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Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie

Deze installatie- en bedieningsinstructies bevatten 
een beschrijving van de Grundfos Sololift CWC-3.

Paragrafen 1-3 bevatten de informatie die nodig is 
om het product veilig te kunnen uitpakken, installe-
ren en starten.

Paragrafen 4-8 bevatten belangrijke informatie over 
het product, alsmede informatie over service, pro-
bleemoplossing en afvoer van het product.
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Lees dit document voordat u de installatie 
gaat uitvoeren. De installatie en bediening 
moeten voldoen aan de lokale regelgeving 
en gangbare gedragscodes.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kin-
deren van 8 jaar en ouder, en personen 
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke 
of geestelijke vermogen of gebrek aan 
ervaring en kennis als zij onder toezicht 
staan of zijn geïnstrueerd in het veilige 
gebruik van het product en als zij de hier-
aan verbonden risico's begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. Het apparaat mag niet worden 
gereinigd en er mag geen onderhoud op 
worden uitgevoerd door kinderen die niet 
onder toezicht staan.

GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als 
deze niet wordt vermeden, zal resulteren 
in de dood of in ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als 
deze niet wordt vermeden, zou kunnen 
resulteren in de dood of in ernstig per-
soonlijk letsel.

LET OP

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als 
deze niet wordt vermeden, zou kunnen 
resulteren in licht of middelzwaar persoon-
lijk letsel.

Als deze instructies niet in acht worden 
genomen, kan dit resulteren in technische 
fouten en schade aan de installatie.

Een blauwe of grijze cirkel met een wit gra-
fisch symbool geeft aan dat een actie moet 
worden uitgevoerd.

Een rode of grijze cirkel met een diagonale 
balk, mogelijk met een zwart grafisch sym-
bool, geeft aan dat een actie niet moet 
worden uitgevoerd of moet worden 
gestopt.

Tips en advies om het werk gemakkelijker 
te maken.
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2. Het product ontvangen

2.1 Het product transporteren

3. Het product installeren

3.1 Mechanische installatie

Het product moet toegankelijk zijn voor onderhoud 
en reparatie.

Als het product achter een wand wordt geïnstalleerd, 
dan is een serviceluik van voldoende grootte nodig.

Het product mag niet worden geïnstalleerd achter 
een luchtdichte wand. Als de wand luchtdicht is, ver-
schuiven mogelijk de schakelpunten (in- en uitscha-
keling).

Het product moet in een vorstvrije ruimte worden 
geplaatst om te voorkomen dat de verpompte vloei-
stof kan bevriezen.

Zorg ervoor dat alle leidingen buitenshuis voldoende 
geïsoleerd is.

De persleiding moet van een hard materiaal zijn 
gemaakt, zoals koper of hard PVC met gelijmde kop-
pelstukken.

Om te voorkomen dat trillingen op het gebouw wor-
den overgedragen, dient u ervoor te zorgen dat de 
leidingen stevig worden vastgemaakt en dat monta-
gestukken niet kunnen bewegen en niet in contact 
komen met het gebouw.

Een storingsmelder met akoestisch alarm in geval 
van storing of hoog niveau in de tank is verkrijgbaar 
als toebehoren (geluidsniveau 75 dB(A)). Product-
nummer: 97772315.

Afb. 1 Storingsmelder

3.2 Elektrische aansluiting

Zorg ervoor dat het product geschikt is voor aanslui-
ting op het elektriciteitsnet.

Bij een te hoge temperatuur schakelt de thermische 
schakelaar de motor uit en automatisch weer in wan-
neer de motor is afgekoeld.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Stapel maximaal twee pallets op elkaar 

voor transport.

De installatie dient door speciaal opgeleid 
personeel en volgens de lokale voorschrif-
ten te worden uitgevoerd.

Gebruik de voedingskabel niet om het pro-
duct te laten zakken of op te hijsen.
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GEVAAR

Elektrische schok
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- De veiligheidsaarding (PE) van het 

stopcontact moet worden verbonden 
met de veiligheidsaarding van het pro-
duct. De voedingsstekker moet gebruik-
maken van hetzelfde PE-aansluitsy-
steem als het stopcontact.

GEVAAR

Elektrische schok
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- De installatie dient via een aardlekscha-

kelaar met een uitschakelstroom van 
minder dan 30 mA te zijn aangesloten.

GEVAAR

Elektrische schok
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Het product dient te zijn aangesloten via 

een externe netschakelaar met een 
contactopening van ten minste 3 mm 
(0,12 inch) voor alle polen.

De elektrische aansluitingen dienen door 
een erkend installateur te worden uitge-
voerd.
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4. Productintroductie

4.1 Productomschrijving

De CWC-3 is een kleine, compacte automatische 
opvoerinstallatie die geschikt is voor het verpompen 
van huishoudelijk afvalwater en rioolwater vanuit 
plekken in woonhuizen waar afvalwater niet direct 
via natuurlijk verval naar het riool kan worden geleid.

Dit product is een huishoudelijke unit.

Toiletten die zijn aangesloten op deze unit kunnen 
net als elk ander normaal toilet worden gebruikt, en 
hebben een minimum aan onderhoud nodig. De unit 
werkt automatisch zo gauw als de tank het beno-
digde waterniveau bevat.

Als u langere tijd afwezig bent (bijvoorbeeld op 
vakantie), dan adviseren we dat u de watervoorzie-
ning afsluit naar het toilet dat op de unit is aangeslo-
ten.

Alleen de afvoer van toiletpapier, ontlasting en afval-
water wordt door de garantie gedekt. Schade veroor-
zaakt door vreemde voorwerpen zoals katoen, con-
dooms, sanitaire doekjes, natte doekjes, voedsel, 
haar, metalen, houten of plastic voorwerpen wordt 
niet door de garantie gedekt. Oplosmiddelen, zuren 
en andere chemicaliën kunnen ook schade aan de 
unit toebrengen, en maken de garantie ongeldig.

4.2 Bedoeld gebruik

Het product is alleen bedoeld voor het verpompen 
van afvalwater vanuit een douchecabine, bidet en/of 
wasbak, en voor het verpompen van rioolwater van-
uit een hangend toilet. De compacte opvoerinstalla-
tie is bedoeld voor gebruik in voorwandsystemen.

4.3 Te verpompen vloeistoffen

Huishoudelijk afvalwater en rioolwater dat toiletpa-
pier en ontlasting bevat.

Gewone vloeistoffen voor het reinigen van de aange-
sloten toepassingen. pH-waarde: 4-10.

Het product is ontworpen voor spoelvolumes van 4, 
6 en 9 liter. Een spoeling van 4 liter is alleen toege-
staan als de hoeveelheid vaste stoffen in de ver-
pompte vloeistof klein is.

5. Het product onderhouden of 
repareren

Gebruik altijd originele toebehoren van Grundfos 
voor een veilige en betrouwbare werking.

Voor servicekits zie www.product-selection.grund-
fos.com.

5.1 Servicedocumentatie

Er is servicedocumentatie beschikbaar op www.pro-
duct-selection.grundfos.com.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met de dichtstbijzijnde Grundfos-vestiging of het 
dichtstbijzijnde servicepunt.

Het product is uitsluitend geschikt voor 
huishoudelijk gebruik.

Toepassingen volgens EN 12050-3.

Niet voor openbaar gebruik, alleen een 
beperkt aantal gebruikers.

Opstelling met directe aansluiting op toilet 
en in dezelfde ruimte als sanitaire toepas-
singen.

Een tweede toilet moet voorhanden zijn 
boven het terugstroomniveau.

Het product moet aan de vloer worden 
bevestigd om omhoog bewegen en rond-
draaien van het product te voorkomen.

Het product mag geen agressieve chemi-
caliën of oplosmiddelen verpompen. Zie 
de beknopte handleiding.

WAARSCHUWING

Elektrische schok
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Voordat u met werkzaamheden aan het 

product begint, dient u er zeker van te 
zijn dat de elektriciteitstoevoer is uitge-
schakeld en niet per ongeluk kan wor-
den ingeschakeld.

Onderhoud en service dienen door speci-
aal opgeleid personeel en volgens de 
lokale voorschriften te worden uitgevoerd.

Als de voedingskabel beschadigd is, dient 
deze door de fabrikant, de servicepartner 
van de fabrikant of door andere gekwalifi-
ceerde personen vervangen te worden.

Het product moet grondig worden gerei-
nigd voordat het teruggezonden wordt 
voor service. Anders is de garantie niet 
meer geldig.
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5.2 Onderhoud

Voor de opvoerinstallatie is geen speciaal onderhoud 
nodig, maar we adviseren u om ten minste eens per 
jaar de werking en leidingaansluitingen te controle-
ren.

Vervang eens per jaar het koolfilter. Zie paragraaf 
5.4 Service-instructies.

5.3 Instelling van de draaitijd

De standaard instelling zorgt voor een goede wer-
king in de meeste leidingen. Als de leidingen erg 
lang of kort is, dan kan het nodig zijn om de draaitijd 
aan te passen.

Richtlijnen voor het aanpassen van de draaitijd kunt 
u vinden op www.product-selection.grundfos.com.

5.4 Service-instructies

Dankzij het productontwerp is service eenvoudig in 
geval van storing of een geblokkeerde pomp.

Waaier of versnijder zit vast

1. Schakel de elektriciteitstoevoer uit.

2. Schroef de stop in het deksel los.

3. Plaats een schroevendraaier (min. 110 mm) door 
het gat van de stop en in de sleuf van het asuit-
einde.
Draai de as naar rechts en links om vuil van de 
waaier of versnijder te verwijderen.

4. Plaats de stop terug en schakel de voedings-
spanning in om te controleren of de waaier of 
versnijder vrij kan draaien.

Bediening door middel van een drilboor

Als het product niet op elektrische voeding kan wer-
ken, koppelt u de voeding los en maakt u de tank 
leeg door middel van een drilboor.

Leiding van de drukschakelaar geblokkeerd.

De drukschakelaar kan afzonderlijk worden verwij-
derd.

1. Als het waterniveau in de tank hoger is dan de 
motorflens, koppelt u de voeding los en maakt u 
de tank leeg met de afvoerslang.

2. Draai de schroefdop los.

3. Trek de complete drukschakelaar eruit.

4. Controleer en reinig de leiding van de drukscha-
kelaar.
Zorg dat de kleine buis boven in de leiding niet 
geblokkeerd is geraakt toen u de leiding reinigde!

5. Smeer het afdichtingsvlak van de drukschakelaar 
in voor eenvoudiger montage.

Vreemd voorwerp in de tank

1. Als het waterniveau in de tank hoger is dan de 
motorflens, koppelt u de voeding los en maakt u 
de tank leeg met de afvoerslang. Zie afbeelding 
3.1 in de bijlage.

2. Draai de schroefdop los.

3. Verwijder de vier schroeven van de motorflens.

4. Til de motorflens op om de druk van de O-ring te 
verminderen. Plaats een schroevendraaier in de 
inkeping onder de voedingskabel en druk deze 
naar beneden.

5. Til de complete motor-pomp-unit eruit aan de 
handgrepen.

6. Controleer en reinig de tank en de waaier of ver-
snijder.

Koolfilter

Vervang het koolfilter eenmaal per jaar om te zorgen 
voor voldoende filterwerking.

LET OP

Scherp element
Licht of middelzwaar persoonlijk letsel
- Pas op de scherpe randen van de ver-

snijder. Draag beschermende hand-
schoenen.

Til de unit verticaal op voordat u deze 
schuin houdt!

In plaats van een koolfilter te gebruiken 
kan de Sololift ook worden ontlucht via een 
ontluchtingspijp. In dit geval is een ont-
luchtingsventiel nodig. Productnummer: 
98059587.
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6. Problemen met het product opsporen

Zie ook paragraaf 5.4 Service-instructies.

WAARSCHUWING

Elektrische schok
Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Voordat u met werkzaamheden aan het 

product begint, dient u er zeker van te 
zijn dat de elektriciteitstoevoer is uitge-
schakeld en niet per ongeluk kan wor-
den ingeschakeld.

Storing Oorzaak Oplossing

1. De motor schakelt niet 
in wanneer het niveau 
in de tank het inscha-
kelniveau bereikt.

a) Geen voedingsspanning. Herstel de voedingsspanning.

b) Er is een zekering doorgebrand.
Als een nieuwe zekering direct 
weer doorbrandt, is de kabel of 
de motor defect.

Vervang de zekering.

Meet de kabel en de motor door. Als de 
kabel of de motor defect is, vervang dan 
de defecte onderdelen.

c) De waaier of versnijder zit vast. 
De thermische schakelaar is 
geactiveerd.

Maak de waaier of versnijder vrij en 
wacht tot de motor is afgekoeld en de 
thermische schakelaar is gereset.

d) De leiding van de drukschake-
laar is geblokkeerd.

Verwijder de drukschakelaar en reinig de 
leiding.

2. De motor bromt maar 
werkt niet.

a) De waaier of versnijder zit vast. Maak de waaier of versnijder vrij en con-
troleer of deze vrij kan draaien.

b) De motor of condensator is 
defect.

Vervang de motor of de condensator.

c) De printplaat is defect. Vervang de printplaat.

3. De motor draait con-
tinu of met onregelma-
tige tussenpozen.

a) Er lekt water van de instroom-
opening naar de tank.

Controleer op lekkende toepassingen.

b) Er lekt water vanuit de perslei-
ding terug naar de tank.

Controleer de terugslagklep.

c) De drukschakelaar is defect. Vervang de drukschakelaar.

4. De pomp werkt, maar 
levert niet het nomi-
nale debiet.

a) De pomp of tank is geblok-
keerd.

Verwijder de blokkade.

b) Er bevindt zich een luchtinslui-
ting in de pomp of de ontluch-
tingsopening in het pomphuis is 
geblokkeerd.

Controleer de werking van het ontluch-
tingsventiel in de tank.

Controleer of het koolfilter niet nat is.

Controleer of de ontluchtingsopening in 
het pomphuis niet geblokkeerd is.

c) De persaansluiting of -leiding is 
geblokkeerd.

Verwijder de blokkade.

Controleer de terugslagklep.

5. De opvoerinstallatie 
werkt langzaam.

a) De persleiding is te lang of 
heeft te veel bochten.

Vergroot de diameter van de persleiding.

Verander leidingen om het aantal boch-
ten te verminderen.

Werk scherpe bochten om tot flauwe 
bochten.

b) Het pomphuis lekt. Vervang het pomphuis (service-onder-
deel).

c) De hydraulica of versnijder is 
geblokkeerd.

Controleer en reinig de hydraulica en de 
versnijder.

6. Ratelend geluid in de 
opvoerinstallatie, maar 
water wordt verpompt.

a) Een vreemd voorwerp raakt de 
waaier of versnijder.

Verwijder het vreemde voorwerp.
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7. Technische specificaties

Voedingsspanning

1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz.

Elektriciteitsverbruik

Maximaal 620 W.

Vermogensfactor

Cos φ 0,87 / 0,92.

Toerental

2800 min-1.

Nominale stroom

3,0 A.

Isolatieklasse

F.

Geluidsniveau

< 70 dB(A) volgens 12050-2.

Debiet

Maximaal 137 l/min.

Systeemdruk

Maximale opvoerhoogte pomp: 8,0 m.

Maximale opvoerhoogte systeem: 6,0 m.

Voedingskabel

1,5 m, 0,75 mm2 (H05VV-F-3G).

Nettogewicht

7,1 kg.

In- en uitschakelniveaus

Inschakelniveau: 72 mm boven de bodem.

Uitschakelniveau: 52 mm boven de bodem.

Vloeistoftemperatuur

Maximaal 50 °C.

Omgevingstemperatuur

+5 °C tot +35 °C.

Bedrijf

S3 - 50 % - 1 minuut (30 seconden aan; 30 secon-
den uit).

Markering

Goedkeuringen

8. Afvoer van het product
Dit product, of onderdelen van dit product dienen op 
een milieuvriendelijke manier afgevoerd te worden:

1. Breng het naar het gemeentelijke afvaldepot.

2. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact 
op met uw Grundfos leverancier.

Het doorkruiste symbool van een afval-
bak op een product betekent dat het 
gescheiden van het normale huishoude-
lijke afval moet worden verwerkt en 
afgevoerd. Als een product dat met dit 
symbool is gemarkeerd het einde van de 

levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een inza-
melpunt dat hiertoe is aangewezen door de plaatse-
lijke afvalverwerkingsautoriteiten. De gescheiden 
inzameling en recycling van dergelijke producten 
helpt het milieu en de menselijke gezondheid te 
beschermen.

7. Stank vanuit de tank. a) Het koolfilter is vervuild. Vervang het koolfilter.

8. Water vanuit douche 
of ander apparaat dat 
is aangesloten op de 
onderste instroomope-
ningen loopt langzaam 
weg. Terugstroming 
vanuit de opvoerinstal-
latie.

a) De terugslagklep in de 
instroomopening zit vast, opent 
niet of sluit niet goed.

Controleer de terugslagklep.

b) De hydraulica of versnijder is 
geblokkeerd.

Controleer en reinig de hydraulica en de 
versnijder.

c) Het inschakelniveau is gewij-
zigd.

Controleer en reinig de leiding van de 
drukschakelaar.

d) De diameter van de instroomlei-
ding is te klein.

Gebruik een leiding met een grotere dia-
meter.

Storing Oorzaak Oplossing

De systeemdruk mag niet hoger zijn dan 6 
m opvoerhoogte om voldoende afvoer van 
de aangesloten sanitaire toepassingen te 
garanderen.
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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

Bosnia 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.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero 
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

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

GRUNDFOS Sales Czechia and 
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

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 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone: +358-(0) 207 889 500

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

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.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

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

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
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.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

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
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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
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia 
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 
737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
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 LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@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 
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The 
Representative 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 15.01.2019
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