдаван.

Толерансът на изведената стойност е посочен под всеки 
екран. Толерансите са посочени ориентировъчно в % от 
максималните стойности на параметрите.

Actual setpoint and external setpoint (Текуща и външна 
точки на настройка)

Този екран показва действителната точка на настройка и 
външната точка на настройка в % от диапазона от 
минималната стойност на измервателния диапазон на 
сензора до точката на настройка.

При мин. скорост 12 %, зададена точка на настройка 65 % и 
външна точка на настройка 70 %, действителната точка на 
настройка ще бъде 0,70 x (65 - 12) + 12 = 49 %.

Operating mode (Режим на работа)

Този екран показва текущия режим на работа (Stop (Стоп), 
Min. (Мин.), Normal (Нормален), Max. (Макс.) или Manual 
(Ръчен)). Наред с това, екранът показва как е бил зададен 
този режим на работа (чрез мобилно устройство, помпа, 
полева шина, външен вход или бутон старт/стоп). 
Вижте секция 9. Работни и управляващи и режими за 
допълнителна информация.

Предупреждение
Код за 

неизправност

Няма връзка с помпата 10

Сменете лагерите на двигателя 30

Твърде висока температура на двигателя 65

Твърде висока температура на 
електрониката

66

Вътрешна повреда 83, 85, 163

Сигналът от сензора е извън диапазона 88

Температурен сензор 1 е извън диапазона 91

Неизправност в захранването на сензора, 
5 V

161

Неизправност в захранването на сензора, 
24 V

162

Повреда в сензор LiqTec 164

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 1

165

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 2

166

Сигналът е извън диапазона, аналогов 
вход 3

167

Температурен сензор 2 е извън диапазона 175

Лимит 1 е надвишен 190

Лимит 2 е надвишен 191

Без сензор Със сензор за налягане

Толеранс: ± 2 %. Толеранс: ± 2 %.
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Actual controlled value (Текущо контролирана стойност)

Текущо контролираната стойност ще се изведе в този екран, 
ако е свързан сензор и за функцията на аналоговия вход е 
зададена настройка "Feedback sensor".

Ако за измерване на диференциален параметър се използват 
два сензора, за двата аналогови входа трябва да се зададе 
настройка "Feedback sensor". Текущо контролираната 
стойност ще бъде абсолютната разлика между двете 
показания на сензорите. Вижте секция Analog input 1, 2 and 3, 
Function (Аналогов вход 1, 2 и 3, Функция), стр. 25.

Analog input 1, 2 and 3 (Аналогов вход 1, 2 и 3)

Тези екрани показват измервания параметър и съответната 
стойност.

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Pt100/1000 input 1 and 2 (Pt100/1000 вход 1 и 2)

Тези екрани показват измервания параметър и съответната 
стойност. Измерените температури ще се появят в тези 
екрани, ако са свързани сензори Pt100 или Pt1000. 

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Speed (Скорост)

Толеранс: ± 5 %.

Този екран показва текущата скорост.

Power input and power consumption (Входяща мощност и 
консумация на енергия)

Толеранс: ± 10 %.

• "Power input" показва текущата консумирана мощност.

• "Power consumption" показва сумирана стойност, която не 
може да бъде нулирана.

Operating hours (Работни часове)

Толеранс: ± 2 %.

Стойността за работни часове е сумарна стойност и не може 
да бъде нулирана.

Replace motor bearings (Сменете лагерите на двигателя)

Този екран показва кога да подмените лагерите на двигателя. 
Контролерът наблюдава схемата на работа на двигателя и 
изчислява периода от време между подмените на лагерите.

Показвани стойности:

• in 2 years (след 2 години)

• in 1 year (след 1 година)

• in 6 months (след 6 месеца)

• in 3 months (след 3 месеца)

• in 1 month (след 1 месец)

• in 1 week (след 1 седмица)

• Now! (Сега!)

Без сензор Със сензор за налягане

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Аналогов вход 1 (4) ● ●

Аналогов вход 2 (7) ● ●

Аналогов вход 3 (14) - ●

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Pt100/1000 вход 1 (17) - ●

Pt100/1000 вход 2 (19) - ●
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10.3.4 Меню INSTALLATION (Инсталиране)

Режим на управление

Изберете един от режимите за управление:

• Const. pressure (Постоянно налягане)

• Const. diff. press. (Постоянно диференциално налягане)

• Const. temperature (Постоянна температура)

• Const. diff. temp. (Постоянна диференциална температура)

• Const. flow rate (Постоянен дебит)

• Const. level (Постоянно ниво)

• Const. curve (Константна крива)

• Const. other value. (Постоянна друга величина)

Вижте секция 9. Работни и управляващи и режими за 
допълнителна информация.

Controller (Контролер)

E-помпите имат фабрична настройка за коефициент на 
усилване (Kp) и интегрално време (Ti). Все пак, ако 
фабричната настройка не е най-благоприятна, коефициентът 
на усилване и интегралното време могат да се променят в 
екрана по-долу:

• Задаване на коефициент на усилване (Kp) в диапазона от 
0,1 до 20.

• Задаване на интегрално време (Ti) в диапазона от 0,1 до 
3600 s.
Ако изберете 3600 s, контролерът ще функционира като P 
контролер.

• Наред с това, за контролера може да бъде зададена 
настройка за инверсен контрол. Това означава, че ако 
точката на настройка се увеличава, скоростта ще се 
намалява. При инверсен контрол коефициентът на 
усилване (Kp) трябва да бъде настроен в диапазона от 
-0,1 до -20.

Насоки за настройка на PI контролер

Таблицата по-долу показва препоръчителните настройки на 
контролера:

1) Отоплителните системи са системи, в които повишаването 
на производителността на помпата ще доведе до 
повишаване в температурата при сензора.

2) Охладителните системи са системи, в които повишаването 
на производителността на помпата ще доведе до 
понижаване на температурата при сензора.

L1 = Разстояние в [m] между помпата и сензора.

L2 = Разстояние в [m] между топлообменника и сензора.

Указание

Ако помпата е свързана към полева шина 
(вижте 12. Сигнал от полева шина), не е 
възможно да се избира режим на управление 
чрез R100.

Система/
приложение

Kp

TiОтоплителна 
система1)

Охладителна 
система2)

0,5 0,5

0,1 0,5

0,5 0,5

0,5 -0,5 10 + 5L2

0,5 10 + 5L2

0,5 -0,5 30 + 5L2

0,5 0,5

0,5
L1 < 5 m: 0,5
L1 > 5 m: 3
L1 > 10 m: 5

p

p

Q

L2

t

L2

L2

L2

t

L1

L1
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Основни правила

• Ако контролерът реагира твърде бавно, увеличете Kp.

• Ако контролерът работи нестабилно, балансирайте 
системата, като намалите Kp или увеличите Ti.

Signal relay 1 and 2 (Сигнално реле 1 и 2)

Сигналните релета могат да бъдат конфигурирани така, че да 
се активират при един от описаните по-долу случаи:

• Ready (Готовност)

• Operation (Работа)

• Alarm (Аларма)

• Warning (Предупреждения)

• Limit 2 exceeded (Лимит 2 надвишен)

• Limit 1 exceeded (Лимит 1 надвишен)

• Running (Въртене)

• Ext. fan control (Външно управление на вентилатора)

• Not active (Неактивен)

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Buttons on pump (Бутони на помпата)

За бутоните на помпата може да бъде зададена настройка:

• Active (Активни)

• Not active (Неактивни)

Number (Номер)

Към помпата може да бъде присъединен номер от 1 до 64. 
При bus комуникация трябва да бъде присъединен номер към 
всяка помпа.

Digital input 1 and 2, Function (Цифров вход 1 и 2, 
Функция)

За цифровите входове могат да бъдат задавани различни 
функции.

Изберете една от функциите:

• Not active (Неактивен). 
Когато за входа е зададена настройка "Not active", той не 
изпълнява функция.

• External fault (Външна неизправност)
Когато входът бъде активиран, ще се стартира таймер. 
Ако входът бъде активиран за повече от 5 секунди, 
помпата ще спре и ще се изведе индикация за 
неизправност. Ако връзката се прекъсне за повече от 
5 секунди, състоянието на неизправност ще се прекрати и 
помпата ще се стартира, ако чрез PC Tool е зададено 
автоматично рестартиране.

• Alarm resetting (Нулиране на аларми)
Когато входът е активиран, евентуална индикация за 
повреда ще бъде нулирана.

• External stop (Външен стоп)
Когато входът е деактивиран (отворена верига), помпата 
ще спре.

• Max. (max. speed) (Макс. скорост)
Когато входът е активиран, помпата ще работи при 
зададената макс. скорост.

• Min. (min. speed) (Мин. скорост)
Когато входът е активиран, помпата ще работи при 
зададената мин. скорост.

• Flow switch (Превключвател за дебит)
Когато е избрана тази функция, функцията "Стоп" ще 
използва превключвател за дебит, за да разпознае нисък 
дебит. Вижте секция Low-flow stop function (Функция за 
стоп при нисък дебит), стр. 24.

• Dry running (Работа на сухо)
Когато е избрана тази функция, е достъпно разпознаване 
на липса на входно налягане или недостиг на вода.
Когато бъде разпозната липса на входно налягане или 
недостиг на вода (работа на сухо), помпата ще бъде 
спряна. Помпата не може да бъде стартирана отново, 
докато входът е активиран.
Това изисква използването на аксесоар, например:

– пресостат, монтиран откъм смукателната страна на 
помпата

– поплавъчен превключвател, монтиран откъм 
смукателната страна на помпата.

• Accumulated flow (Сумарен дебит)
Когато е избрана тази функция, може да бъде отчетен 
сумарният дебит. Това налага използването на дебитомер, 
който дава обратна връзка чрез импулс на единица дебит 
на водата. Допълнителна настройка на тази функция, 
трябва да бъде осъществена чрез PC Tool.

• Predef. setp., dig1 (отнася се само за цифров вход 2) 
Когато цифровите входове са конфигурирани с точка на 
настройка, помпата ще работи с точка на настройка в 
зависимост от комбинацията от активираните цифрови 
входове. Допълнителна настройка на тази функция, 
трябва да бъде осъществена чрез PC Tool.

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Сигнално реле 1 (NC, C1, NO) ● ●

Сигнално реле 2 (NC, C2, NO) ● ●
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Информация за приоритета на избраните функции можете да 
намерите в 13. Приоритет на настройките.
Командата "Стоп" винаги ще има най-висок приоритет.

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Digital input/output 3 and 4, State (Цифров вход/изход 3 и 
4, Състояние)

Цифровият вход/изход 3 и 4 може да бъде настроен да 
работи като цифров вход или цифров изход.

Възможни настройки:

• Digital input (Цифров вход)

• Digital output (Цифров изход)

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Digital input/output 3 and 4, Function (Цифров вход/изход 3 
и 4, Функция)

За цифров вход/изход 3 и 4 могат да бъдат задавани 
следните функции:

Възможни функции, цифров вход/изход 3

Възможни функции, цифров вход/изход 4

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Цифров вход 1, Функция (2 и 6) ● ●

Цифров вход 2, Функция (1 и 9 ) - ●

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Цифров вход/изход 3, 
Състояние (10 и 6)

● ●

Цифров вход/изход 4, 
Състояние (11 и 18)

- ●

Настройка за цифров 
вход

Настройка за цифров 
изход

• Not active
• Predef. setp., dig2
• External fault
• Alarm resetting
• External stop
• Max.
• Min.
• Flow switch
• Dry running
• Accumulated flow

• Ready
• Operation
• Alarm
• Warning
• Limit 2 exceeded
• Limit 1 exceeded
• Running
• Not active

Настройка за цифров 
вход

Настройка за цифров 
изход

• Not active
• Predef. setp., dig3
• External fault
• Alarm resetting
• Reversing
• External stop
• Max.
• Min.
• Flow switch
• Dry running
• Accumulated flow

• Ready
• Operation
• Alarm
• Warning
• Limit 2 exceeded
• Limit 1 exceeded
• Running
• Not active

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Цифров вход/изход 3, Функция 
(10 и 6)

● ●

Цифров вход/изход 4, Функция 
(11 и 18)

- ●
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Low-flow stop function (Функция за стоп при нисък дебит)

За функцията за стоп при нисък дебит могат да бъдат 
зададени следните стойности:

• Not active (Неактивен). 

• Energy optimal (Оптимална енергия)

• High comfort (Високо ниво на комфорт)

• User-defined (определена от потребителя).

Когато е активирана функцията за стоп при нисък дебит, 
дебитът ще бъде наблюдаван. Ако дебитът се понижи под 
зададеното мин. ниво (Qmin), помпата ще премине от 
непрекъсната работа с постоянно налягане към работа със 
старт/стоп и накрая ще спре, ако дебитът достигне нула.

Предимствата на функцията за стоп при нисък дебит са 
следните:

• избягване на ненужно загряване на работната течност,

• редуциране на износването на уплътненията на вала

• редуциране на шума от работата.

Недостатъците на функцията за стоп при нисък дебит може 
да са следните:

• Доставяното налягане не е постоянно, тъй като се колебае 
между налягането за старт и стоп.

• Честите стартирания/спирания на помпата може да 
предизвикат шум в зависимост от употребата й.

Влиянието на посочените по-горе недостатъци зависи много 
от настройката на функцията за стоп при нисък дебит.
Настройката "High comfort" ще минимизира нестабилността 
на налягането и шума.
Ако е избрана настройка "Energy optimal", основният 
приоритет ще бъде максималното намаляване на 
консумацията на енергия.

Възможни настройки на функцията за стоп при нисък дебит:

• Energy optimal (Оптимално използване на енергия):
Помпата автоматично ще настрои параметрите на 
функцията за стоп така, че да се минимизира 
консумацията на енергия в периода на работа със 
старт/стоп.
В този случай функцията за стоп ще използва фабрично 
зададените стойности за минимален дебит (Qmin) и други 
вътрешни параметри.

• High comfort (Високо ниво на комфорт):
Помпата автоматично ще настрои параметрите на 
функцията за стоп така, че да се минимизират смущенията 
в периода на работа със старт/стоп.
В този случай функцията за стоп ще използва фабрично 
зададените стойности за минимален дебит (Qmin) и други 
вътрешни параметри.

• User-defined (Определена от потребителя):
Помпата ще използва за функцията за стоп параметрите, 
зададени съответно за ∆H и Qmin.

Фиг. 29 Разлика между налягането за старт и налягането 
за стоп (∆H) и минимален дебит (Qmin)

При работа със старт/стоп налягането ще варира между 
налягането за старт и налягането за стоп. Вижте фиг. 29.

В режим "User-defined", ∆H е фабрично зададено до 10 % от 
текущата точка на настройка. Стойността ∆H може да бъде 
настроена в диапазона от 5 до 30 % от текущата точка на 
настройка.

Помпата ще премине към работа със старт/стоп, ако дебитът 
се понижи под Qmin.

Qmin се задава в % от номиналния дебит на помпата (вижте 
табелата с данни на помпата).
В режим "User-defined" за Qmin фабрично е зададена 
настройка 10 % от номиналния дебит.

Разпознаване на нисък дебит

Ниският дебит може да бъде разпознат по два различни 
начина:

1. Вградена "функция за разпознаване на нисък дебит", 
която е активна, ако никой от цифровите входове не е 
конфигуриран за работа с превключвател за дебит.

2. Превключвател за дебит, свързан към един от цифровите 
входове.

1. Функция за разпознаване на нисък дебит:
Помпата ще проверява периодично дебита, като намалява 
работната скорост за кратко. Ако няма промяна или има 
малка промяна в налягането, това означава, че дебитът е 
нисък. Работната скорост ще се повиши, докато се 
достигне налягането за стоп (действителна точка на 
настройка + 0,5 x ∆H) и помпата ще спре. 
Когато налягането е спаднало до нивото за старт 
(действителна точка на настройка - 0,5 x ∆H), помпата ще 
се стартира отново.

– Ако дебитът е по-висок от зададения минимален дебит 
(Qmin), помпата ще се върне към непрекъснат режим на 
работа с постоянно налягане.

– Ако дебитът все още е по-нисък от настройката за 
минимален дебит (Qmin), помпата ще продължи да 
работи в режим на старт/стоп, докато дебитът се повиши 
над настройката за минимален дебит (Qmin). 
Когато дебитът е по-висок от настройката за минимален 
дебит (Qmin), помпата ще се върне към непрекъснат 
режим на работа.

2. Превключвател за дебит: 
Когато цифровият вход е активиран за повече от 5 секунди 
поради нисък дебит, работната скорост ще се повиши, 
докато бъде достигнато нивото на налягането за стоп 
(действителна точка на настройка + 0,5 x ∆H), и помпата 
ще спре. Когато налягането спадне до нивото за старт, 
помпата ще се стартира. Ако все още няма достатъчно 
дебит, помпата бързо ще достигне налягането за стоп и ще 
спре. Ако има достатъчно дебит, помпата ще продължи да 
работи съобразно точката на настройка.
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Работни условия за функцията за стоп при нисък дебит

Функцията за стоп може да се използва само ако системата е 
оборудвана със сензор за налягане, възвратен вентил и 
диафрагмен резервоар.

Фиг. 30 Позиция на възвратния вентил и сензора за 
налягане в система с работа със смукателна 
височина.

Фиг. 31 Позиция на възвратния вентил и сензора за 
налягане в система с положително входно 
налягане

Set min. flow (Задаване на мин. дебит)

Задайте минималния дебит (Qmin) в този екран. 
Тази настройка определя при какъв дебит системата да 
премине от непрекъсната работа с постоянно налягане към 
работа в режим на старт/стоп. Диапазонът на настройка е от 
5 до 30 % от номиналния дебит.

Фабрична настройка: 10 %.

Diaphragm tank volume (Обем на диафрагмения 
резервоар)

Функцията за стоп изисква диафрагмен резервоар с 
определена минимална вместимост. Задайте размера на 
монтирания резервоар в този екран.

За да намалите броя стартирания/спирания за час или да 
намалите стойността на ∆H, можете да монтирате по-голям 
резервоар.

Резервоарът трябва да се монтира непосредствено след 
помпата и предналягането трябва да е 0,7 x действителната 
точка на настройка.

Препоръчителна вместимост на диафрагмения резервоар:

Analog input 1, 2 and 3, Function (Аналогов вход 1, 2 и 3, 
Функция)

За аналоговите входове могат да бъдат зададени следните 
функции:

• Not active (Неактивен). 

• Feedback sensor (Сензор за обратна връзка)

• Ext. setpoint infl. (Външно възд. върху точката на настр.)
Вижте секция 11. Външен сигнал за точката на 
настройка за допълнително описание.

• Other function (Друга функция).

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Внимание
Възвратният вентил трябва винаги да е 
монтиран преди сензора за налягане. 
Вижте фиг. 30 и 31.
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Сензор за налягане

Диафрагмен резервоар

Възвратен
вентил

Помпа

Диафрагмен резервоар

Сензор за налягане

Помпа Възвратен вентил

Номинален дебит 
на помпата

[m3/h]
CRE помпа

Типична вместимост на 
диафрагмен резервоар

[литри]

0-6 1s, 1, 3, 5 8

7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50

41-70 45, 64 120

71-100 90 180

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Аналогов вход 1, Функция (4) ● ●

Аналогов вход 2, Функция (7) ● ●

Аналогов вход 3, Функция (14) - ●
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Analog input 1, 2 and 3, Measured parameter (Аналогов 
вход 1, 2 и 3, Измерен параметър)

За аналоговите входове могат да бъдат зададени следните 
настройки:

• Inlet pressure (Входно налягане)

• Diff. press., inlet (Диференц. налягане, вход)

• Discharge press. (Изходно налягане)

• Diff. press., outlet (Диференц. налягане, изход)

• Diff. press., pump (Диференц. налягане, помпа)

• Press. 1, external (Наляг. 1, външно)

• Press. 2, external (Наляг. 2, външно)

• Diff. press., external (Диференц. налягане, външно)

• Feed tank level (Ниво подаващ резервоар)

• Storage tank level (Ниво резерв. за съхран.)

• Flow, pump (Дебит, помпа)

• Flow, external (Дебит, външен)

• Liquid temp. (Температура на течността)

• Diff. temp., external (Диференц. темпер., външен)

• Temperature 1 (Температура 1)

• Temperature 2 (Температура 2)

• Ambient temp. (Околна темп.)

• Other parameter (Друг параметър).

Броят екрани зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Аналогов вход 1, 2 и 3

Изберете следното:

• Вид на сигнала (0,5 - 3,5 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA или 
4-20 mA).

• Мерни единици за измерените параметри.
Достъпни мерни единици:

• Измервателен диапазон на сензора.

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Аналогов вход 1, Измерен 
параметър (4)

● ●

Аналогов вход 2, Измерен 
параметър (7)

● ●

Аналогов вход 3, Измерен 
параметър (14)

- ●

Параметър Possible units

Налягане bar, m, kPa, psi, ft

Дебит m3/h, l/s, yd3/h, gpm

Температура °C, °F

Друго %

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Аналогов вход 1 (4) ● ●

Аналогов вход 2 (7) ● ●

Аналогов вход 3 (14) - ●
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Pt100/1000 input 1 and 2, Function (Pt100/1000 вход 1 и 2, 
Функция)

За входове Pt100/1000 могат да бъдат зададени следните 
функции:

• Not active (Неактивен). 

• Feedback sensor (Сензор за обратна връзка)

• Ext. setpoint infl. (Външно възд. върху точката на настр.)
Вижте 11. Външен сигнал за точката на настройка за 
допълнителна информация.

• Other function (Друга функция).

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Pt100/1000 input 1 and 2, Measured parameter 
(Pt100/1000 вход 1 и 2, Измерен параметър)

За входове Pt100/1000 могат да бъдат задавани следните 
параметри:

• Liquid temp. (Температура на течността)

• Temperature 1 (Температура 1)

• Temperature 2 (Температура 2)

• Ambient temp. (Околна темп.)

• DE bearing temp. (DE темпер. на лагери)

• NDE bearing temp. (NDE темпер. на лагери)

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

LiqTec function (LiqTec функция)

Функцията на LiqTec сензори може да бъде включена или 
изключена в този екран. Сензорът LiqTec защитава помпата 
срещу работа на сухо и твърде висока температура на 
течността (130 ± 5 °C).

Когато функцията LiqTec е била включена, тя ще спре 
помпата при работа на сухо или ако температурата на 
течността стане твърде висока. Помпата трябва да се 
рестартира ръчно, ако е била спряна поради работа на сухо 
или твърде висока температура на течността.

Възможни настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна)

Броят на екраните зависи от типа помпа. Вижте по-долу.

Operating range (Работен диапазон)

Задайте работен диапазон, както следва:

• Задайте минималната скорост в диапазона от 
фиксираната мин. скорост до зададената от потребителя 
макс. скорост.

• Задайте максималната скорост в диапазона от 
потребителски зададената мин. скорост до фиксираната 
максимална скорост.

Диапазонът между потребителски зададената минимална и 
максимална скорост е работният диапазон. Вижте фиг. 32.

Фиг. 32 Пример за мин. и макс. настройки

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Pt100/1000 вход 1, Функция 
(17 и 18)

- ●

Pt100/1000 вход 2, Функция 
(19 и 18)

- ●

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

Pt100/1000 вход 1, Измерен 
параметър (17 и 18)

- ●

Pt100/1000 вход 2, Измерен 
параметър (19 и 18)

- ●

Функция (клема) CME
CRE, CRIE, 

CRNE, SPKE, 
MTRE

LiqTec функция (21 и 22) - ●
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Макс. скорост (фиксирана)

Макс. скорост, зададена от 
потребителя

Работен диапазон

Мин. скорост, зададена от 
потребителя
Мин. скорост (фиксирана)

24 %

12 %

0 %

67 %

100 %
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Ramps (Наклони)

Настройката на наклоните е приложима само в случай на 
работа с константна крива.

Наклоните определят колко бързо помпата може да ускори и 
да забави скоростта си по време на старт/стоп или промяна в 
точката на настройка.

Може да бъде зададено следното:

• време на ускорение, 0,1 до 300 s

• време за забавяне, 0,1 до 300 s.

Времената се отнасят за ускоряване от стоп до номинална 
скорост и забавяне от номиналната скорост до стоп.
При кратки времена за забавяне, забавянето на скоростта на 
помпата може да зависи от натоварването и инерцията, тъй 
като активно спиране на помпата не е възможно.
Ако захранването се изключи, забавянето на скоростта на 
помпата ще зависи единствено от натоварването и 
инерцията.

Motor bearing monitoring (Мониторинг на лагерите на 
двигателя)

За функцията за мониторинг на лагерите на двигателя могат 
да бъдат зададени следните настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Когато за функцията е зададена настройка "Active", 
контролерът ще следи профила на работа на двигателя и ще 
изчислява кога лагерите трябва да бъдат сменени.

Motor bearings (Лагери на двигателя)

За тази функция могат да бъдат зададени следните 
настройки:

• Replaced (Сменени)

• Nothing done (Без промяна).

Когато за функцията за мониторинг на лагерите на двигателя 
е зададена настройка "Active", контролерът ще активира 
предупреждение, когато лагерите на двигателя трябва да 
бъдат подменени. Вижте секция Alarm (Аларма), стр. 18.

След като лагерите на двигателя са подменени, потвърдете 
изпълнението на процедурата в екрана, показан по-горе, като 
натиснете [OK].

Standstill heating (Подгряване на двигателя в покой)

За функцията за подгряване на двигателя при покой могат да 
бъдат зададени следните настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Когато за функцията е зададена настройка "Активна", ще 
бъде приложено AC (променливо) напрежение към намотките 
на двигателя. Приложеното напрежение ще осигури 
генерирането на достатъчна топлина, за да се избегне 
образуването на конденз в двигателя.

Указание

Дори ако за функцията зададете настройка 
"Not active", контролерът ще продължи да 
изчислява кога трябва да бъдат сменени 
лагерите, но няма да се изведе 
предупреждение, когато настъпи моментът 
за смяна.

Когато за функцията зададете настройка 
"Active", изчисленията за износване на 
лагерите ще бъдат използвани за 
изчисляване на времето за смяна.
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10.4 Grundfos GO Remote

Помпата е проектирана за безжична радио и инфрачервена 
комуникация чрез приложението Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote позволява задаване на функции и дава 
достъп до информация за статуса, техническа информация 
за продукта и действителните параметри на работа.

Grundfos GO Remote предлага три различни мобилни 
интерфейса (MI). Вижте фиг. 33.

Фиг. 33 Grundfos GO Remote комуникира с помпата чрез 
радиовълни или инфрачервени лъчи

10.4.1 Комуникация

Когато Grundfos GO Remote комуникира с помпата, 
светлинният индикатор в средата на Grundfos Eye ще мига в 
зелено. Вижте 14. Grundfos Eye.

Комуникация трябва да се установи по един от следните 
начини:

• радиокомуникация

• инфрачервена комуникация.

Радиокомуникация

Радиокомуникация може да се осъществи на разстояние до 
30 метра. Комуникацията се разрешава чрез натискането на 

 или  на контролния панел на помпата.

Инфрачервена комуникация

При инфрачервената комуникация Grundfos GO Remote 
трябва да се насочи към контролния панел на помпата.

10.4.2 Навигация

Навигацията може да се осъществи чрез екрана "Dashboard". 
Вижте фиг. 34.

Екран Dashboard (Табло)

Фиг. 34 Пример за екран Dashboard

T
M

0
5
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3

8
3

 4
3

1
2

Поз. Описание

1
Grundfos MI 201:
Състои се от Apple iPod touch 4G и приставка 
(капак) на Grundfos.

2
Grundfos MI 202:
Приставка, която може да се използва с 
Apple Ipod Touch 4, iPhone 4G или по-нов модел.

3

Grundfos MI 301:
Отделен модул, позволяващ радио и 
инфрачервена комуникация. Модулът може да се 
използва с Android или iOS-базиран смартфон с 
Bluetooth връзка.

+

1

2

3

+

+
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0
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1
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Поз. Описание Действие

1
Индикатор за 
връзка

Този текст се извежда, когато 
приложението Grundfos GO 
Remote се е свързало към 
MI 201, MI 202 или MI 301.
Ако хардуерът не е свързан, 
комуникацията с продукт на 
Grundfos няма да е възможна.

2 Бутон "Назад"
Връща се към предходния 
екран.

3
Информация за 
продукта

Предоставя техническа 
информация за продукта.

4 Име на продукта
Името на продукта, който 
комуникира с Grundfos GO 
Remote.

5
Аларми и 
предупреждения

Показва аларми и 
предупреждения.

6 Grundfos Eye
Показва работното състояние 
на продукта.

7
Основна стойност 
за статус

Показва основната стойност за 
статус.

8
Вторична 
стойност за 
статус

Показва вторичната стойност за 
статус.

9
Средство за 
управление

Показва чрез кой интерфейс се 
контролира продуктът.

10
Режим за 
управление

Показва режима за управление 
на продукта.

11
Текуща стойност 
на точката на 
настройка

Показва действителната 
стойност на точката на 
настройка.

12 Режим на работа Показва режима на работа.

13
Извеждане на 
меню

Дава достъп до други менюта.

14 Стоп Спира продукта.

Лента с инструменти

15 Помощ

Функцията за помощ описва 
менютата, улеснявайки 
потребителите при промяната 
на настройки и т.н.

16 Документация
Дава достъп до инструкциите 
за монтаж и експлоатация и 
кратки ръководства.

17 Отчет
Позволява създаването на 
дефинирани от потребителя 
отчети.

18 Актуализация
Позволява актуализация на 
приложението Grundfos GO 
Remote.

1
2

3

5
7
9

10

13

15 16 17 18

14

12

11
8

6

4
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11. Външен сигнал за точката на настройка
Възможно е отдалечено задаване на точка на настройка чрез 
свързване на аналогов източник на сигнал към един от 
аналоговите входове за външно въздействие върху точката 
на настройка. Вижте секция Analog input 1, 2 and 3, Function 
(Аналогов вход 1, 2 и 3, Функция), стр. 25.

Действителният външен сигнал (0,5 - 3,5 V, 0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA) трябва да бъде избран чрез R100 или 
Grundfos GO Remote.

Ако е избрана работа с константна крива чрез R100 или 
Grundfos GO Remote, помпата може да се контролира чрез 
всеки един контролер.

11.1 Работа със сензор за обратна връзка

Ако е снабдена със сензор, помпата може да работи съгласно 
режимите на управление по-долу:

• Константно налягане

• Постоянно диференциално налягане

• Постоянна температура

• Постоянна диференциална температура 

• Постоянен дебит

• Постоянно ниво

• Друга постоянна стойност.

Ако е избрана работа със сензор с обратна връзка, точката на 
настройка може да бъде зададена външно в диапазона от 
по-ниската стойност от измервателния диапазон на сензора 
до точката на настройка, зададена чрез контролния панел на 
двигателя, дистанционното управление R100 или Grundfos 
GO Remote. Вижте фиг. 35.

Фиг. 35 Връзка между действителната точка на настройка 
и външния сигнал за точката на настройка при 
работа със сензор за обратна връзка

Пример: При по-ниска стойност на сензора 0 bar, зададена 
точка на настройка 5 bar и външна точка на настройка 70 %, 
действителната точка на настройка е 0,70 x (5 - 0) + 0 = 
3,5 bar.

11.2 Работа с константна крива

Ако е избрана работа с константна крива, точката на 
настройка може да бъде зададена външно в диапазона от 
минималната скорост до тoчката на настройка, зададена чрез 
контролния панел на двигателя, R100 или Grundfos GO 
Remote. Вижте фиг. 36.

Фиг. 36 Връзка между действителната точка на настройка 
и външния сигнал за точка на настройка при 
работа с константна крива

Пример: При точка на настройка 65 % от nmax. и външна 
точка на настройка 70 %, действителната точка на настройка 
е 0,70 x (65 - 12) + 12 = 49 %.

T
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0
5

 5
2

7
8

 3
5

1
2

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

0.5 3.5 V
0 5V

Действителна точка на настройка
По-висока стойност на 
измервателния диапазон на 
сензора
Точка на настройка, зададена 
чрез контролния панел на 
двигателя, R100 или Grundfos 
GO Remote

По-ниска стойност на 
измервателния диапазон на 
сензора
Външен сигнал за точката 
на настройка

Действит
елна

точка на
настройка
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0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

0.5 3.5 V
0 5V

% скорост

Макс. скорост

Точка на настройка, зададена 
чрез контр. панел на помпата, 
R100 или Grundfos GO Remote

Мин. скорост

Външен сигнал за точката 
на настройка

Действит
елна

точка на
настройка
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12. Сигнал от полева шина

Двигателят позволява серийна комуникация през RS-485 
вход. Комуникацията се извършва съгласно Grundfos 
GENIbus протокол и позволява свързване към система за 
управление на сгради или друга външна система за 
управление.

Посредством полевата шина е възможно да настроите 
дистанционно работните параметри на двигателя (напр. точка 
на настройка и режим на работа). В същото време, 
двигателят може (чрез полева шина) да изпраща информация 
за важни параметри, като например действителна стойност 
на контролен параметър, входяща мощност и индикации за 
повреда.

За повече информация се свържете с Grundfos.

13. Приоритет на настройките
Двигателят може винаги да бъде настроен към работа при 
макс. скорост или да бъде спрян чрез R100 или Grundfos GO 
Remote.

Ако две или повече функции са активирани едновременно, 
двигателят ще работи съгласно функцията с най-голям 
приоритет.

Пример: Ако чрез цифров вход двигателят е настроен към 
макс. скорост, контролният панел на двигателя, R100 или 
Grundfos GO Remote могат да зададат настройка само 
"Manual" или "Stop".

Приоритетът на настройките е показан в таблицата по-долу:

* Ако комуникацията с полевата шина е прекъсната, 
двигателят ще възобнови предходния си режим на работа, 
напр. "Стоп", избран чрез R100, Grundfos GO Remote или 
контролния панел на двигателя.

Указание
Ако се използва полева шина, броят 
настройки, достъпни чрез R100 или Grundfos 
GO Remote, ще е по-малък.

Приоритет Бутон старт/стоп
R100, Grundfos GO Remote 
или контролен панел на 

двигателя
Цифров вход Bus комуникация

1 Стоп

2 Стоп*

3 Ръчен

4 Макс. скорост*

5 Стоп

6 Стоп

7 Макс. скорост

8 Мин. скорост

9 Старт

10 Макс. скорост

11 Мин. скорост

12 Мин. скорост

13 Старт

14 Старт
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14. Grundfos Eye
Работното състояние на двигателя се показва чрез Grundfos 
Eye на контролния панел на двигателя. Вижте фиг. 37, поз. A.

Фиг. 37 Grundfos Eye

T
M
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9
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3

1
2

A

Grundfos Eye Индикация Описание

Няма активирани светлини.
Захранването е изключено.
Двигателят не работи.

Два противоположни зелени светлинни 
индикатора, които се въртят в посоката на 
въртене на двигателя (наблюдаван откъм 
незадвижващата страна).

Захранването е включено.
Двигателят работи.

Да противоположни зелени светлинни 
индикатора светят постоянно.

Захранването е включено.
Двигателят не работи.

Един жълт светлинен индикатор, който се 
върти в посоката на въртене на двигателя 
(наблюдаван от незадвижващата страна).

Предупреждение.
Двигателят работи.

Един жълт светлинен индикатор свети 
постоянно.

Предупреждение.
Двигателят е спрял.

Два противоположни червени светлинни 
индикатора мигат едновременно.

Аларма.
Двигателят е спрял.

Зеленият светлинен индикатор в средата 
мига бързо четири пъти.

Дистанционно управление с Grundfos GO 
Remote чрез радиокомуникация
Двигателят се опитва да комуникира с 
Grundfos GO Remote. Съответният двигател е 
селектиран в екрана на Grundfos GO Remote, 
за да информира потребителя за 
местоположението си.

Зеленият индикатор в средата мига 
непрекъснато.

Когато съответният двигател е избран в 
менюто на Grundfos GO Remote, зеленият 
индикатор в средата мига непрекъснато. 
Натиснете  от контролния панел на 
двигателя, за да позволите дистанционно 
управление и обмен на данни чрез Grundfos 
GO Remote.

Зеленият индикатор в средата свети 
постоянно.

Дистанционно управление с Grundfos GO 
Remote чрез радиокомуникация
Двигателят комуникира с Grundfos GO Remote 
чрез радиовръзка.

Зеленият светлинен индикатор в средата 
мига бързо, докато R100 или Grundfos Go 
Remote обменя данни с двигателя. 
Това ще отнеме няколко секунди.

Дистанционно управление с R100 или Grundfos 
GO Remote чрез инфрачервена комуникация
Двигателят получава данни от R100 или 
Grundfos GO Remote чрез инфрачервена 
комуникация.
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15. Сигнални релета

Двигателят има два свободни от потенциал изхода чрез две 
вътрешни релета.

Изходите могат да бъдат конфигурирани с настройките 
"Operation", "Running", "Ready", "Alarm" и "Warning".

Функциите на двете сигнални релета са показани в таблицата 
по-долу:

Описание Grundfos Eye

Позиция на контакта, когато сигналните релета са 
активирани Режим на 

работа
Operation Running Ready Alarm Warning

Захранването е 
изключено.

Изкл.

-

Помпата работи в режим 
"Normal"

Зелен, въртящ се

Нормален, 
мин. или макс.

Помпата работа в режим 
"Manual".

Зелен, въртящ се

Ръчен

Помпата работи в режим 
"Stop".

Зелен, неподвижен

Стоп

Предупреждение, но 
помпата работи.

Жълт, въртящ се

Нормален, 
мин. или макс.

Предупреждение, но 
помпата работи в режим 
"Manual".

Жълт, въртящ се

Ръчен

Предупреждение, но 
помпата е спряна чрез 
команда "Stop".

Жълт, неподвижен

Стоп

Аларма, но помпата 
работи.

Червен, въртящ се

Нормален, 
мин. или макс.

Аларма, но помпата 
работи в режим "Manual". 

Червен, въртящ се

Ръчен

Попмата е спряла 
поради задействане на 
аларма.

Червен, мига

Стоп

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

NCNOC NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC
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16. Измерване на изолационно съпротивление

17. Технически данни, монофазни двигатели

17.1 Захранващо напрежение

• 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Проверете дали захранващото напрежение и честота 
съответстват на стойностите, описани на табелата с данни.

Препоръчителен размер на предпазителите

Могат да се използват стандартни, бързо-изгарящи или 
бавно-изгарящи предпазители.

17.2 Ток на утечка

Ток на утечка < 3,5 mA (AC захранване).

Ток на утечка < 10 mA (DC захранване).

Токовите утечки се измерват съгласно EN 61800-5-1:2007.

18. Технически данни, трифазни двигатели

18.1 Захранващо напрежение

• 3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Проверете дали захранващото напрежение и честота 
съответстват на стойностите, описани на табелата с данни.

Препоръчителен размер на предпазителите

Могат да се използват стандартни, бързо-изгарящи или 
бавно-изгарящи предпазители.

18.2 Ток на утечка

Токовите утечки се измерват съгласно EN 61800-5-1:2007.

19. Входове/Изходи

Референтен потенциал (GND)

Всички напрежения се измерват спрямо GND.

Всички токове се отвеждат към GND.

Абсолютни максимални напрежения и токови 
ограничения

Превишаването на максималните електрически стойности 
по-долу може да доведе до силно намалена надеждност и 
скъсен живот на двигателя:

Реле 1:

Максимален товар на контакта: 250 VAC, 2 A или 30 VDC, 2 A.

Реле 2:

Максимален товар на контакта: 30 VDC, 2 A.

GENI клеми: -5,5 до 9,0 VDC или < 25 mADC.

Други входни/изходни клеми: -0,5 до 26 VDC или < 15 mADC.

Цифрови входове (DI)

Вътрешен повдигащ ток > 10 mA при Vi = 0 VDC.

Вътрешно повдигане до 5 VDC (нулев ток за Vi > 5 VDC).

Праг за ниско логическо ниво: Vi < 1,5 VDC.

Праг за високо логическо ниво: Vi > 3,0 VDC.

Хистерезис: Не.

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m.

Цифрови изходи с отворен колектор (OC)

Способност за консумация на ток: 75 mADC, без отдаване на 
ток.

Видове товари: Резистивен и/или индуктивен.

Изходно напрежение на ниско ниво при 75 mADC: 
Макс. 1,2 VDC.

Изходно напрежение на ниско ниво при 10 mADC: 
Макс. 0,6 VDC.

Защита срещу твърде голям ток: Да.

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m.

Аналогови входове (AI)

Диапазони на напреженови сигнали:

• 0,5 - 3,5 VDC, AL AU.

• 0-5 VDC, AU.

• 0-10 VDC, AU.

Напреженов сигнал: Ri > 100 kΩ при +25 °C.

Токови утечки може да възникнат при висока работна 
температура. Поддържайте нисък импенданс на източника.

Диапазони на токови сигнали:

• 0-20 mADC, AU.

• 4-20 mADC, AL AU.

Токов сигнал: Ri = 292 Ω.

Защита от претоварване по ток: Да. Промяна към напреженов 
сигнал.

Толеранс на измерване: - 0/+ 3 % от целия диапазон 
(макс.-точка покритие).

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m (без потенциометър).

Потенциометър, свързан към +5 V, GND, всеки AI:

Използва макс. 10 kΩ.

Максимална дължина на кабела: 100 m.

Внимание

Измерването на съпротивлението на 
система, съдържаща двигатели MGE, не се 
позволява, поради опасност от повреда на 
вградената електроника.

Мощност на двигателя
[kW]

Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,25 до 0,75 6 10

1,1 до 1,5 10 16

Мощност на двигателя
[kW]

Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,25 до 1,1 6 6

1,5 до 2,2 6 10

Мощност на двигателя
[kW]

Ток на утечка
[mA]

0,75 до 2,2
(захранващо напрежение < 400 V)

< 3,5

0,75 до 2,2
(захранващо напрежение > 400 V)

< 5
34



Б
ъ
л
га
р
с
ки

 (
B

G
)

Аналогов изход (АО)

Само способност за отдаване на ток.

Напреженов сигнал:

• Диапазон: 0-10 VDC.

• Минимален товар между AO и GND: 1 kΩ.

• Защита от късо съединение: Да.

Токов сигнал:

• Диапазони: 0-20 и 4-20 mADC.

• Макс. товар между AO и GND: 500 Ω.

• Защита от отворена верига: Да.

Толеранс: - 0/+ 4 % от целия диапазон (макс.-точка покритие).

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m.

Pt100/1000 входове (PT)

Температурен диапазон:

• Мин. -30 °C (88 Ω/882 Ω).

• Макс. +180 °C (168 Ω/1685 Ω).

Толеранс на измерване: ± 1,5 °C.

Резолюция на измерване: < 0,3 °C.

Автоматично изчисляване на диапазон (Pt100 или Pt1000): 
Да.

Аларма за повреда на сензор: Да.

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Използва Pt100 за къси кабели.

Използва Pt1000 за дълги кабели.

Входове за сензори LiqTec

Използва само Grundfos LiqTec сензор.

Екраниран кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Вход и изход за цифров сензор Grundfos (GDS)

Използва само цифров сензор Grundfos.

Захранване (+5 V, +24 V)

+5 V:

• Изходно напрежение: 5 VDC - 5 %/+ 5 %.

• Максимален ток: 50 mADC (само отдаване на ток).

• Защита от претоварване: Да.

+24 V:

• Изходно напрежение: 24 VDC - 5 %/+ 5 %.

• Максимален ток: 60 mADC (само отдаване на ток).

• Защита от претоварване: Да.

Цифрови изходи (релета)

Свободни от потенциал чейнджоувър контакти.

Минимален товар на контакта при употреба: 5 VDC, 10 mA.

Екраниран кабел: 0,5 - 2,5 mm2 / 28-12 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m.

Bus вход

Grundfos GENIbus протокол, RS-485.

Екраниран 3-жилен кабел: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Максимална дължина на кабела: 500 m.

20. Други технически данни

EMC (електромагнитна съвместимост)

EN 61800-3. 

Жилищни райони, неограничено разпределение, 
съответстващо на CISPR 11, клас B, група 1.

Индустриални райони, неограничено разпределение, 
съответстващо на CISPR 11, клас A, група 1.

За повече информация се свържете с Grundfos.

Клас на приложение

Стандарт: IP55 (IEC 34-5).

Опция: IP66 (IEC 34-5).

Клас на изолация

F (IEC 85). 

Затягащ момент

20.1 Ниво на звуково налягане

Сивите полета показват, че двигателят все още не е наличен 
в тази гама MGE двигатели, но е наличен в предходната гама 
MGE двигатели.

Клема
Размер на 
резбата

Макс. затягащ 
момент

[Nm]

L1, L2, L3, L, N M4 1,8

NC, C1, C2, NO M2,5 0,5

1 до 26 и A, Y, B M2 0,5

Двигател
[kW]

Макс. 
скорост, 
посочена 

на табелата 
с данни
[min-1]

Скорост
[min-1]

Ниво на звуково 
налягане
ISO 3743
[dB(A)]

1-фазни 
двигатели

3-фазни 
двигатели

0,25 до 
0,75

2000
1500 38 38

2000 42 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

5900
4000 58 58

5900 68 68

1,1

2000
1500 38

2000 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

5900
4000 58 58

5900 68 68

1,5

2000
1500

2000

4000
3000 57 57

4000 64 64

5900
4000 58 58

5900 68 68

2,2

2000
1500

2000

4000
3000 57

4000 64

5900
4000 58

5900 68
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21. Отстраняване на отпадъци
Отстраняването на този продукт или части от него, като 
отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, 
събразени с екологичните разпоредби:

1. Използвайте местната държавна или частна служба по 
събиране на отпадъците.

2. Ако това не е възможно, свържете се с найблизкият офис 
или сервиз на Grundfos.

Употребяваните батерии трябва да се изхвърлят чрез 
националните схеми за събиране на такъв тип отпадъци. 
За повече информация се свържете с местното 
представителство на Grundfos.

Фирмата си запазва правото на технически промени.
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Приложение 1

1. Installation in the USA and Canada

1.1 Electrical codes

For USA

This product complies with the Canadian Electrical Code and 
the US National Electrical Code.

This product has been tested according to the national standards 
for Electronically Protected Motors:

CSA 22.2 100.04: 2009 (applies to Canada only).

UL 1004-1: June 2011 (applies to USA only).

Pour le Canada

Codes de l'électricité

Ce produit est conforme au Code canadien de l'électricité et 
au Code national de l'électricité américain.

Ce produit a été testé selon les normes nationales s'appliquant 
aux moteurs protégés électroniquement:

CSA 22.2 100.04: 2009 (s'applique au Canada uniquement).

UL 1004-1: Juin 2011 (s'applique aux États-Unis uniquement).

1.2 Radio communication

For USA

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS210 
of IC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause interference.

• This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Pour le Canada

Communication radio

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et 
aux normes RSS210 de l'IC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

• Ce dispositif ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.

• Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage 
pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

1.3 Identification numbers

For USA

Grundfos Holding A/S

Contains FCC ID: OG3-RADIOM01-2G4. 

For Canada

Grundfos Holding A/S 

Model: RADIOMODULE 2G4

Contains IC: 10447A-RA2G4M01.

Pour le Canada

Numéros d'identification

Grundfos Holding A/S 

Modèle: RADIOMODULE 2G4

Contient IC: 10447A-RA2G4M01.

Location of identification numbers
 

Фиг. 1 Identification numbers

Фиг. 2 Identification numbers

1.4 Electrical connection

1.4.1 Conductors

Use 140/167 °F (60/75 °C) copper conductors only.

1.4.2 Torques

Maximum tightening torques for the terminals can be found in 
section Torques, page 37.

1.4.3 Line reactors

Maximum line reactor size must not exceed 1.5 mH.

1.4.4 Fuse size/circuit breaker

If a short-circuit occurs, the pump can be used on a mains supply 
delivering not more than 5000 RMS symmetrical amperes, 600 V 
maximum.

Fuses

When the motor is protected by fuses, they must be rated for 
480 V. Maximum sizes are stated in the table above.

Motors up to and including 2.2 kW require class K5 UR fuses.

Circuit breaker

When the pump is protected by a circuit breaker, this must be 
rated for a maximum voltage of 480 V. The circuit breaker must 
be of the "inverse time" type.
The interrupting rating (RMS symmetrical amperes) must not be 
less than the values stated in the table above.

1.4.5 Overload protection

Degree of overload protection provided internally by the drive, 
in percent of full-load current: 102 %.

Фирмата си запазва правото на технически промени.

Указание
In order to maintain the cURus approval, 
follow these additional installation instructions. 
The UL approval is according to UL 1004-1.
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Motor size Fuse size Circuit breaker type/model

0.25 to 2.2 kW 25 A 25 A / inverse time

Stop

Identification numbers

Identification numbers
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Декларация за съответствие 2

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE and CME, to which this declaration 
relates, are in conformity with these Council directives on the 
approximation of the laws of the EC member states:

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE и CME, за които се отнася 
настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета 
за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на 
ЕС:

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE a CME, na něž se toto prohlášení 
vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení 
právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

DK: EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CRE, CRIE, CRNE, 
SPKE, MTRE og CME som denne erklæring omhandler, er 
i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes 
tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE und CME, auf die sich diese Erklärung 
bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE, MTRE ja CME, mille kohta käesolev juhend käib, on 
vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste 
ühitamise kohta, mis käsitlevad:

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι 
τα προϊόντα CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE και CME στα οποία 
αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες 
του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών 
της ΕΕ:

ES: Declaración CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad 
que los productos CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE y CME, a los cuales 
se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del 
Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del 
EM:

FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que 
les produits CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE et CME, auxquels se 
réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE 
relatives aux normes énoncées ci-dessous:.

HR: EZ izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE i CME, na koji se ova izjava odnosi, 
u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica 
EU:

IT: Dichiarazione di conformità CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE e CME, ai quali si riferisce questa 
dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio 
riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:

KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме
Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы 
мəлімдемеге қатысты болатын CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE жəне 
CME бұйымдары ЕО мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын 
үндестіру туралы мына Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сəйкес 
келетіндігін мəлімдейміз:

LV: EK atbilstības deklarācija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti CRE, 
CRIE, CRNE, SPKE, MTRE un CME, uz kuriem attiecas šis paziņojums, 
atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu 
likumdošanas normām:

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai CRE, 
CRIE, CRNE, SPKE, MTRE ir CME, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka 
šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių 
įstatymų suderinimo:

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE, MTRE és CME termékek, amelyekre jelen nyilatkozik 
vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit 
összehangoló tanács alábbi előírásainak:

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de 
producten CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE en CME waarop deze 
verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen 
van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de 
EG Lidstaten betreffende:

UA: Декларація відповідності ЄС
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за 
те, що продукти CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE та CME, на які 
поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям 
Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС:

PL: Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE oraz CME, których deklaracja 
niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s 
ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

PT: Declaração de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE e CME, aos quais diz respeito esta 
declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do 
Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros 
da CE:

RU: Декларация о соответствии ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE и CME, к которым относится 
настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам 
Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний 
стран-членов ЕС:

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele CRE, 
CRIE, CRNE, SPKE, MTRE şi CME, la care se referă această declaraţie, 
sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării 
legilor Statelor Membre CE:

SK: Prehlásenie o konformite ES
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobky 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE a CME, na ktoré sa toto prehlásenie 
vzt’ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie 
právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva 
v oblastiach:

SI: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki CRE, 
CRIE, CRNE, SPKE, MTRE in CME, na katere se ta izjava nanaša, 
v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za 
izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES:

RS: EC deklaracija o usaglašenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE i CME, na koji se ova izjava odnosi, 
u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica 
EU:

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet CRE, 
CRIE, CRNE, SPKE, MTRE ja CME, joita tämä vakuutus koskee, ovat 
EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien 
Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE, MTRE och CME, som omfattas av denna försäkran, 
är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till 
EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:
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TR: EC uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak bu beyannameye konu olan CRE, CRIE, CRNE, SPKE, 
MTRE ve CME ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine 
yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca 
bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:

JP: EC 適合宣言
Grundfos は、 その責任の下に、 CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE および 
CME 製品が EC 加盟諸国の法規に関連する、 以下の評議会指令に適合し
ているこ とを宣言します ：

— Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.

— Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standard used: EN 61800-5-1:2007.

— EMC Directive (2004/108/EC).
Standard used: EN 61800-3:2005.

— R&TTE Directive (1999/5/EC).
Standard used: ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10).

— Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency 
index MEI. See pump nameplate.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of 
the Grundfos installation and operating instructions (publication number 
98358864 0414).

Bjerringbro, 6th March 2013

Jan Strandgaard 
Technical Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and 
empowered to sign the EC declaration of conformity. 

Декларация о соответствии на территории РФ
Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые CRE, CRIE, CRNE, 
SPKE, MTRE и CME сертифицированы на соответствие требованиям 
Технического регламента о безопасности машин и оборудования 
(Постановление правительства РФ от 15.09.2009 № 753).
Сертификат соответствия:
№ C-RU.АЯ56.В.04045, срок действия до 11.07.2017г.
№ C-DK.АЯ56.B.03740, срок действия до 27.05.2017г. 
Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии 
c ТУ 3631-001-59379130-2005.

Истра, 10 января 2013г.

Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,

экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,

Истринский район,
дер. Лешково, д.188 
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c ТУ 3631-001-59379130-2005.

Истра, 10 января 2013г.

Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,

экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,

Истринский район,
дер. Лешково, д.188 
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, 
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd 
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 
821 09 BRATISLAVA 
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-44-806 8111 
Telefax: +41-44-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна 
Телефон: (+38 044) 237 04 00 
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4  8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Repre-
sentative Office of Grundfos Kazakhstan in 
Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 21.05.2014
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