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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego

SPIS TREŚCI
Strona

1. Symbole stosowane w tej instrukcji

2. Wstęp
Niniejsza instrukcja obejmuje wszystkie zagadnienia związane
z montażem i eksploatacją przetwornic częstotliwości CUE firmy 
Grundfos o mocy w zakresie 110-250 kW.

Należy ją przechowywać zawsze w pobliżu tego urządzenia.

2.1 Opis ogólny

CUE to typoszereg przetwornic częstotliwości przeznaczonych 
specjalnie dla pomp.

Korzystając z przewodnika uruchomienia zawartego
w oprogramowaniu przemiennika częstotliwości CUE, instalator 
może szybko ustawić jego główne parametry i oddać go do 
eksploatacji.

Po podłączeniu do czujnika (przetwornika) lub zewnętrznego 
sygnału sterującego CUE będzie szybko dostosowywała 
prędkość obrotową pompy do aktualnego zapotrzebowania.

2.2 Obszary zastosowań

Typoszereg przetwornic częstotliwości CUE współpracujących ze 
standardowymi pompami Grundfos stanowi uzupełnienie 
asortymentu pomp E, pomp z wbudowaną przetwornicą 
częstotliwości, firmy Grundfos.

Przetwornica CUE oferuje taką samą funkcjonalność, jak pompa 
E w następujących przypadkach:

• w zakresach napięcia sieciowego lub mocy niepokrywanych 
przez typoszereg pomp E,

• w zastosowaniach, gdzie wbudowana w pompę przetwornica 
częstotliwości nie jest wskazana lub nie jest dopuszczalna.
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Ostrzeżenie

Przed montażem należy przeczytać niniejszą 
instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż i 
eksploatacja muszą być zgodne z przepisami 
lokalnymi i przyjętymi zasadami dobrej praktyki.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa 
może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.

UWAGA
Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa 
może być przyczyną wadliwego działania lub 
uszkodzenia urządzenia.

RADA
Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę 
lub zwiększające pewność eksploatacji.

UWAGA Jeśli prędkość pompy przekroczy prędkość 
znamionową, pompa będzie przeciążona.
2
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2.3 Referencje

Dokumentacja techniczna przemienników częstotliwości CUE 
firmy Grundfos:

• Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne 
do oddania CUE do eksploatacji.

• Broszura reklamowa zawiera wszystkie informacje techniczne 
o budowie i zastosowaniach CUE.

• Instrukcja serwisowa zawiera wszystkie informacje potrzebne 
do demontażu i naprawy przetwornicy częstotliwości.

Dokumentacja techniczna jest dostępna na stronie 
www.grundfos.pl > Grundfos Product Center.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.

3. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

3.1 Ostrzeżenie

Czas do odczekania może być krótszy, jeżeli taki podany będzie 
na tabliczce znamionowej obsługiwanego przemiennika 
częstotliwości CUE.

3.2 Przepisy bezpieczeństwa

• Przycisk zał./wył. panelu sterowania nie odłącza CUE od 
napięcia sieciowego, i dlatego nie może być używany jako 
wyłącznik bezpieczeństwa.

• CUE musi być uziemione prawidłowo i zabezpieczone przed 
kontaktem pośrednim zgodnie z przepisami krajowymi.

• Prąd upływu do ziemi przekracza 3,5 mA.

• Przemienniki w obudowach o stopniu ochrony IP20/21 nie 
mogą być montowane w sposób umożliwiający swobodny 
dostęp, lecz tylko w szafie.

• Przetwornice w obudowach o stopniu ochrony IP54/55 nie 
mogą być montowane na zewnątrz bez dodatkowej ochrony 
przed warunkami atmosferycznymi i słońcem.

• Zawsze należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów 
dotyczących przekrojów poprzecznych przewodów, ochrony 
przeciwzwarciowej i nadprądowej.

3.3 Wymagania instalacyjne

Bezpieczeństwo ogólne wymaga specjalnego rozważenia 
następujących zagadnień:

• bezpieczniki topikowe i wyłączniki dla ochrony przed 
przetężeniem i skutkami zwarcia,

• dobór kabli (prąd sieciowy, silnik elektryczny, rozdział 
obciążeń i przekaźnik),

• konfiguracja sieci (IT, TN, uziemienie),

• bezpieczeństwo podłączenia wejść i wyjść (PELV).

3.3.1 Sieć IT

W połączeniu z siecią IT i uziemioną siecią połączoną w trójkąt, 
napięcie sieciowe pomiędzy fazą a ziemią może przekroczyć 
440 V.

3.3.2 Środowisko agresywne

CUE zawiera wielką liczbę mechanicznych i elektronicznych 
części składowych. Są one podatne na wpływy środowiska.

3.4 Redukcja parametrów pracy (osiągów) w pewnych 
warunkach pracy

CUE zredukuje swoje osiągi w następujących warunkach:

• niskie ciśnienie powietrza (na dużych wysokościach),

• długie kable silnika.

Wymagane środki zaradcze opisane są w dwu kolejnych 
punktach.

3.4.1 Redukcja przy niskim ciśnieniu powietrza

PELV (Protective Extra Low Voltage) = bardzo niskie napięcie 
ochronne.

Przy niskim ciśnieniu powietrza zmniejsza się wydajność 
chłodzenia powietrznego, dlatego CUE automatycznie obniża 
parametry pracy (osiągi), aby zapobiec przeciążeniu.

Konieczne może być wybranie CUE o wyższych znamionowych 
parametrach pracy.

3.4.2 Redukcja związana z długimi kablami silnika

Maksymalna długość kabla od silnika do CUE wynosi 300 m dla 
kabli nieekranowanych i 150 m dla kabli ekranowanych. 
W przypadku dłuższych kabli prosimy kontaktować się z firmą 
Grundfos.

Przetwornica CUE zaprojektowana jest dla kabla silnikowego
o maksymalnym przekroju, jaki podano w rozdziale 
16.6 Bezpieczniki topikowe i przekrój kabla.

Ostrzeżenie

Prace montażowe, konserwacyjne i przeglądy może 
wykonywać tylko wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie

Dotknięcie części elektrycznych przemiennika 
częstotliwości CUE może skończyć się śmiertelnym 
porażeniem, nawet po jego wyłączeniu.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek 
prac przy CUE, należy wyłączyć zasilanie sieciowe 
oraz inne napięcia doprowadzone do urządzenia 
i odczekać minimum 20 minut.

Ostrzeżenie

Nie należy podłączać przetwornic częstotliwości 
CUE na napięcie 380-500 V do sieci zasilających 
o napięciu pomiędzy fazą, a ziemią większym niż 
440 V.

UWAGA

Przemiennik częstotliwości CUE nie powinien być 
instalowany w środowisku, gdzie powietrze zawiera 
skropliny, cząstki stałe lub gazy, które mogą zakłócić 
działanie i uszkodzić części elektroniczne.

Ostrzeżenie

Na wysokościach powyżej 2000 m, warunki ochrony 
PELV nie mogą być zapewnione.
3
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4. Identyfikacja

4.1 Tabliczka znamionowa

Do identyfikacji CUE służy tabliczka znamionowa. 
Przykład tabliczki znamionowej przedstawiony jest na rys. 
poniżej.

Rys. 1 Przykład tabliczki znamionowej

4.2 Etykieta na opakowaniu

Przemiennik częstotliwości CUE można zidentyfikować także na 
podstawie etykiety na opakowaniu.

5. Montaż mechaniczny
Indywidualne rozmiary szafek CUE zależą od ich stopnia 
ochrony. Tabela w rozdziale 16.1 Obudowa pokazuje, jakie typy 
obudowy przyporządkowane są różnym stopniom ochrony.

5.1 Przyjmowanie i magazynowanie

Odbierając przesyłkę należy sprawdzić czy opakowanie nie jest 
naruszone, i czy jego zawartość jest kompletna. W przypadku 
uszkodzenia w czasie transportu należy skontaktować się z firmą 
przewozową, aby dokonać reklamacji.

Przetwornica częstotliwości CUE dostarczana jest w opakowaniu, 
które nie nadaje się do przechowywania na wolnym powietrzu.

5.2 Transport i rozpakowanie

Aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu do miejsca 
montażu, CUE może zostać wyjęta z opakowania dopiero
w miejscu instalacji.

Po zdjęciu kartonowego opakowania CUE powinno pozostać na 
palecie, aż do czasu montażu.

Opakowanie zawiera torebkę(i) z dodatkami, dokumentację
i samo urządzenie.

5.2.1 Podnoszenie CUE

Do podnoszenia CUE należy zawsze wykorzystywać ucha 
montażowe. Aby zapobiec ich wygięciu, należy użyć 
odpowiedniego pręta. Patrz rys. 2.

Rys. 2 Zalecana metoda podnoszenia
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Tekst Opis

T/C:
CUE (nazwa produktu)
202P1M2... (kod wewnętrzny)

Prod.no: Nr katalogowy: 12345678

S/N:
Numer seryjny: 123456G234
Trzy ostatnie cyfry wskazują datę produkcji: 23 to 
numer tygodnia, a 4 oznacza rok 2004.

1.5 kW Moc znamionowa na wale silnika.

IN:
Napięcie zasilania, częstotliwość i maksymalny 
prąd wejściowy.

OUT:
Napięcie silnika, częstotliwość i maksymalny prąd 
wyjściowy. Maksymalna częstotliwość wyjściowa 
zwykle zależy od typu pompy.

CHASSIS/
IP20

Klasa ochrony

Tamb. Maksymalna temperatura otoczenia

T/C: CUE202P1M2T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prod. no: 12345678   S/N: 123456G234

IN: 3x380-500 V  50/60Hz 3.7A
OUT: 3x0-Vin 0-100Hz  4.1 A  2.8 kVA
CHASSIS/IP20  Tamb. 45C/122F

IIIIIIIIIIIBAR CODEIIIIIIIIIII MADE IN DENMARK

Listed 76X1 E134261 Ind. Contr. Eq.
See manual for prefuse

CAUTION:
SEE MANUAL / VOIR MANUEL

WARNING:
STORED CHARGE DO NOT TOUCH UNTIL
4 MIN AFTER DISCONNECTION

CHARGE RESIDUELLE, ATTENDRE
4 MIN APRES DECONNEXION

1.5 kW (400V)
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5.3 Zapotrzebowanie miejsca i cyrkulacja powietrza

Urządzenia CUE mogą być montowane w ograniczonej 
przestrzeni, a ponieważ do ich chłodzenia niezbędna jest 
wystarczająca cyrkulacja powietrza, w czasie montażu muszą 
być spełnione następujące wymagania:

• Nad i pod CUE powinno pozostać wystarczająco dużo wolnej 
przestrzeni w celu umożliwienia przepływu powietrza
i podłączenia kabli. Patrz rys. 3.

• Temperatura otoczenia do 45 °C.

Rys. 3 Kierunek przepływu powietrza i przestrzeń wymagana 
do chłodzenia [mm]

Ponadto, od strony czołowej CUE musi być zapewniona wolna 
przestrzeń w celu umożliwienia otwierania drzwi CUE. 
Patrz rys. 4.

Rys. 4 Wolna przestrzeń przed CUE [mm]

5.4 Montaż

5.4.1 Montaż na ścianie

1. Zaznaczyć otwory montażowe na ścianie, wykorzystując 
szablon wiercenia. Patrz rys. 5.

2. Wywiercić otwory. Patrz rys. 5.

3. Zamocować śruby i pozostawić je niedokręcone. 
Podnieść CUE i umieścić na śrubach. Docisnąć CUE do 
ściany i wkręcić śruby u góry. Dokręcić wszystkie cztery śruby. 
Patrz rys. 2.

Rys. 5 Wiercenie otworów w ścianie
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Min. 225

Min. 225

UWAGA Użytkownik jest odpowiedzialny za pewne 
zamontowanie CUE na stabilnej powierzchni.

RADA
Wymiary gabarytowe i masy podane są w rodziale 
16.2 Wymiary i masa.

T
M

0
3

 8
8

6
0

 2
6

0
7b

aa

b

5



P
o

ls
k

i (P
L

)

5.4.2 Montaż na podłodze

Przemiennik częstotliwości CUE można także zamontować na 
podłodze, na przeznaczonej do tego podstawie (opcja).

1. Zaznaczyć otwory montażowe na podłodze. Patrz rys. 6.

2. Wywiercić otwory.

3. Zamontować podstawę na podłodze.

4. Zamontować CUE na podstawie używając dołączonych śrub. 
Patrz rys. 7.

Rys. 6 Szablon wiercenia otworów pod cokół

Rys. 7 Przemiennik częstotliwości CUE na podstawie

Ostrzeżenie

Środek ciężkośći CUE znajduje się u góry, dlatego 
może się on przewrócić, jeśli jego podstawa nie 
będzie przytwierdzona do podłoża.

UWAGA Użytkownik jest odpowiedzialny za pewne 
zamontowanie CUE na stabilnej powierzchni.

RADA
Więcej informacji na ten temat - patrz instrukcja 
dotycząca podzespołu podstawy.
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[mm]
D2h

[mm]

1 400 400

2 325 420

3 283,8 378,8

4 240 240
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6. Podłączenie elektryczne

Rys. 8 Przykład połączenia trójfazowej sieci zasilającej do 
CUE z wyłącznikiem głównym, bezpiecznikami 
pomocniczymi i dodatkowym zabezpieczeniem

6.1 Zabezpieczenie elektryczne

6.1.1 Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, 
kontakt pośredni

Przewody uziemienia muszą być zawsze żółto/zielone (PE) lub 
żółto/zielono/niebieskie (PEN).

Zalecenie wg EN IEC 61800-5-1:

• Przetwornica częstotliwości CUE musi być zainstalowana
w sposób stacjonarny, zamocowana na stałe i podłączona na 
stałe do sieci zasilającej.

• Podłączenie uziemienia musi być wykonane przewodem 
podwójnym.

6.1.2 Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia, bezpieczniki 
topikowe

Przetwornica częstotliwości CUE i układ zasilania muszą być 
zabezpieczone przed zwarciem.

Firma Grundfos wymaga, aby do ochrony przed skutkami zwarcia 
używane były wspomagające bezpieczniki topikowe wymienione 
w rozdziale 16.6 Bezpieczniki topikowe i przekrój kabla.

CUE zapewnia pełną ochronę przed skutkami ewentualnego 
zwarcia po stronie wyjściowej do silnika.

6.1.3 Zabezpieczenia dodatkowe

Jeśli pompa jest podłączona do instalacji elektrycznej, gdzie jako 
zabezpieczenie dodatkowe użyto wyłączników różnicowych 
(ELCB), to powinny być one oznaczone następującymi 
symbolami:

Jest to wyłącznik ochronny typu B.

Należy uwzględnić całkowity prąd upływu wszystkich urządzeń 
elektrycznych w instalacji.

Wielkość prądu upływu CUE podczas normalnej pracy można 
znaleźć w rozdziale 16.7.1 Zasilanie elektryczne (zaciski L1, L2, 
L3)

Podczas rozruchu w asymetrycznych układach zasilania, prąd 
upływu może osiągać wartość większą niż normalnie
i spowodować zadziałanie ELCB.

6.1.4 Zabezpieczenie silnika

Silnik nie wymaga stosowania żadnej ochrony zewnętrznej. 
CUE zabezpiecza silnik przed przeciążeniem termicznym
i zablokowaniem.

6.1.5 Zabezpieczenie przed przeciążeniem

CUE wyposażony jest w wewnętrzne zabezpieczenie 
nadprądowe służące jako ochrona przed przeciążeniem po 
stronie wyjścia z silnika.

6.1.6 Zabezpieczenie przed skokami napięcia zasilania

CUE jest zabezpieczony przed skokami napięcia sieciowego 
zgodnie z normą EN 61800-3, środowisko drugiej klasy.

6.2 Podłączenie sieci i silnika

Napięcie zasilania i częstotliwość podane są na tabliczce 
znamionowej. Należy upewnić się, czy CUE jest odpowiednie do 
zasilania z istniejącej sieci elektrycznej.

6.2.1 Wyłącznik główny (sieciowy)

Przed CUE można zamontować wyłącznik sieciowy, zgodnie
z lokalnymi przepisami. Patrz rys. 8.

Ostrzeżenie

Użytkownik lub instalator jest odpowiedzialny za 
montaż odpowiedniego uziemienia oraz 
zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami krajowymi.

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek 
prac przy CUE należy wyłączyć zasilanie sieciowe 
i inne napięcia doprowadzane do urządzenia, 
i odczekać przynajmniej przez okres czasu podany 
w rozdziale 3. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia.
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Ostrzeżenie

CUE musi być uziemione prawidłowo
i zabezpieczone przed kontaktem pośrednim zgodnie 
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z ziemią.
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UWAGA Prąd upływu do ziemi przekracza 3,5 mA.
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6.2.2 Schemat połączeń

Przewody w skrzynce zaciskowej powinny być możliwie 
najkrótsze. Wyjątkiem jest oddzielony przewód uziemienia, który 
musi być tak długi, aby w razie przypadkowego wyciągnięcia 
kabla z dławika został on rozłączony jako ostatni.

Rys. 9 Schemat (montażowy) połączeń, podłączenie sieci 
trójfazowej

6.2.3 Płyta zaślepiająca

Kable są podłączane poprzez płytę zaślepiającą od spodu. 
Płyta zaślepiająca musi być przymocowana do CUE w celu 
zapewnienia określonego stopnia ochrony, jak również dla 
zapewnienia wystarczającego chłodzenia.

Wywiercić otwory w zaznaczonych obszarach. Patrz rys. 10.

Rys. 10 Widok CUE od spodu

6.2.4 Podłączenie silnika

Informacje o obudowach, patrz tabela w rozdziale 16.1 Obudowa.

1. Podłączyć przewód uziemiający do zacisku 99 (PE). 
Patrz rys. 11.

2. Podłączyć przewody od silnika do zacisków 96 (U), 97 (V), 
98 (W).

3. Przymocować ekranowany kabel silnika za pomocą zacisku 
kablowego.

6.2.5 Podłączenie do sieci zasilającej

1. Podłączyć przewód uziemiający do zacisku 95 (PE). 
Patrz rys. 11.

2. Podłączyć przewody sieci do zacisków 91 (L1), 92 (L2), 
93 (L3).

3. Zamocować kabel sieciowy za pomocą zacisku kablowego.

6.2.6 Położenie zacisku

Projektując podłączenie kabli należy wziąć pod uwagę 
umiejscowienie zacisków. Patrz rys. 11.

Rys. 11 Podłączenie uziemienia, przewodów zasilających 
i przewodów silnika

6.3 Podłączanie przewodów do zacisków sygnałowych

Przyłączyć przewody sygnałowe w sposób aby odpowiadały 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) instalacji. 
Patrz rozdział 6.6 Prawidłowy montaż EMC.

• Używać ekranowanych kabli sygnałowych z przewodami
o przekroju min. 0,5 mm2 i maks. 1,5 mm2.

• W nowych układach użyć 3-przewodowego ekranowanego 
kabla sieciowego.

6.3.1 Minimum połączeń, sygnał końcowy

Praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podłączone są przynajmniej 
zaciski 18 i 20, na przykład za pomocą zewnętrznego 
przełącznika (zał./wył.) lub krótkiego przewodu drutowego.

Rys. 12 Wymagane minimum połączeń, sygnał końcowy
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6.3.2 Schemat połączeń, zaciski sygnałowe

Zaciski 27 i 29 nie są wykorzystane.
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0/4-20 mA Zaciski

U: 0-10 V

I: 0/4-20 mA

Zacisk Typ Funkcja Zacisk Typ Funkcja

12 +24 V wyj. Zasilanie przetwornika 42 AO 1 Wyjście analogowe, 0-20 mA

13 +24 V wyj. Zasilanie dodatkowe 50 +10 V wyj. Zasilanie do potencjometru

18 DI 1 Wejście cyfrowe, zał./wył. 53 AI 1 Zewn. wart. zadana, 0-10 V, 0/4-20 mA

19 DI 2 Wejście cyfrowe, programowalne 54 AI 2 Wejście czujnika, czujnik 1, 0/4-20 mA

20 GND Wspólna masa (rama) dla wejść cyfr. 55 GND
Wspólna masa (rama) dla wejść 
analog.

32 DI 3 Wejście cyfrowe, programowalne 61 RS-485 GND Y GENIbus, rama

33 DI 4 Wejście cyfrowe, programowalne 68 RS-485 A GENIbus, sygnał A (+)

39 GND Masa (rama) dla wyjścia analog. 69 RS-485 B GENIbus, sygnał B (-)

RADA Ekran RS-485 musi być podłączony do ramy.
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6.3.3 Połączenia termistora (PTC) do CUE.

Połączenia termistora (PTC) w silniku do jednostki CUE 
wymagają zewnętrznego przekaźnika PTC.

Wymagania te wynikają z faktu, że uzwojenia termistora 
znajdującego się w silniku posiadą tylko jedną warstwę izolacji. 
Zaciski CUE wymagają dwóch warstw izolacji od momentu kiedy 
są one częścią obwodu PELV.

Obwód PELV zapewnia ochronę przed porażeniem prądem. 
Specjalne połączenia wymagają dostosowania do tych typów 
obwodów. Wymagania te są opisane w normie EN 61800-5-1.

W celu zachowania standardu PELV, wszystkie połączenia 
poprowadzone do zacisków sterownika muszą być w wykonaniu 
PELV. Na przykład, termistor musi mieć wzmocnioną lub 
podwójną izolację.

6.3.4 Dostęp do zacisków sygnałowych

Wszystkie zaciski dla kabli sygnałowych umieszczone są poniżej 
panelu sterowania i są dostępne po otworzeniu drzwi CUE. 
Patrz rys. 13.

Rys. 13 Trasa kabli sygnałowych

6.3.5 Montaż przewodu

1. Zdjąć izolację przewodu na długości 9 do 10 mm.

2. Włożyć śrubokręt z końcówką o wymiarach maksymalnie 0,4 x 
2,5 mm w otwór kwadratowy.

3. Włożyć końcówkę przewodu w odpowiedni otwór okrągły. 
Wyjąć śrubokręt. Przewód jest teraz umocowany w zacisku.

Rys. 14 Montaż przewodu w zacisku sygnałowym

6.3.6 Ustawianie wejść analogowych, zaciski 53 i 54

Przełączniki A53 i A54 umieszczone są za sterownikiem i używa 
się ich do nastawiania rodzaju sygnału dwóch wejść 
analogowych.

Fabrycznie ustawiono wejścia na sygnał napięciowy - "U".

Aby odpowiednio ustawić przełącznik (BUS TER) należy wyjąć 
panel sterowania. Patrz rys. 15.
 

Rys. 15 Ustawienie przełącznika A54 na sygnał prądowy - "I"
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6.3.7 Podłączenie sieci GENIbus poprzez interfejs RS-485

Jedno lub więcej urządzeń CUE może być podłączonych do 
jednostki sterującej poprzez magistralę GENIbus. Patrz przykład 
na rys. 16.

Rys. 16 Przykład sieci GENIbus z RS-485

Potencjał odniesienia, GND, dla komunikacji RS-485 (Y) musi 
być podłączony do zacisku 61.

Jeżeli do sieci GENIbus podłączone jest więcej niż jedno 
urządzenie CUE, to przełącznik zakończenia magistrali 
ostatniego CUE musi być ustawiony na "ON" (zakończenie portu 
RS-485).

Fabrycznie przełącznik zakończenia magistrali ustawiony jest na 
"OFF" (niezakończona).

Aby odpowiednio ustawić przełącznik (BUS TER) należy wyjąć 
panel sterowania. Patrz rys. 17.
 

Rys. 17 Ustawienie przełącznika zakończenia magistrali na 
"ON" (zakończona)

6.4 Podłączenie przekaźników sygnałowych

 

Rys. 18 Zaciski przekaźników sygnałowych w normalnym 
stanie (niepobudzone)

6.5 Podłączenie modułu wejść czujnikowych MCB 114

MCB 114 stanowi opcję pozwalającą na podłączenie 
dodatkowych wejść analogowych do CUE.

6.5.1 Konfiguracja modułu MCB 114

Moduł MCB 114 wyposażony jest w trzy wejścia analogowe dla 
następujących przetworników (czujników pomiarowych):

• Jeden dodatkowy przetwornik o sygnale 0/4-20 mA. 
Patrz rozdział 10.8.14 Przetwornik (czujnik) 2 (3.16).

• Dwa przetworniki temperatury typu Pt100/Pt1000 do pomiaru 
temperatury łożysk silnika lub innej temperatury, jak na 
przykład temperatura cieczy. 
Patrz rozdział 10.8.19 Przetwornik temperatury 1 (3.21) 
i 10.8.20 Przetwornik temperatury 2 (3.22).

Po zainstalowaniu modułu wejściowego, CUE automatycznie 
wykryje (gdy zostanie włączony), czy przetwornik jest typu Pt100, 
czy też Pt1000.

6.5.2 Schemat połączeń, MCB 114
 

Rys. 19 Schemat połączeń, MCB 114

Zaciski 10, 11 i 12 nie są wykorzystane.
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6.6 Prawidłowy montaż EMC

Ten rozdział zawiera wytyczne w zakresie instalacji CUE. 
Przestrzeganie tych wytycznych zapewni zgodność
z wymaganiami normy EN 61800-3, (środowisko pierwszej klasy).

• Przy zastosowaniach bez filtra wyjściowego należy używać 
tylko przewodów zasilających i sygnałowych w metalowym 
oplocie ekranującym.

• Nie obowiązują żadne specjalne wymagania w stosunku do 
przewodów zasilających, oprócz przepisów lokalnych.

• Ekran powinien być doprowadzony możliwie najbliżej do 
zacisków. Patrz rys. 20.

• Nie należy skręcać koncówek ekranów. Patrz rys. 21. 
Zamiast skręcania należy używać zacisków lub wkręcanych 
wpustów kablowych zapewniających kompatybilność 
elektromagnetyczną (EMC).

• Przyłączyć oba końce ekranów przewodu zasilającego
i przewodu sygnałowego do masy (rama). Patrz rys. 22. 
Jeśli kontroler nie jest wyposażony w zaciski kablowe, należy 
przyłączyć tylko ekran do CUE. Patrz rys. 23.

• Należy unikać nieekranowanych przewodów zasilających 
i sygnałowych w szafach elektrycznych z przetwornicami 
częstotliwości.

• Przy zastosowaniach bez filtra wyjściowego, przewód 
zasilający silnika powinien być możliwie najkrótszy, aby 
ograniczyć poziom zakłóceń (szumów) i zminimalizować prądy 
upływowe.

• Śruby przyłączy masy muszą być zawsze dokręcone 
niezależnie od tego, czy przewód jest przyłączony, czy nie.

• W miarę możliwości w całej instalacji przewody sieciowe, 
przewody zasilające i przewody sygnałowe należy układać 
oddzielnie.

Inne sposoby instalacji mogą także zapewnić podobne wyniki
w zakresie zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej, 
jeżeli powyższe wytyczne będą przestrzegane.

Rys. 20 Przykład odpowiednio przygotowanego przewodu 
ekranowanego

Rys. 21 Nie skręcaj końcówek ekranu

Rys. 22 Przykład podłączenia 3-przewodowego kabla 
magistrali z ekranem podłączonym na obu końcach

Rys. 23 Przykład podłączenia 3-przewodowego kabla 
magistrali z ekranem podłączonym w CUE 
(regulator bez zacisków kablowych)

6.7 Filtry RFI

W celu spełnienia wymagań kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) przetwornice CUE są wyposażone
w następujące typy zintegrowanych filtrów interferencji 
częstotliwości radiowych (RFI).

Opis typów filtrów RFI

Filtry RFI wszystkich typów są zgodne z normą EN 61800-3.

6.7.1 Urządzenia kategorii C3

• Ten typ silnikowego układu napędowego (ang. PDS) nie jest 
przeznaczony do podłączania publicznych sieci niskiego 
napięcia, zasilających budynki mieszkalne.

• W przypadku podłączenia do takich sieci można spodziewać 
się wystąpienia zakłóceń radiowych.
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3 x 380-500 V 110-250 kW C3

3 x 525-690 V 110-250 kW C3
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przekładnikiem obniżającym napięcie.
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6.8 Filtry wyjściowe

Filtry wyjściowe wykorzystywane są do zmniejszania naprężenia 
przepięciowego w uzwojeniach silnika, naprężenia w układzie 
izolacyjnym silnika, jak również do obniżenia hałasu wydawanego 
przez silnik napędzany przetwornicą częstotliwości.

Jako wyposażenie dodatkowe dla CUE dostępne są dwa typy 
filtrów wyjściowych:

• filtr dU/dt,

• filtry sinusoidalne.

Zastosowanie filtrów wyjściowych

Poniższa tabela informuje, w jakich sytuacjach wymagany jest 
filtr wyjściowy i jaki filtr należy zastosować. Wybór zależy od 
następujących czynników:

• typ pompy,

• długość przewodu silnika,

• wymagany stopień obniżenia poziomu hałasu generowanego 
przez silnik.

* Podane długości dotyczą przewodu silnikowego.

6.9 Kabel silnika

Rys. 24 Przykład instalacji bez filtra

Rys. 25 Przykład instalacji z filtrem. Przewód pomiędzy CUE
i filtrem musi być krótki

Rys. 26 Pompy głębinowe bez skrzynki rozdzielczej. 
Przetwornica częstotliwości i filtr zainstalowane blisko 
studni

Rys. 27 Pompy głębinowe ze skrzynką rozdzielczą
i przewodem ekranowanym. 
Przetwornica częstotliwościowa i filtr zamontowane 
z daleka od studni i skrzynka rozdzielcza 
zamontowana blisko studni

Typ pompy Moc wyjściowa CUE Filtr dU/dt Filtr sinusoidalny

SP, BM, BMB z silnikiem 380 V i większym Każda - 0-300 m*

Pompy z silnikiem MG71 i MG80 do 1,5 kW włącznie Ponad 1,5 kW - 0-300 m*

Redukcja dU/dt i poziomu hałasu, niski poziom redukcji Każda 0-150 m* -

Redukcja dU/dt, skoków napięcia i poziomu hałasu, wysoki poziom redukcji Każda - 0-300 m*

Pompy z silnikiem 500 V i większym Każda - 0-300 m*

RADA

Aby spełnić normę EN 61800-3, kabel silnika musi 
być zawsze kablem ekranowanym nawet
w przypadku, gdy filtr wyjściowy jest zainstalowany 
czy też nie.

Kable zasilające nie muszą być kablami ekranowymi.

Patrz rys. 24, 25, 26 i 27.
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Oznaczenie Opis

1 CUE

2 Filtr

3 Skrzynka rozdzielcza

4 Standardowy silnik

5 Silnik podwodny

Jedna linia Kabel nieekranowany

Podwójna linia Kabel ekranowany
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7. Tryby pracy
Następujące tryby pracy ustawiane są na panelu sterownia
w menu "PRACA", ekran 1.2. Patrz rozdział 10.6.2 Tryb pracy 
(1.2).

Przykład: Praca według charakterystyki maksymalnej może być 
wykorzystywana, na przykład, w związku z odpowietrzaniem 
pompy podczas montowania.

Przykład: Praca według charakterystyki minimalnej może być 
wykorzystywana na przykład w okresach, gdy wymagana jest 
bardzo mała wydajność.

8. Rodzaje regulacji
Tryb regulacji jest ustawiany na panelu sterowania w menu 
"INSTALACJA", ekran 3.1. Patrz rozdział 10.8.1 Tryb regulacji 
(3.1).

Istnieją dwa podstawowe rodzaje regulacji:

• Praca nieregulowana (pętla otwarta).

• Praca regulowana (pętla zamknięta) z podłączonym 
przetwornikiem (czujnikiem pomiarowym).

Patrz rozdział 8.1 Praca nieregulowana (pętla otwarta) 
i 8.2 Praca regulowana (pętla zamknięta).

8.1 Praca nieregulowana (pętla otwarta)

Przykład: Pracę z charakterystyką stałą prędkości można 
stosować np. przy pompie bez czujnika.

Przykład: Zazwyczaj wykorzystywana w połączeniu
z nadrzędnym układem sterowania, jak regulator MPC lub inny 
regulator zewnętrzny.

8.2 Praca regulowana (pętla zamknięta)

Tryby pracy Opis

Normalny Pompa pracuje w wybranym trybie pracy

Wył.
Pompa została zatrzymana (zielona lampka 
sygnalizacyjna błyska)

Min.
Pompa pracuje z minimalną prędkością 
obrotową

Maks.
Pompa pracuje z maksymalną prędkością 
obrotową
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Charakterystyki minimum (Min.)
i maksimum (Maks.).
Prędkość obrotowa pompy 
utrzymywana jest na poziomie 
wartości zadanej, odpowiednio 
minimalnej i maksymalnej.
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Charakterystyka stała.
Prędkość pompy jest utrzymywana 
na poziomie ustawionej wartości
w zakresie między charakterystyką 
min., a maks.
Wartość zadana jest nastawiana w % 
odpowiednio do żądanej prędkości 
obrotowej.

Min.

Maks.
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Proporcjonalna 
różnica ciśnień.
Różnica ciśnień jest 
redukowana przy 
malejącej wydajności
i zwiększana przy 
wzrastającej 
wydajności.
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Stała różnica ciśnień, 
pompa.
Utrzymywanie stałej 
różnicy ciśnień, 
niezależnie od 
natężenia przepływu.
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Stała różnica ciśnień, 
układ.
Utrzymywanie stałej 
różnicy ciśnień, 
niezależnie od 
natężenia przepływu.
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Ciśnienie stałe.
Utrzymywanie stałego 
ciśnienia, niezależnie 
od natężenia 
przepływu.
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Stałe ciśnienie
z funkcją stop. 
Stałe ciśnienie 
wyjściowe jest 
utrzymane nawet przy 
bardzo dużym 
natężeniu przepływu. 
Przy niskim natężeniu 
przepływu pompa 
pracuje w trybie zał./
wył.

T
M

0
3

 8
4

8
2

 1
6

0
7

T
M

0
3

 8
8

0
8

 2
6

0
7

Stały poziom.
Utrzymanie stałego 
poziomu niezależnie 
od natężenia 
przepływu.
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Stały poziomz funkcją 
stop. Stały poziom jest 
utrzymywany przy 
wysokim natężeniu 
przepływu.Przy niskim 
natężeniu przepływu 
pompa pracuje 
w trybie zał./wył.
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Stała wydajność.
Utrzymywanie stałej 
wydajności 
niezależnie od 
wysokości 
podnoszenia.
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Stała temperatura.
Utrzymywanie stałej 
temperatury cieczy, 
niezależnie od 
natężenia przepływu.
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9. Przegląd menu

Rys. 28 Przegląd menu

Struktura menu

Oprogramowanie CUE obejmuje przewodnik rozruchu, który 
włącza się przy pierwszym uruchomieniu. Poza przewodnikiem 
uruchomienia przetwornik częstotliwości CUE posiada menu
o strukturze podzielonej na cztery główne menu:

1. Menu "OGÓLNE" daje dostęp do kreatora uruchomienia, 
gdzie dokonuje się ogólnych ustawień dla CUE.

2. Menu "PRACA" umożliwia nastawianie wartości zadanej, 
wybór trybu pracy i kasowanie alarmów. Możliwe jest również 
obejrzenie pięciu ostatnich ostrzeżeń i alarmów.

3. Menu "STATUS" pokazuje status przetwornicy częstotliwości 
CUE oraz pompy. Ustawienia lub zmiany są tu niemożliwe.

4. Menu "INSTALACJA" daje dostęp do wszystkich parametrów. 
Tutaj można dokonać szczegółowego ustawienia CUE.

Przewodnk rozruchu 0. Ogólnie 1. Praca

0.1 1.1

1/16 0.2 1.2

2/16 0.24 1.3

3/16 8/16 1.4

4/16 9/16 1.5 - 1.9

5/16 10/16 - 14/16

6/16 15/16 1.10 - 1.14

7/16 16/16

Automatyczne lub 
ręczne ustawienie 
kierunku obrotów.
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2. Status 3. Instalacja

2.1 2.10 3.1 3.12 3.24

2.2 2.11 3.2 3.13 3.25

2.3 2.12 3.3 3.14

2.4 2.13 3.3A 3.15

2.5 2.14 3.4 3.16

2.6 2.15 3.5 3.17

2.7 2.16 3.6 3.18

2.8 2.17 3.7 3.19

2.9 3.8 3.20

3.9 3.21

3.10 3.22

3.11 3.23
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10. Ustawienia za pomocą panelu sterowania

10.1 Panel sterowania

Panel sterowania służy do nastawiania CUE bezpośrednio na 
miejscu. Dostępność funkcji zależy od rodziny pomp, do jakiej 
należy pompa podłączona do CUE.

Rys. 29 Panel sterowania CUE

Przyciski edycyjne

Przyciski nawigacyjne

Przyciski modyfikujące panelu sterowania mogą być nastawiane 
jako:

• Aktywne

• Nieaktywne.

Gdy są nastawione jako "Nieaktywne" (zablokowane), nie 
działają. Możliwe jest wtedy jedynie nawigowanie po menu
i odczytywanie wartości.

Uaktywnianie i deaktywowanie przycisków odbywa się poprzez 
równoczesne wciśnięcie przycisków ze strzałkami w górę i w dół 
na 3 sekundy.

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

Naciśnij przycisk [OK] i [+], aby przyciemnić wyświetlacz.

Naciśnij przycisk [OK] i [-], aby rozjaśnić wyświetlacz.

Diody sygnalizacyjne

Stan roboczy jest wskazywany przez lampki na panelu 
sterowania. Patrz rys. 29.

Znaczenie poszczególnych wskaźników przedstawiono poniżej
w tabeli.

Ostrzeżenie

Przycisk zał./wył. panelu sterowania nie odłącza 
CUE od napięcia sieciowego, i dlatego nie może być 
używany jako wyłącznik bezpieczeństwa.

Przycisk on/off (zał./wył.) ma najwyższy priorytet. 
W stanie "off" (wył.) praca pompy nie jest możliwa.
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Przycisk Funkcja

Włączanie stanu gotowości pompy uruchomienie/
praca lub zatrzymanie pompy.

Zatwierdzanie zmienionych wartości, kasowanie 
alarmów i rozszerzanie pola wartości.

Zmienianie wartości w polu wartości.

On/On/
Off

+
-

CUCUE

>>

>

>

OK

On/On/
Off

OnOn

Off

AlarmAlarm

On/On/
Off

OK

+ -

Przycisk Funkcja

Nawigacja w systemie menu. Po zmianie menu na 
wyświetlaczu pojawia się zawsze ekran 
odpowiadający najwyższej pozycji w nowym menu.

Nawigacja w górę i w dół w obrębie aktywnego 
menu.

Lampka 
sygnalizacyjna

Funkcja

Pali się (zielona)

Pompa pracuje albo została zatrzymana 
przez funkcję stop.

Pulsowanie lampki oznacza, że pompa 
została zatrzymana przez użytkownika 
(menu CUE), zewnętrzny wyłącznik zał./wył. 
lub poprzez magistralę (bus).

Zgasła 
(pomarańcz.)

Pompa została zatrzymana przyciskiem on/
off.

Alarm (czerwona) Sygnalizacja alarmu lub ostrzeżenia.

>

>

> >
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Ekrany, pojęcia ogólne

Rysunki 30 i 31 przedstawiają ogólne pojęcia związane
z ekranem.

Rys. 30 Przykład ekranu przewodnika rozruchu

Rys. 31 Przykład ekranu w menu użytkownika

10.2 Powrót do ustawień fabrycznych

Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy:

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne CUE.

2. Nacisnąć [Zał./Wył.], [OK] i [+] podczas załączania zasilania 
elektrycznego.

CUE przestawi wszystkie parametry na ustawienia fabryczne. 
Wyświetlacz włączy się po zakończeniu zmian.

10.3 Ustawienia CUE

Przewodnik uruchomienia zawiera wszystkie parametry które 
mogą być ustawione na panelu sterownika CUE.

Dokument zawiera specjalną tabelę dla dodatkowych ustawień 
PC Tool i stronę, gdzie specjalne szczegóły programowania PC 
Tool powinny być wprowadzone.

Jeśli chcesz ściągnąć ten dokument, prosimy o kontakt
z lokalnym przedstawicielstwem firmy Grundfos.

10.4 Przewodnik uruchomienia

Przewodnik rozruchu służy do przeprowadzenia ogólnych 
nastawień CUE włącznie z nastawieniem prawidłowego kierunku 
obrotów.

Przewodnik programowania włącza sie przy pierwszym 
przyłączeniu przetwornicy CUE do napięcia zasilania. Można go 
ponownie uruchomić w menu "OGÓLNE". Proszę zwrócić uwagę 
na fakt, że wszystkie nastawienia zostaną skasowane.

Punktowane listy zawierają możliwe ustawienia. 
Ustawienia fabryczne zaznaczone są pogrubioną czcionką.

10.4.1 Ekran powitalny

• Nacisnąć [OK]. Teraz będziesz prowadzony poprzez 
przewodnik rozruchu.

10.4.2 Język (1/16)

Wybierz język, jaki będzie używany na wyświetlaczu:

10.4.3 Jednostki miary (2/16)

Wybierz jednostki miary, jakie mają być używane na wyświetlaczu 
(ekranach):

• SI: m, kW, bar...

• USA: ft, HP, psi...
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1
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Nazwa ekranu

Aktualny ekran / pełny numer

Pole wartości

Nazwa ekranu

Numer ekranu, nazwa menu

Pole wartości

RADA

Należy sprawdzić czy podłączone urządzenia są 
gotowe do uruchomienia, oraz czy CUE jest 
podłączone do napięcia zasilającego.

Przygotuj dane silnika, pompy i CUE, umieszczone 
na tabliczkach znamionowych.

• Angielski Br,
• Angielski Am,
• Niemiecki,
• Francuski,
• Włoski,
• Hiszpański,
• Portugalski,

• Grecki,
• Holenderski,
• Szwedzki,
• Fiński,
• Duński,
• Polski,
• Rosyjski,

• Węgierski,
• Czeski,
• Chiński,
• Japoński,
• Koreański.
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10.4.4 Rodzina pomp (3/16)

Wybrać rodzinę pomp zgodnie z oznaczeniem na tabliczce 
znamionowej obsługiwanej pompy:

• CR, CRI, CRN, CRT

• SP, SP-G, SP-NE

• ...

Wybrać "Inne" jeżeli na liście nie ma danego typoszeregu pomp.

10.4.5 Znamionowa moc silnika (4/16)

Ustawić moc znamionową silnika, P2, zgodnie z tabliczką 
znamionową silnika:

• 0,55 - 90 kW.

Zakres ustawień zależy od wielkości, a nastawa fabryczna 
odpowiada mocy znamionowej CUE.

10.4.6 Napięcie zasilania (5/16)

Wybrać napięcie zasilania odpowiednio do znamionowego 
napięcia zasilania w miejscu instalacji.

* Jednofazowe wejście - trójfazowe wyjście.

Zakres ustawień zależy od typu CUE, a nastawa fabryczna 
odpowiada znamionowemu napięciu zasilania CUE.

10.4.7 Maks. prąd silnika (6/16)

Ustawić maksymalny prąd silnika zgodnie z tabliczką 
znamionową silnika:

• 0-999 A.

Zakres ustawień zależy od typu CUE, a nastawa fabryczna 
odpowiada znam. prądowi silnika dla wybranej mocy silnika.

Prąd maksymalny będzie ograniczony do wartości podanej na 
tabliczce znamionowej CUE, nawet jeśli będzie miał on wartość 
wyższą podczas nastaw.

10.4.8 Prędkość obrotowa (7/16)

Nastawić znamionową prędkość obrotową silnika zgodnie
z tabliczką znamionową silnika:

• 0-9999 min-1.

Nastawa fabryczna zależy od wcześniej dokonanych wyborów. 
Bazując na ustawionej prędkości obrotowej, CUE automatycznie 
nastawi częstotliwość silnika na 50 lub 60 Hz.

10.4.9 Częstotliwość (7A/16)

Ten ekran ukazuje się tylko wtedy, gdy wymagane jest ręczne 
wprowadzenie częstotliwości.

Ustawić częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika:

• 40-200 Hz.

Nastawa fabryczna zależy od wcześniej dokonanych wyborów.

CUE 1 x 200-240 V:*

• 1 x 200 V
• 1 x 208 V
• 1 x 230 V
• 1 x 230 V
• 1 x 240 V.

CUE 3 x 200-240 V:

• 3 x 200 V
• 3 x 208 V
• 3 x 220 V
• 3 x 230 V
• 3 x 240 V.

CUE 3 x 380-500 V:

• 3 x 380 V
• 3 x 400 V
• 3 x 415 V
• 3 x 440 V
• 3 x 460 V
• 3 x 500 V.

CUE 3 x 525-600 V:

• 3 x 575 V.

CUE 3 x 525-690 V:

• 3 x 575 V
• 3 x 690 V.
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10.4.10 Tryb regulacji (8/16)

Wybrać żądany tryb regulacji. Patrz rozdział 10.8.1 Tryb regulacji 
(3.1).

• Pętla otwarta,

• Ciśnienie stałe,

• Stała różnica ciśnienia,

• Proporcjonalna różnica ciśnień,

• Stałe natężenie przepływu,

• Stała temperatura,

• Stały poziom,

• Inna wielkość stała.

Możliwe ustawienia i nastawa fabryczna zależą od rodziny pomp.

Jeżeli dla wybranego trybu regulacji wymagany jest przetwornik 
lub przetwornik nie jest zamontowany wystąpi sygnalizacja 
alarmu na CUE. Aby kontynuować ustawienia bez przetwornika 
należy wybrać "Pętla otwarta". Jeżeli przetwornik został 
zamontowany należy ustawić jego parametry i tryb regulacji 
w menu "INSTALACJA".

10.4.11 Znamionowa wydajność (8A/16)

Ten ekran ukazuje się tylko wtedy, gdy wybranym trybem 
regulacji jest proporcjonalna różnica ciśnień.

Ustawić znamionową wydajność zgodnie z tabliczką znamionową 
silnika:

• 1-6550 m3/h.

10.4.12 Znamionowa wysokość podnoszenia (8B/16)

Ten ekran ukazuje się tylko wtedy, gdy wybranym trybem 
regulacji jest proporcjonalna różnica ciśnień.

Ustawić znamionową wysokość podnoszenia zgodnie z tabliczką 
znamionową silnika:

• 1-999 m.

10.4.13 Czujnik podłączony do zacisku 54 (9/16)

Nastaw zakres pomiarowy podłączonego przetwornika (czujnika 
pomiarowego) o zakresie sygnału 4-20 mA. Zakres pomiarowy 
zależy od wybranego trybu regulacji:

Jeśli wybranym trybem regulacji jest "Inna wielkość stała", lub 
jeśli wybranym zakresem pomiarowym jest "Inny", przetwornik 
(czujnik pomiarowy) musi być nastawiony zgodnie z wytycznymi 
w następnym rozdziale, ekran 9A/16.

Proporcjonalna różnica ciśnień:

• 0-0,6 bar
• 0-1 bar
• 0-1,6 bar
• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Inny.

Stała różnica ciśnień:

• 0-0,6 bar
• 0-1,6 bar
• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Inny.

Stałe ciśnienie:

• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• 0-16 bar
• 0-25 bar
• Inny.

Stała wydajność:

• 1-5 m3/h
• 2-10 m3/h
• 6-30 m3/h
• 15-75 m3/h
• Inny.

Stała temperatura:

• -25 do 25 °C
• 0 do 25 °C
• 50 do 100 °C
• 0 do 150 °C
• Inny.

Stały poziom:

• 0-0,1 bar
• 0-1 bar
• 0-2,5 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Inny.
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10.4.14 Inny czujnik podłączony do zacisku 54 (9A/16)

Ten ekran pojawia się tylko wtedy, gdy na ekranie 9/16 został 
wybrany tryb regulacji "Inna stała wielkość" lub zakres pomiarowy 
"Inny".

• Sygnał wyjściowy przetwornika (czujnika pomiarowego):
0-20 mA
4-20 mA.

• Jednostkę pomiarową przetwornika:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, 
gal/h, gal/m, gal/s, ft3/min, ft3/s, °C, °F, %.

• Zakres pomiarowy przetwornika.

Zakres pomiarowy zależy od podłączonego przetwornika 
(czujnika) i wybranej jednostki miary.

10.4.15 Zalewanie i odpowietrzanie (10/16)

Patrz: instrukcja montażu i eksploatacji pompy.

Ogólne nastawienie przemiennika częstotliwości CUE jest w tym 
momencie skończone, a przewodnik rozruchu jest gotowy do 
ustawienia kierunku obrotów:

• Wcisnąć [OK], aby przejść do automatycznego lub ręcznego 
ustawienia kierunku obrotów.

10.4.16 Automatyczne ustawienie kierunku obrotów (11/16)

CUE automatycznie sprawdza i nastawia prawidłowy kierunek 
obrotów bez potrzeby przełączania przewodów na zaciskach 
silnika.

Test ten nie jest odpowiedni dla pewnych typów pomp i w takich 
przypadkach nie pozwala określić z całą pewnością, czy kierunek 
obrotów jest prawidłowy. W takich przypadkach, CUE przełącza 
się na ręczne nastawianie, przy kórym kierunek obrotów ustala 
użytkownik na podstawie obserwacji.

Ekrany informacyjne.

• Nacisnąć [OK], aby kontynuować.

Pompa uruchamia się po 10 sekundach.

Możliwe jest przerwanie testu i powrót do poprzedniego ekranu.

Pompa pracuje przy obu kierunkach obrotów i zatrzymuje się 
automatycznie.

Możliwe jest przerwanie testu, zatrzymanie pompy i przejście do 
ręcznego ustawienia kierunku obrotów.

Ostrzeżenie

Podczas testu pompa będzie pracowała przez krótki 
czas. Należy zadbać o to, aby nikt
z personelu, ani urządzenie, nie znalazł się
w zagrożeniu!

RADA

Przed ustawieniem kierunku obrotów, CUE dokona 
automatycznego przystosowania silnika do 
określonego typu pompy. To potrwa kilka minut. 
Przystosowanie wykonywane jest podczas postoju.

W ten sposób ustawiony 
został prawidłowy kierunek 
obrotów.

• Nacisnąć [OK], aby 
nastawić wartość zadaną.
Patrz rozdział 
10.4.17 Wartość zadana 
(15/16).

Automatyczne ustawienie 
kierunku obrotów nie powiodło 
się.

• Nacisnąć [OK], aby przejść 
do ręcznego ustawienia 
kierunku obrotów.
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10.4.17 Wartość zadana (15/16)

Nastawić wartość zadaną odpowiednio do trybu regulacji
i wybranego przetwornika (czujnika).

10.4.18 Ustawienia ogólne zostały wykonane (16/16)

• Nacisnąć [OK], aby potwierdzić gotowość pompy do pracy lub 
uruchomić ją w trybie pracy "Normalny". W tym momencie 
pojawi się ekran 1.1 menu "PRACA".

10.4.19 Ustawienie ręczne przy widocznym kierunku obrotów 
(13/16)

Musi być możliwość obserwowania wentylatora lub wału silnika.

Ekrany informacyjne.

• Nacisnąć [OK], aby kontynuować.

Pompa uruchamia się po 10 sekundach.

Możliwe jest przerwanie testu i powrót do poprzedniego ekranu.

Jeżeli podłączony jest przetwornik ciśnienia podczas testu będzie 
wyświetlana wartość ciśnienia. Podczas testu zawsze pokazana 
jest wartość prądu silnika.

Określić, czy kierunek obrotów jest prawidłowy.

10.4.20 Ustawienie ręczne, gdy kierunek obrotów nie jest 
widoczny (13/16)

Musi być możliwość obserwowania wysokości podnoszenia
i wydajności.

Ekrany informacyjne.

• Nacisnąć [OK], aby kontynuować.

Pompa uruchamia się po 10 sekundach.

Możliwe jest przerwanie testu i powrót do poprzedniego ekranu.

Jeżeli podłączony jest przetwornik ciśnienia podczas testu będzie 
wyświetlana wartość ciśnienia. Podczas testu zawsze pokazana 
jest wartość prądu silnika.

• Tak • Nie

W ten sposób ustawiony 
został prawidłowy kierunek 
obrotów.

• Nacisnąć [OK], aby 
nastawić wartość zadaną.
Patrz rozdział 
10.4.17 Wartość zadana 
(15/16).

Kierunek obrotów nie jest 
prawidłowy.

• Nacisnąć [OK], aby 
powtórzyć test przy 
przeciwnym kierunku 
obrotów.
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Pierwszy test został zakończony.

• Zapisać ciśnienie i/lub wydajność i wcisnąć OK, aby 
kontynuować test ręczny przy przeciwnym kierunku obrotów.

Pompa uruchamia się po 10 sekundach.

Możliwe jest przerwanie testu i powrót do poprzedniego ekranu.

Jeżeli podłączony jest przetwornik ciśnienia podczas testu będzie 
wyświetlana wartość ciśnienia. Podczas testu zawsze pokazana 
jest wartość prądu silnika.

Drugi test został zakończony.

Zapisać ciśnienie i/lub wydajność i ustalić, który test wykazał 
najwyższe osiągi pompy:

• Test pierwszy,

• Test drugi,

• Wykonać nowy test.

W ten sposób ustawiony został prawidłowy kierunek obrotów.

• Nacisnąć [OK], aby nastawić wartość zadaną. Patrz rozdział 
10.4.17 Wartość zadana (15/16).

10.5 Ogólnie

To menu umożliwia powrót do przewodnika rozruchu, który 
zwykle używany jest tylko podczas pierwszego rozruchu 
przemiennika częstotliwości CUE.

10.5.1 Powrót do przewodnika rozruchu (0.1)

Określić swój wybór:

• Tak,

• Nie.

Jeśli wybierze się "Tak", wszystkie ustawienia zostaną 
skasowane i trzeba wykonać w całości ustawienia wg kreatora 
uruchomienia. CUE powróci do kreatora uruchomienia, nowe 
ustawienia mogą być wykonane. Ustawienia dodatkowe
i ustawienia dostępne w rozdziale 10. Ustawienia za pomocą 
panelu sterowania nie będą wymagały ponownego ustawiania.

Powrót do ustawień fabrycznych

Nacisnąć [Zał./Wył.], [OK] w celu przywrócenia ustawień 
fabrycznych.

10.5.2 Zmiana kodu typu (0.2)

Ten ekran może być wykorzystywany tylko przez serwis.

RADA
W przypadku uruchomienia przewodnika rozruchu, 
wszystkie poprzednie ustawienia zostaną 
wykasowane!

RADA

Ustawienia według przewodnika rozruchu muszą 
zostać wykonane przy zimnym silniku!

Powtarzanie ustawień według kreatora uruchomienia 
może prowadzić do nagrzania się silnika.
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10.5.3 Kopiowanie ustawień

Możliwe jest kopiowanie ustawień CUE i wykorzystanie ich
w innej jednostce.

Opcje:

• nie kopiować,

• do CUE (kopiuje ustawienia CUE),

• do panelu sterowania (kopiuje ustawienia do innego CUE).

Jednostki CUE muszą mieć identyczne wersje oprogramowania. 
Patrz rozdział 10.7.16 Wersja oprogramowania firmowego (2.16).

10.6 PRACA

10.6.1 Wartość zadana (1.1)

Ustawiona wartość zadana

Aktualna wartość zadana

Wartość rzeczywista

Nastawić wartość zadaną w jednostkach przetwornika sprzężenia 
zwrotnego.

W trybie regulacji "Pętla otwarta", wartość zadana jest 
nastawiana w % maksymalnych osiągów. Zakres ustawień 
znajduje się pomiędzy charakterystyką minimalną i maksymalną. 
Patrz rys. 38.

We wszystkich innych trybach regulacji zakres nastaw odpowiada 
zakresowi pomiarowemu przetwornika. Patrz rys. 39.

W trybie regulacji "Proporcjonalna różnica ciśnień", zakres 
nastaw mieści się w granicy od 25 % do 90 % maksymalnej 
wysokości podnoszenia. Patrz rys. 40.

Jeżeli pompa jest podłączona do zewnętrznego sygnału wartości 
zadanej, to wartość na tym ekranie będzie wartością maksymalną 
zewnętrznego sygnału wartości zadanej. Patrz rozdział 
13.2 zewnętrzny punkt pracy.

10.6.2 Tryb pracy (1.2)

Wybrać jeden z następujących trybów pracy:

• Normalna (praca)

• Wył.

• Min.

• Maks.

Tryb pracy może być ustawiony bez zmiany ustawień wartości 
zadanej.

10.6.3 Sygnalizacja zakłóceń

Zakłócenia (usterki) mogą być sygnalizowane dwojako: Alarm lub 
ostrzeżenie.

Alarm uaktywni w CUE sygnalizację alarmu i spowoduje zmianę 
trybu pracy pompy, zwykle na wył. Jednakże, dla niektórych 
zakłóceń, pompa zgodnie z ustawieniami nie wyłączy się nawet
w przypadku alarmu.

Ostrzeżenie uaktywni w CUE sygnalizację ostrzeżenia, lecz 
pompa nie zmieni trybu pracy ani regulacji.

Alarm (1.3)

W przypadku alarmu na tym ekranie pojawi się jego przyczyna. 
Patrz rozdział 15.1 Lista ostrzeżeń i alarmów.

Ostrzeżenie (1.4)

W przypadku ostrzeżenia, przyczyna pojawi się na wyświetlaczu. 
Patrz rozdział 15.1 Lista ostrzeżeń i alarmów.

10.6.4 Log zakłóceń

Dla obu typów zakłóceń, alarmu i ostrzeżenia, CUE dysponuje 
funkcją rejestru (logi).

Dziennik alarmów (1.5 - 1.9)

W przypadku alarmu, w dzienniku pojawi się pięć ostatnich 
sygnalizacji o alarmie. "Alarm log 1" pokazuje ostatnie 
zakłócenie, "Alarm log 2" pokazuje przedostanie zakłócenie, itd.

Na ekranie podawane są trzy informacje:

• rodzaj alarmu

• kod alarmu

• czas w minutach, w którym silnik był podłączony do zasilania 
elektrycznego od momentu wystąpienia zakłócenia.
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Dziennik ostrzeżeń (1.10 - 1.14)

W przypadku ostrzeżenia, w dzienniku pojawi się pięć ostatnich 
sygnalizacji o ostrzeżeniu. "Log ostrzeżenia 1" pokazuje ostatnie 
zakłócenie, "Log ostrzeżenia 2" pokazuje przedostatnie 
zakłócenie, itd.

Na ekranie podawane są trzy informacje:

• rodzaj ostrzeżenia

• kod ostrzeżenia

• czas w minutach, w którym silnik był podłączony do zasilania 
elektrycznego od momentu wystąpienia ostrzeżenia.

10.7 Status

W tym menu wyświetlane są tylko wskazania statusu. 
Ustawienia lub zmiany są tu niemożliwe.

Tolerancja wyświetlanych wartości podana jest pod każdym 
obrazem. Tolerancje są wartościami orientacyjnymi jako % 
wartości maksymalnej parametrów.

10.7.1 Aktualna wartość zadana (2.1)

Na tym ekranie pokazana jest aktualna i zewnętrzna wartość 
zadana.

Aktualna wartość zadana podana jest w jednostkach 
przetwornika sprzężenia zwrotnego.

Zewnętrzna wartość zadana pokazana jest w zakresie 0-100 %. 
Jeśli zewnętrzny wpływ na wartość zadaną jest wyłączony, 
pokazana jest wartość 100 %. Patrz rozdział 13.2 zewnętrzny 
punkt pracy.

10.7.2 Tryb pracy (2.2)

Ekran ten pokazuje aktualny tryb pracy (Normalny, Stop, Min. lub 
Maks.). Ponadto, pokazuje skąd ten tryb pracy został wybrany 
(menu CUE, Bus, zewnętrznie lub przyciskiem zał./wył.).

10.7.3 Wartość rzeczywista (2.1)

Na ekranie pokazywana jest wartość rzeczywista wielkości 
regulowanej.

Jeśli do CUE nie jest podłączony żaden przetwornik, na ekranie 
pojawi się "-".

10.7.4 Wartość mierzona, przetwornik 1 (2.4)

Na ekranie podana jest wartość rzeczywista mierzona przez 
przetwornik 1 podłączony do zacisku 54.

Jeśli do CUE nie jest podłączony żaden przetwornik, na ekranie 
pojawi się "-".

10.7.5 Wartość mierzona, przetwornik 2 (2.5)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy został zainstalowany 
moduł wejść czujnikowych MCB 114.

Na ekranie podana jest wartość rzeczywista mierzona przez 
przetwornik 2 podłączony do modułu MCB 114.

Jeśli do CUE nie jest podłączony żaden przetwornik, na ekranie 
pojawi się "-".

10.7.6 Prędkość obrotowa (2.6)

Tolerancja: ± 5 %

Na tym ekranie wyświetlana jest aktualna prędkość obrotowa.
25



P
o

ls
k

i (P
L

)

10.7.7 Moc wejściowa i prąd silnika (2.7)

Tolerancja: ± 10 %

Na tym obrazie można odczytać aktualną moc wejściową pompy 
w W lub kW oraz aktualny prąd silnika w [A].

10.7.8 Godziny pracy i pobór mocy (2.8)

Tolerancja: ± 2 %

Na tym obrazie można odczytać liczbę godzin pracy i pobór 
mocy. Całkowita liczba godzin pracy pompy jest wartością 
sumowaną i nie można jej skasować. Wartość poboru mocy jest 
wartością sumowaną od czasu pierwszego uruchomienia pompy
i nie może zostać wyzerowana.

10.7.9 Stan smarowania łożysk silnika (2.9)

Ten ekran pokazuje, ile razy użytkownik wprowadził informację
o smarowaniu i kiedy należy wymienić łożyska silnika.

Po nasmarowaniu łożysk należy potwierdzić to w menu 
"INSTALACJA". Patrz rozdział 10.8.18 Potwierdzanie 
przesmarowania/wymiany łożysk silnika (3.20). Po potwierdzeniu 
wykonania smarowania łożysk, cyfry na powyższym obrazie 
zwiększą sie o jeden.

10.7.10 Czas do smarowania łożysk silnika (2.10)

Ten ekran jest pokazywany tylko wtedy, gdy nie jest pokazywany 
ekran 2.11.

Na tym obrazie można odczytać kiedy należy ponownie 
nasmarować łożyska. Regulator kontroluje profil pracy pompy
i oblicza czas do ponownego smarowania łożysk. Jeżeli profil 
pracy się zmienia, obliczony czas do ponownego smarowania 
może również się zmienić.

Przy obliczaniu czasu do ponownego smarowania bierze się pod 
uwagę to, czy pompa pracowała ze zmniejszoną prędkością 
obrotową.

Patrz rozdział 10.8.18 Potwierdzanie przesmarowania/wymiany 
łożysk silnika (3.20).

10.7.11 Czas do wymiany łożysk silnika (2.11)

Ten ekran jest pokazywany tylko wtedy, gdy nie jest pokazywany 
ekran 2.10.

Na tym obrazie można odczytać kiedy należy wymienić łożyska. 
Regulator kontroluje profil pracy pompy i oblicza czas do 
wymiany łożysk.

Przy obliczaniu czasu do wymiany łożysk silnika brane jest pod 
uwagę to, czy pompa pracowała ze zmniejszoną prędkością 
obrotową.

Patrz rozdział 10.8.18 Potwierdzanie przesmarowania/wymiany 
łożysk silnika (3.20).

10.7.12 Przetwornik temperatury 1 (2.12)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy został zainstalowany 
moduł wejść czujnikowych MCB114.

Na tym ekranie pokazywany jest punkt pomiarowy i rzeczywista 
wartość mierzona przez przetwornik temperatury Pt100/Pt1000 
nr 1, podłączony do modułu MCB 114. Punkt pomiarowy 
wybierany jest na ekranie 3.21.

Jeśli do CUE nie jest podłączony żaden przetwornik, na ekranie 
pojawi się "-".
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10.7.13 Przetwornik temperatury 2 (2.13)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy został zainstalowany 
moduł wejść czujnikowych MCB114.

Na tym obrazie pokazywany jest punkt pomiarowy i rzeczywista 
wartość mierzona przez przetwornik temperatury Pt100/Pt1000 
nr 2, podłączony do modułu MCB 114. Punkt pomiarowy 
wybierany jest na ekranie 3.22.

Jeśli do CUE nie jest podłączony żaden przetwornik, na ekranie 
pojawi się "-".

10.7.14 Wydajność (2.14)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy do układu włączony 
jest przepływomierz.

Na obrazie pokazywana jest rzeczywista wartość mierzona przez 
przepływomierz podłączony do cyfrowego wejścia impulsowego 
(zacisk 33) lub wejścia analogowego (zacisk 54).

10.7.15 Przepływ skumulowany (2.15)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy do układu włączony 
jest przepływomierz.

Na tym obrazie pokazana jest wartość przepływu całkowitego
i wielkość zużycia energii na jednostkę objętości tłoczonej cieczy.

Pomiar przepływu (wydajności) może być podłączony do 
cyfrowego wejścia impulsowego (zacisk 33) lub wejścia 
analogowego (zacisk 54).

10.7.16 Wersja oprogramowania firmowego (2.16)

Ten obraz pokazuje wersje oprogramowania.

10.7.17 Plik konfiguracyjny (2.17)

Ten obraz pokazuje plik konfiguracyjny.

10.8 INSTALACJA

10.8.1 Tryb regulacji (3.1)

Można wybrać jeden z następujących rodzajów regulacji:

• Pętla otwarta,

• Ciśnienie stałe,

• Stała różnica ciśnienia,

• Proporcjonalna różnica ciśnień,

• Stałe natężenie przepływu,

• Stała temperatura,

• Stały poziom,

• Inna wielkość stała.

10.8.2 Regulator (3.2)

CUE ma nastawione fabrycznie wzmocnienie (Kp) i czas 
całkowania (Ti). Jednakże, jeśli nastawy fabryczne nie są 
optymalne, wzmocnienie i czas całkowania mogą zostać 
zmienione na tym ekranie.

• Wzmocnienie (Kp) jest ustawiane w zakresie od 0,1 do 20.

• Czas całkowania (Ti) jest ustawiany w zakresie od 0,1 do 
3600 s. Po wybraniu wartości równej 3600 s regulator będzie 
działał jak regulator P.

• Ponadto możliwe jest ustawienie regulatora na regulację 
odwrotną tzn. przy wzroście wartości zadanej, prędkość 
będzie zmniejszana. W przypadku sterowania odwrotnego, 
wzmocnienie (Kp) musi być ustawione na wartość w zakresie 
od -0,1 do -20.

RADA
Jeśli pompa jest podłączona do magistrali, tryb 
regulacji nie może być wybierany poprzez CUE. 
Patrz rozdział 13.3 Sygnał magistrali GENIbus.
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Poniższa tabela pokazuje zalecane ustawienia regulatora:

*  Ti = 100 sekund (ustawienie fabryczne).

1. Instalacje grzewcze to instalacje, w których zwiększenie 
wydajności pompy będzie rezultatem wzrostu temperatury na 
przetworniku.

2. Instalacje chłodnicze to instalacje, w których zwiększenie 
wydajności pompy będzie rezultatem spadku temperatury na 
czujniku.

L1 = Odległość pomiędzy pompą, a czujnikiem w [m].

L2 = Odległość pomiędzy wymiennikiem ciepła, a czujnikiem
w [m].

Jak ustawić regulator PI

Dla większości zastosowań fabryczne ustawienia stałych 
regulatora Kp i Ti zapewnią optymalną pracę pompy. Jednakże,
w niektórych zastosowaniach może być konieczne dopasowanie 
regulatora.

Należy postępować w następujący sposób:

1. Zwiększyć wzmocnienie (Kp) do czasu, kiedy silnik zacznie 
pracować niestabilnie. Niestabilność może być sygnalizowana 
przez wahania wartości mierzonej. Ponadto, niestabilność jest 
słyszalna, ponieważ silnik zaczyna zwiększać i zmniejszać 
obroty.
Ponieważ niektóre układy, takie jak układy regulacji 
temperatury, reagują powoli, może być trudne do zauważenia, 
że silnik pracuje niestabilnie.

2. Ustawić wzmocnienie (Kp) na połowę wartości, przy której 
silnik pracował niestabilnie. To jest poprawne ustawienie 
wzmocnienia.

3. Zmniejszyć czas różniczkowania (Ti), aż prędkość obrotowa 
silnika stanie się niestabilna.

4. Ustawić czas różniczkowania (Ti) na podwójną wartość, przy 
której silnik pracował niestabilnie. To jest poprawna nastawa 
czasu różniczkowania.

Ogólnie można przyjąć że:

• Jeżeli regulator reaguje zbyt wolno, zwiększyć Kp.

• Jeżeli regulator reaguje niestabilnie, należy zdławić instalację 
zmniejszając Kp lub zwiększając Ti.

10.8.3 Zewnętrzna wartość zadana (3.3)

Wejście zewnętrznego sygnału wartości zadanej (zacisk 53) 
może być nastawione jako:

• Aktywne,

• Nieaktywne.

Po wybraniu "Aktywne", na aktualną wartość zadaną wpływa 
sygnał podłączony do wejścia zewnętrznej wartości zadanej. 
Patrz rozdział 13.2 zewnętrzny punkt pracy.

Instalacja/
zastosowanie

Kp

TiInstalacja 
grzewcza1)

Ukad 
chłodzenia2)

0,2 0,5

SP, SP-G, SP-NE: 0,5 0,5

0,2 0,5

SP, SP-G, SP-NE: 0,5 0,5

0,2 0,5

- 2,5 100

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*

CUE

p

CUE

p

CUE

Q

CUE

L

t

L2

CUE

∆t

L2

CUE

t
L2

CUE

CUE

∆p

∆p

L1

CUE
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10.8.4 Przekaźniki sygnałowe 1 i 2 (3.4 i 3.5)

CUE ma dwa przekaźniki sygnałowe. Na ekranie jak poniżej 
należy wybrać, w jakich sytuacjach powinien zostać pobudzony 
przekaźnik sygnałowy.

10.8.5 Przyciski na CUE (3.6)

Przyciski modyfikujące (+, -, On/Off, OK) na panelu sterowania 
mogą być ustawione jako:

• Aktywne,

• Nieaktywne.

Gdy są nastawione jako "Nieaktywne" (zablokowane), nie 
działają. Ustawić przyciski na "Nieaktywne" jeżeli pompa powinna 
być sterowana przez zewnętrzny system sterowania.

Uaktywnianie przycisków odbywa się poprzez równoczesne 
wciśnięcie przycisków ze strzałkami w górę i w dół na 3 sekundy.

10.8.6 Protokół (3.7)

Na tym ekranie pokazany jest wybór protokołu dla portu RS-485 
w CUE. Protokół może być nastawiony jako:

• GENIbus

• FC

• FC MC.

Jeśli wybrany jest "GENIbus", komunikacja odbywa się według 
standardu GENIbus firmy Grundfos. FC i FC MC służą wyłącznie 
do celów serwisowych.

10.8.7 Numer pompy (3.8)

Na tym ekranie widać numer pompy w sieci GENIbus. 
Pompie można nadać numer pomiędzy 1 a 199. W przypadku 
komunikacji bus, numer należy przydzielić każdej pompie.

Nastawa fabryczna to "-".

10.8.8 Wejścia cyfrowe 2, 3 i 4 (3.9 do 3.11)

Wejścia cyfrowe CUE (zacisk 19, 32 i 33) można ustawić 
indywidualnie na różne funkcje.

Wybrać jedną z następujących funkcji:

• Min. (charakterystyka minimalna)

• Maks. (charakterystyka maksymalna)

• Zakł. zewn. (zakłócenie zewnętrzne)

• Łącznik przepływu

• Kasowanie alarmu

• Suchobieg (z czujnika zewnętrznego)

• Przepływ skumulowany (impulsy przepływu, tylko zacisk 33)

• Nieaktywne.

Wybrana funkcja jest aktywna, gdy uaktywnione jest wejście 
cyfrowe (zamknięty zestyk). Patrz również rozdział 13.1 Wejścia 
cyfrowe.

Min.

Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg charakterystyki min.

Maks.

Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg charakterystyki maks.

Zakł. zewn.

Uaktywnienie wejścia uruchamia przekaźnik czasowy. 
Jeżeli będzie uaktywnione przez więcej niż 5 sekund, 
zasygnalizowane zostanie zewnętrzne zakłócenie. Gdy wejście 
zostanie wyłączone, stan zakłócenia zostanie przerwany, 
a pompa może zostać ponownie uruchomiona tylko ręcznie przez 
skasowanie sygnalizacji zakłócenia.

Przekaźnik sygnałowy 1 Przekaźnik sygnałowy 2

• Gotowy,

• Alarm,

• Praca,

• Pompa pracuje,

• Nieaktywne,

• Ostrzeżenie,

• Przesmarować.

• Gotowy,

• Alarm,

• Praca,

• Pompa pracuje,

• Nieaktywne,

• Ostrzeżenie,

• Przesmarować.

RADA
Różnica pomiędzy alarmem a ostrzeżeniem, patrz 
rozdział 10.6.3 Sygnalizacja zakłóceń.
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Łącznik przepływu

Po wybraniu tej funkcji pompa zostanie wyłączona jeżeli 
podłączony łącznik przepływu zarejestruje mały przepływ.

Użycie funkcji stop jest możliwe tylko wtedy, gdy pompa jest 
podłączona do przetwornika ciśnienia lub poziomu, a funkcja stop 
jest aktywna. Patrz rozdział 10.8.11 Stałe ciśnienie z funkcją Stop 
(3.14) i 10.8.12 Stały poziom z funkcją stop (3.14).

Kasowanie alarmu

Po uaktywnieniu tego wejścia alarm zostaje skasowany, jeżeli 
przyczyna alarmu już nie istnieje.

Suchobieg

Po wybraniu tej funkcji, może być rejestrowany brak ciśnienia 
wlotowego lub wody. Tutaj potrzebne jest dodatkowe 
wyposażenie:

• zabezpieczenia przed suchobiegiem Grundfos Liqtec®

• łącznika ciśnienia zamontowanego po stronie ssawnej pompy

• łącznika przepływu zamontowanego po stronie ssawnej 
pompy.

W przypadku rejestracji braku ciśnienia wlotowego lub wody 
(suchobieg) pompa zostanie wyłączona. Pompa nie może zostać 
ponownie uruchomiona tak długo jak wejście jest aktywne.

Kolejne uruchomienia mogą być opóźnione do 30 minut, zależnie 
od rodziny pomp.

Przepływ całkowity

Gdy ta funkcja jest ustawiona na wejściu cyfrowym 4 a do zacisku 
33 podłączony jest przetwornik impulsowy, może być mierzony 
przepływ skumulowany (objętość przepompowanej cieczy).

10.8.9 Cyfrowe wejście przepływu (3.12)

Ten ekran pojawia się tylko wtedy, gdy na ekranie 3.11 został 
skonfigurowany przepływomierz.

Ten ekran wykorzystywany jest do nastawiania objętości 
przypadającej na każdy impuls dla funkcji "Przepływ całkowity" za 
pomocą przetwornika impulsowego podłączonego do zacisku 33.

Zakres nastawy:

• 0-1000 litrów/impuls.

Objętość może być nastawiana w jednostkach wybranych
w przewodniku rozruchu.

10.8.10 Wyjście analogowe (3.13)

Wyjście analogowe można ustawić na jedną z następujących 
opcji:

• Sprzężenie zwrotne

• Pobór mocy

• Prędkość obr.

• Częstotliwość wyjściowa

• Czujnik zewnętrzny

• Przekroczenie ograniczenia 1

• Przekroczenie ograniczenia 2

• Nieaktywne.

10.8.11 Stałe ciśnienie z funkcją Stop (3.14)

Ustawienia

Funkcja stop może zostać ustawiona na wartości:

• Aktywna

• Nieaktywna.

Zakres zał./wył. może być ustawiony w zakresie wartości:

• ∆H jest fabrycznie ustawione na 10 % aktualnej wartości 
zadanej.

• ∆H może być ustawione w zakresie od 5 % do 30 % aktualnej 
wartości zadanej.

Opis

Funkcja stop jest używana do przełączania pomiędzy pracą zał./
wył. (przerywaną), przy małym przepływie, a pracą ciągłą przy 
dużym przepływie.

Rys. 32 Stałe ciśnienie z funkcją stop. Różnica pomiędzy 
ciśnieniem załączenia i wyłączenia (∆H)

Mały przepływ może być wykryty na dwa sposoby:

1. Wbudowana "funkcja wykrywania małego przepływu", która 
działa, jeśli wejście cyfrowe nie jest ustawione na łącznik 
przepływu.

2. Łącznik przepływu podłączony do wejścia cyfrowego.
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Ciśnienie
wyłączenia

∆H
Ciśnienie

załączenia

Praca ciągła

Praca zał./wył. (przerywana)
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1. Funkcja rejestracji małego przepływu

Pompa kontroluje przepływ przez regularne krótkotrwałe 
zmniejszenie obrotów. Jeżeli zmiana ciśnienia nie następuje lub 
jest bardzo mała, to pompa traktuje to jako mały przepływ.

Prędkość obrotowa będzie zwiększana, aż do osiągnięcia 
ciśnienia wyłączania (aktualna wartość zadana + 0,5 x ∆H)
i pompa zostanie wyłączona po kilku sekundach. 
Pompa uruchomi się najpóźniej wtedy, gdy ciśnienie spadnie do 
ciśnienia załączenia (aktualna wartość zadana - 0,5 x ∆H).

Jeśli przepływ w okresie wyłączenia będzie powyżej granicy 
małego przepływu, pompa uruchomi się ponownie zanim 
ciśnienie obniży się do ciśnienia załączenia.

Podczas ponownego uruchomienia pompa będzie reagowała
w następujący sposób:

1. Jeżeli przepływ jest większy od granicy małego przepływu, 
pompa powróci do pracy wg ciśnienia stałego.

2. Jeżeli przepływ będzie ciągle mniejszy od granicy małego 
przepływu, pompa będzie dalej pracowała w trybie zał./wył. 
Będzie kontynuowała pracę w trybie zał./wył., dopóki przepływ 
nie będzie większy od granicy małego przepływu. 
Gdy przepływ będzie większy od granicy małego przepływu, 
pompa powróci do pracy ciągłej.

2. Wykrywanie małego przepływu przez czujnik przepływu

Gdy wejście cyfrowe zostanie uaktywnione ze względu na mały 
przepływ, prędkość obrotowa będzie zwiększana, aż zostanie 
osiągnięte ciśnienie wyłączenia (aktualna wartość zadana 
+ 0,5 x ∆H), i pompa wyłączy się. Kiedy ciśnienie osiągnie 
wartość ciśnienia załączenia, pompa zostanie ponownie 
załączona. W przypadku dalszego braku przepływu, pompa 
szybko osiągnie ciśnienie wyłączenia i wyłączy się. W przypadku 
pojawienia się przepływu, pompa będzie pracowała wg wartości 
zadanej.

Warunki pracy dla funkcji stop

Funkcja stop wymaga zamontowania przetwornika ciśnienia, 
zaworu zwrotnego i membranowego zbiornika ciśnieniowego.

Rys. 33 Położenie zaworu zwrotnego i przetwornika ciśnienia 
w instalacji z pracą ze ssaniem

Rys. 34 Położenie zaworu zwrotnego i przetwornika ciśnienia 
w instalacji z ciśnieniem wlotowym

Zbiornik membranowy

Funkcja stop wymaga zamontowania membranowego zbiornika 
ciśnieniowego o określonej pojemności minimalnej. Zbiornik musi 
być zamontowany możliwie jak najbliżej za pompą, a ciśnienie 
wstępne musi być równe 0,7 x aktualna wartość zadana.

Zalecane wielkości membranowym zbiorników ciśnieniowych:

Jeżeli wielkość membranowego zbiornika ciśnieniowego 
odpowiada wielkości z powyższej tabeli, ustawienie fabryczne ∆H 
może pozostać niezmienione.

Jeżeli zamontowany zbiornik jest za mały pompa będzie się 
załączać i wyłączać zbyt często. Można temu zapobiec przez 
zwiększenie ∆H.

UWAGA

Zawór zwrotny musi być zawsze zamontowany przed 
przetwornikiem ciśnienia. Patrz rys. 33 i 34.

Jeżeli do wykrywania małego przepływu 
wykorzystywany jest łącznik przepływu, musi on być 
zainstalowany od strony układu za przeponowym 
zbiornikiem ciśnieniowym.
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10.8.12 Stały poziom z funkcją stop (3.14)

Ustawienia

Funkcja stop może zostać ustawiona na wartości:

• Aktywna

• Nieaktywna.

Zakres zał./wył. może być ustawiony w zakresie wartości:

• ∆H jest fabrycznie ustawione na 10 % aktualnej wartości 
zadanej.

• ∆H może być ustawione w zakresie od 5 % do 30 % aktualnej 
wartości zadanej.

Wbudowana funkcja wykrywania małego przepływu będzie 
automatycznie mierzyła i magazynowała w pamięci zużycie 
energii przy ok. 50 % i 85 % znamionowej prędkości obrotowej.

Jeśli wybrane jest "Aktywna", należy:

1. Zamknąć zawór odcinający, aby wytworzyć warunki braku 
przepływu.

2. Nacisnąć [OK], aby uruchomić proces samoczynnego 
dostrojenia.

Opis

Funkcja stop jest używana do przełączania pomiędzy pracą zał./
wył. (przerywaną), przy małym przepływie, a pracą ciągłą przy 
dużym przepływie.

Rys. 35 Stały poziom z funkcją stop. Różnica między 
poziomem załączania i wyłączania (∆H)

Mały przepływ może być wykryty na dwa sposoby:

1. Za pomocą wbudowanej funkcji wykrywania małego 
przepływu.

2. Łącznikiem przepływu podłączonym do wejścia cyfrowego.

1. Funkcja rejestracji małego przepływu

Wbudowana funkcja wykrywania małego przepływu bazuje na 
pomiarze prędkości obrotowej i mocy.

Gdy zostanie wykryty mały przepływ, pompa wyłączy się. 
Kiedy poziom osiągnie wartość poziomu załączenia, pompa 
włączy się ponownie. Jeśli przepływu nadal nie będzie, pompa 
osiągnie poziom wyłączenia i zatrzyma się. W przypadku 
pojawienia się przepływu, pompa będzie pracowała wg wartości 
zadanej.

2. Wykrywanie małego przepływu przez czujnik przepływu

Gdy wejście cyfrowe zostanie uaktywnione ze względu na mały 
przepływ, prędkość obrotowa będzie zwiększana, aż zostanie 
osiągnięty poziom wyłączenia (aktualna wartość zadana 
+ 0,5 x ∆H), i pompa wyłączy się. Kiedy poziom osiągnie wartość 
poziomu załączenia, pompa włączy się ponownie. 
Jeśli przepływu nadal nie będzie, pompa osiągnie poziom 
wyłączenia i zatrzyma się. W przypadku pojawienia się 
przepływu, pompa będzie pracowała wg wartości zadanej.

Warunki pracy dla funkcji stop

Wykorzystanie funkcji stop do utrzymywania stałego poziomu 
możliwe jest tylko wtedy, gdy do układu zostanie włączony 
przetwornik poziomu, a wszystkie zawory będą mogły zostać 
zamknięte.

10.8.13 Przetwornik (czujnik) 1 (3.15)

Ustawienie przetwornika 1 podłączonego do zacisku 54. Jest to 
przetwornik sprzężenia zwrotnego.

Wybrać jedną z następujących wartości:

• Sygnał wyjściowy przetwornika (czujnika pomiarowego):
0-20 mA
4-20 mA.

• Jednostka pomiarowa przetwornika:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, °F, %.

• Zakres pomiarowy przetwornika.

10.8.14 Przetwornik (czujnik) 2 (3.16)

Ustawienie czujnika 2 podłączonego do modułu wejść 
czujnikowych MCB 114.

Wybrać jedną z następujących wartości:

• Sygnał wyjściowy przetwornika (czujnika pomiarowego):
0-20 mA
4-20 mA.

• Jednostka pomiarowa przetwornika:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, °F, %.

• Zakres pomiarowy przetwornika (czujnika):
0-100 %.
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10.8.15 Praca/rezerwa (3.17)

Ustawienia

Funkcję praca/tryb czuwania można ustawić na:

• Aktywna

• Nieaktywna.

Funkcję praca/tryb czuwania aktywuje się w następujący sposób:

1. Podłaczyć jedną z pomp do zasilania elektrycznego.
Ustawić funkcję praca/tryb czuwania na "Nieaktywna".
Wykonać niezbędne ustawienia w menu "PRACA"
i "INSTALACJA".

2. Ustawić tryb pracy "Stop" w menu "PRACA".

3. Podłączyć drugą pompę do zasilania elektrycznego.
Wykonać niezbędne ustawienia w menu "PRACA"
i "INSTALACJA".
Ustawić funkcję praca/tryb czuwania na "Aktywna".

Pompa pracująca znajdzie drugą pompę i automatycznie ustawi 
funkcję praca/tryb czuwania na "Aktywna". Jeżeli druga pompa 
nie zostanie znaleziona, nastąpi sygnalizacja zakłócenia.

Funkcja praca/tryb czuwania dotyczy dwóch pomp w układzie 
równoleglym i kontrolowanych przez GENIbus. Każda pompa 
musi być połączona z własnym CUE i czujnikiem.

Główne cele tej funkcji to:

• Uruchamianie pompy rezerwowej w przypadku, gdy pompa 
pracująca zatrzyma się na skutek alarmu.

• Przełączanie pomp co najmniej co 24 godziny.

10.8.16 Zakres pracy (3.18)

Jak ustawić zakres pracy:

• Ustawić prędkość min. w zakresie prędkości maks. i min. 
pompy. Ustawienia fabryczne zależą od typoszeregu pomp.

• Ustawić prędkość maks. w zakresie od ustawionej prędkości 
min. do prędkości maks. pompy. Ustawienia fabryczne są 
równe 100 % tj. prędkości podanej na tabliczce znamionowej.

Obszar pomiędzy prędkością min. i maks. to aktualny zakres 
pracy pompy.

Zakres pracy może być zmieniony przez użytkownika w zakresie 
prędkości obrotowej pompy.

W przypadku niektórych pomp dopuszczalna jest praca 
ponadsynchroniczna (prędkość maks. powyżej 100 %). 
Wymaga to jednak użycia przewymiarowanego silnika w celu 
dostarczenia wymaganej mocy przez pompę podczas pracy 
ponadsynchronicznej.

Rys. 36 Ustawienie charakterystyki min. i maks. w % osiągów maksymalnych

RADA
Obydwie pompy muszą być połączone elektrycznie 
poprzez GENIbus, i nic więcej nie może być 
podłączone do sieci GENIbus.
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10.8.17 Kontrola łożysk silnika (3.19)

Funkcję kontroli łożysk silnika można ustawić na:

• Aktywne

• Nieaktywne.

Gdy funkcja jest ustawiona na "Aktywne", CUE będzie 
generowała ostrzeżenie, kiedy łożyska silnika będą musiały 
zostać ponownie nasmarowane lub wymienione.

Opis

Funkcja kontroli łożysk silnika używana jest do sygnalizowania, 
kiedy nadchodzi czas na przesmarowanie lub wymianę łożysk 
silnika. Patrz obrazy 2.10 i 2.11.

Przy generowaniu ostrzeżenia i obliczaniu czasu brane jest pod 
uwagę to, czy pompa pracowała ze zmniejszoną prędkością 
obrotową. Jeżeli przetworniki temperatury są zainstalowane
i podłączone do modułu wejść czujnikowych MCB 114,
w obliczeniach uwzględniana jest temperatura łożysk.

10.8.18 Potwierdzanie przesmarowania/wymiany łożysk 
silnika (3.20)

Funkcja może mieć ustawione następujące wartości:

• Przesmarowane

• Wymienione

• Nie wykonano.

Po ponownym nasmarowaniu lub wymianie łożysk, należy tą 
czynność potwierdzić na powyższym obrazie naciskając przycisk 
[OK].

Przesmarowane

Po potwierdzeniu ostrzeżenia "Ponowne smarowanie łożysk 
silnika",

• licznik jest ustawiany na 0.

• liczba przesmarowań zwiększa się o 1.

Kiedy liczba przesmarowań dojdzie do górnej dopuszczalnej 
wartości, na ekranie pojawia się ostrzeżenie "Wymiana łożysk 
silnika".

Wymienione

Po potwierdzeniu ostrzeżenia "Wymiana łożysk silnika",

• licznik jest ustawiany na 0.

• liczba przesmarowań ustawiana jest na 0.

• liczba wymian łożysk zwiększana jest o 1.

10.8.19 Przetwornik temperatury 1 (3.21)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy został zainstalowany 
moduł wejść czujnikowych MCB114.

Wybierz funkcję przetwornika temperatury Pt100/Pt1000 nr 1, 
podłączonego do MCB 114:

• Łożysko od strony napędu (D)

• Łożysko od strony bez napędu (ND)

• Inna temp. cieczy 1

• Inna temp. cieczy 2

• Uzwojenie silnika

• Temp. pomp. cieczy

• Temperatura otocz.

• Nieaktywne.

10.8.20 Przetwornik temperatury 2 (3.22)

Ten ekran pokazywany jest tylko wtedy, gdy został zainstalowany 
moduł wejść czujnikowych MCB114.

Wybierz funkcję przetwornika temperatury Pt100/Pt1000 nr 2, 
podłączonego do MCB 114:

• Łożysko od strony napędu (D)

• Łożysko od strony bez napędu (ND)

• Inna temp. cieczy 1

• Inna temp. cieczy 2

• Uzwojenie silnika

• Temp. pomp. cieczy

• Temperatura otocz.

• Nieaktywne.

RADA

Licznik będzie kontynuował liczenie nawet jeżeli 
funkcja zostanie przełączona na "Nieaktywne", lecz 
w przypadku konieczności ponownego smarowania 
nie będzie sygnalizowane ostrzeżenie.

RADA
Ponowne smarowanie nie może być wybrane po 
potwierdzeniu wykonania tej czynności.
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10.8.21 Nagrzewanie w czasie postoju

Funkcję nagrzewania w czasie postoju można ustawić na:

• Aktywna

• Nieaktywna.

Gdy funkcja ta jest ustawiona na "Aktywna", a pompa zostaje 
zatrzymana poleceniem wył., do uzwojenia silnika doprowadzany 
jest prąd.

Funkcja nagrzewania w czasie postoju powoduje wstępne 
nagrzewanie silnika w celu uniknięcia kondensacji.

10.8.22 Rampy (3.24)

Ustaw czas dla każdej z dwu ramp, rampy przyrostu i rampy 
opadania:

• Nastawienie fabryczne:
Zależy od wielkości silnika.

• Zakres parametru rampy:
1-3600 s.

Czas rampy przyrostu to czas przyspieszania od 0 min-1 do 
znamionowej prędkości obrotowej silnika. Wybierz czas rampy 
przyrostu tak, aby prąd wyjściowy nie przekroczył granicy prądu 
maksymalnego dla CUE.

Czas rampy opadania jest to czas zwalniania od znamionowej 
prędkości obrotowej silnika do 0 min-1. Wybierz czas rampy 
opadania tak, aby nie wystąpiło przepięcie, oraz tak, aby 
generowany prąd nie przekroczył granicy prądu maksymalnego 
dla CUE.

Rys. 37 Rampa przyrostu i rampa opadania, ekran 3.24

10.8.23 Częstotliwość przełączająca (3.25)

Częstotliwość przełączająca może być zmieniona, dostępne 
opcje w menu są zależne od zakresu mocy CUE. 
Zmiana częstotliwości przełączającej na wyższy poziom zwiększy 
straty oraz temperaturę CUE.

Nie zalecamy zwiększania częstotliwości przełączającej jeżeli 
temperatura otoczenia jest wysoka.

11. Ustawienia przy pomocy PC Tool dla 
produktów E

Specjalne wymagania związane z ustawianiem, różniące się od 
ustawień dostępnych poprzez CUE, wymagają użycia produktów 
PC Tool E firmy Grundfos. Ustawienia powinny być wykonane 
przez pracownika serwisu firmy Grundfos. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

12. Priorytet nastaw

CUE może być sterowany jednocześnie różnymi sposobami. 
Jeżeli jednocześnie aktywne są dwa lub więcej tryby pracy, to 
działa tryb o najwyższym piorytecie.

12.1 Sterowanie bez sygnału z magistrali, tryb pracy 
lokalny

 

Przykład: Jeśli sygnał zewnętrzny aktywował tryb pracy "Maks.", 
możliwe będzie tylko zatrzymanie pompy.

12.2 Sterowanie za pomocą sygnału z magistrali, tryb 
pracy - sterowanie zdalne

Przykład: Jesli sygnał bus aktywował tryb pracy "Maks.", 
możliwe będzie tylko zatrzymanie pompy.

T
M

0
3

 9
4

3
9

 0
2

0
8

Znam.

Rampa 
przyśpieszenia

Rampa 
hamowania

Prędkość
obr.

Czas

Minimalna

Rampa 
początkowa

Rampa 
końcowa

Maksymalna

Przycisk on/off (zał./wył.) ma najwyższy priorytet. 
W stanie "off" (wył.) praca pompy nie jest możliwa.

Priorytet Menu CUE Sygnał zewnętrzny

1 Wył.

2 Maks.

3 Wył.

4 Maks.

5 Min. Min.

6 - Normalny - Normalny

Priorytet Menu CUE
Sygnał 
zewnętrzny

Sygnał bus

1 Wył.

2 Maks.

3 Wył. Wył.

4 Maks.

5 Min.

6 - Normalny

On/On/
Off
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13. Zewnętrzne sygnały sterujące

13.1 Wejścia cyfrowe

Przegląd pokazuje funkcje związane z zamkniętym zestykiem.

Ta sama funkcja nie może być wybrana dla więcej niż jednego 
wejścia. 

13.2 zewnętrzny punkt pracy

Wartość zadana może być nastawiana zdalnie po podłączeniu 
nadajnika sygnału analogowego do wejścia wartości zadanej 
(zacisk 53).

Pętla otwarta

W trybie regulacji "Pętla otwarta" (charakterystyka stała), 
aktualna wartość zadana może być nastawiana wewnątrz 
zakresu od charakterystyki min. do wartości zadanej ustawionej 
poprzez menu CUE. Patrz rys. 38.

Rys. 38 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej w trybie 
regulacji "Pętla otwarta"

Pętla zam.

We wszystkich pozostałych trybach regulacji, z wyjątkiem 
proporcjonalnej różnicy ciśnień, aktualna wartość zadana może 
być nastawiana z zewnątrz w zakresie od mniejszej wartości 
zakresu pomiarowego przetwornika (min. przetwornika) do 
wartości zadanej ustawionej poprzez menu CUE. Patrz rys. 39.

Rys. 39 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej w trybie 
pracy "Regulowanej"

Przykład: Dla wartości min. przetwornika równej 0 bar, wartości 
zadanej ustawionej poprzez menu CUE równej 3 bar 
i zewnętrznej wartości zadanej równej 80 %, aktualna wartość 
zadana będzie następująca:

Zacisk Typ Funkcja

18 DI 1 • Zał./wył. pompy

19 DI 2

• Min. (charakterystyka minimalna)
• Maks. (charakterystyka maksymalna)
• Zakł. zewn. (zakłócenie zewnętrzne)
• Łącznik przepływu
• Kasowanie alarmu
• Suchobieg (z czujnika zewnętrznego)
• Nieaktywne.

32 DI 3

• Min. (charakterystyka minimalna)
• Maks. (charakterystyka maksymalna)
• Zakł. zewn. (zakłócenie zewnętrzne)
• Łącznik przepływu
• Kasowanie alarmu
• Suchobieg (z czujnika zewnętrznego)
• Nieaktywne.

33 DI 4

• Min. (charakterystyka minimalna)
• Maks. (charakterystyka maksymalna)
• Zakł. zewn. (zakłócenie zewnętrzne)
• Łącznik przepływu
• Kasowanie alarmu
• Suchobieg (z czujnika zewnętrznego)
• Przepływ całkowity (przepływ na 

podstawie impulsów)
• Nieaktywne.

Zacisk Typ Funkcja

53 AI 1 • Zewnętrzna wart. zad. (0-10 V)

T
M

0
3

 8
8

5
6

 2
6

0
7

T
M

0
3

 8
8

5
6

 2
6

0
7

Aktualna 
wartość 
zadana

=
(wart. zad. z menu CUE - min. przetw.) x % 
sygnału zewn. wart. zad. + min. przetw.

= (3 - 0) x 80 % + 0 

= 2,4 bar

Wartość zad.

Charakterystyka
maks.

Wartość zadana, menu
CUE

Charakterystyka min.

Zewn. sygnał wartości zadanej

Aktualna wartość
zadana

0 10 V

Zakres 
aktualnej 
wart. zad.

Wartość zad.

Maks. przetw.

Wartość zadana, menu
CUE

Min. przetw.

Zewn. sygnał wartości zadanej

Aktualna wartość
zadana

0 10 V

Zakres 
aktualnej 
wart. zad.
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Proporcjonalna różnica ciśnień

W trybie regulacji "Proporcjonalna różnica ciśnień" aktualna 
wartość zadana może być nastawiana w zakresie od 25 % 
maksymalnej wysokości podnoszenia do wartości zadanej 
ustawionej poprzez menu CUE. Patrz rys. 40.

Rys. 40 Zależność pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej w trybie 
regulacji "Proporcjonalna różnica ciśnień"

Przykład: Przy maksymalnej wysokości podnoszenia równej 
12 m, wartości zadanej ustawianej poprzez menu CUE równej 
6 metrów, i sygnale zewnętrznej wartości zadanej wynoszącym 
40 %, aktualna wartość zadana osiągnie następującą wartość:

13.3 Sygnał magistrali GENIbus

CUE podtrzymuje komunikację szeregową poprzez wejście
RS-485. Komunikacja odbywa się wg protokołu GENIbus firmy 
Grundfos i umożliwia podłączenie do systemu zarządzania 
budynkiem lub innego zewnętrznego układu sterowania.

Parametry pracy, takie jak wartość zadana i tryb pracy, mogą być 
nastawiane zdalnie sygnałem magistrali bus. 
Jednocześnie pompa może udostępniać informacje o ważnych 
parametrach, jak rzeczywista wartość parametru sterowania, 
pobór mocy i komunikaty o zakłóceniach.

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z firmą 
Grundfos.

13.4 Inne standardy bus

Grundfos oferuje wiele rozwiązań komunikacji bus wg innych 
standardów.

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z firmą 
Grundfos.

14. Konserwacja i serwis

14.1 Czyszczenie CUE

Utrzymuj w czystości żebra i łopatki wentylatora, aby zapewnić 
wystarczające chłodzenie CUE.

14.2 Części i zestawy serwisowe

Informacje na temat części i zestawów serwisowych, prosimy 
odwiedzić stronę www.grundfos.com > Grundfos Product Center.

15. Przegląd zakłóceń

15.1 Lista ostrzeżeń i alarmów

1) W przypadku alarmu, CUE zmienia tryb pracy w zależności od 
typu pompy.

2) 2) AMA, Automatyczne Dostosowanie Silnika (Automatic 
Motor Adaptation). Nieaktywny w obecnym oprogramowaniu.

3) Ostrzeżenia są kasowane na wyświetlaczu 3.20.
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7

Aktualna 
wartość 
zadana

=
(wartość zadana, menu CUE - 25 % maks. 
wys. podn.) x % sygnału zewn. wart. zad. 
+ 25 % maks. wys. podn.

= (6 - 12 x 25 %) x 40 % + 12/4

= 4,2 m

RADA
Jeśli używany jest sygnał magistrali, liczba ustawień 
dostępnych poprzez CUE będzie mniejsza.

Wartość zad.

90 % maks. wys. podn.

Wartość zadana, menu
CUE

25 % maks. wys. podn.

Zewn. sygnał wartości 

Aktualna wartość
zadana

0 10 V

Zakres 
aktualnej 
wart. zad.
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1 Za wysoki prąd upływu ● Wył. ODPOW.

2
Zanik fazy sieci 
zasilającej

● Wył. Test

3 Zakłócenie zewn. ● Wył. ODPOW.

16 Inne zakłócenie
● Wył. Test

● Wył. ODPOW.

30 Wymiana łożysk silnika ● - ODPOW.3)

32 Zbyt wysokie napięcie
● - Test

● Wył. Test

40 Zbyt niskie napięcie
● - Test

● Wył. Test

48 Przeciążenie
● Wył. Test

● Wył. ODPOW.

49 Przeciążenie ● Wył. Test

55 Przeciążenie
● - Test

● Wył. Test

57 Suchobieg ● Wył. Test

64 Zbyt wysoka temp. CUE ● Wył. Test

70
Zbyt wysoka 
temperatura silnika

● Wył. Test

77
Błąd komunikacji, praca/
standby

● - Test

89
Sygnał czujnika 1 poza 
zakresem

● 1) Test

91
Temperatura czujnika 1 
poza zakresem

● - Test

93
Sygnał czujnika 2 poza 
zakresem

● - Test

96
Sygnał wartości zadanej 
poza zakresem

● 1) Test

148
Zbyt wysoka 
temperatura łożysk

● - Test

● Wył. Test

149
Zbyt wysoka 
temperatura łożysk

● - Test

● Wył. Test

155 Zakłócenie rozruchu ● Wył. Test

175
Temperatura czujnika 2 
poza zakresem

● - Test

240
Przesmaruj łożyska 
silnika

● - ODPOW.3)

241 Brak fazy silnika
● - Test

● Wył. Test

242 APS nie powiodło się2) ● - ODPOW.
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15.2 Kasowanie alarmów

W przypadku zakłócenia lub nieprawidłowego działania CUE, 
sprawdzić listę alarmów w menu "PRACA". Pięć ostatnich 
alarmów i pięć ostatnich ostrzeżeń można znaleźć w menu 
rejestrów (logi).

Jeśli jakiś alarm będzie się powtarzał, należy wezwać technika 
firmy Grundfos.

15.2.1 Ostrzeżenie

CUE kontynuuje pracę dopóki ostrzeżenie jest aktywne. 
Ostrzeżenie pozostaje aktywne, dopóki istnieje jego przyczyna. 
Niektóre ostrzeżenia mogą przełączyć się w stan alarmu.

15.2.2 Alarm

W przypadku alarmu, CUE zatrzymuje pompę lub zmienia tryb 
pracy w zależności od rodzaju i typu pompy. Patrz rozdział 
15.1 Lista ostrzeżeń i alarmów.

Pompa wznawia pracę po usunięciu przyczyny alarmu
i skasowaniu alarmu.

Ręczne kasowanie alarmu

• Nacisnąć [OK] na ekranie alarmu.

• Nacisnąć [Zał./Wył.] dwa razy.

• Uaktywnić wejścia cyfrowe DI 2-DI 4 ustawione na 
"Kasowanie alarmu" lub wejście cyfrowe DI 1 (Zał./Wył.).

Jeżeli skasowanie alarmu nie jest możliwe, oznacza to, że 
przyczyna alarmu nie została usunięta lub alarm został 
zablokowany.

15.2.3 Alarm z blokadą

W przypadku alarmu z blokadą, CUE zatrzymuje pompę i blokuje 
się. Wznowienie pracy pompy jest możliwe dopiero po usunięciu 
przyczyny alarmu i zresetowaniu alarmu.

Kasowanie alarmu z blokadą.

• Wyłączyć zasilanie CUE na ok. 30 sekund. Włączyć zasilanie
i naciśnąć przycisk OK w oknie alarmowym, aby skasować 
alarm.

15.3 Diody sygnalizacyjne

Znaczenie poszczególnych wskaźników przedstawiono poniżej
w tabeli.

15.4 Przekaźniki sygnałowe

Tabela pokazuje funkcje przekaźników.

Zobacz również rys. 18.

Lampka 
sygnalizacyjna

Funkcja

Pali się (zielona)

Pompa pracuje albo została zatrzymana przez 
funkcję stop.

Pulsowanie lampki oznacza, że pompa 
została zatrzymana przez użytkownika (menu 
CUE), zewnętrzny wyłącznik zał./wył. lub 
poprzez magistralę (bus).

Zgasła 
(pomarańcz.)

Pompa została zatrzymana przyciskiem zał./
wył.

Alarm 
(czerwona)

Sygnalizacja alarmu lub ostrzeżenia.

Typ Funkcja

Przekaźnik 1
• Gotowy
• Alarm
• Praca

Pompa pracuje
Ostrzeżenie
Smarowanie

Przekaźnik 2
• Gotowy
• Alarm
• Praca

Pompa pracuje
Ostrzeżenie
Smarowanie
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16. Dane techniczne

16.1 Obudowa

Indywidualne rozmiary szafek CUE zależą od ich stopnia 
ochrony. Tabela poniżej pokazuje, jakie typy obudów 
przyporządkowane są różnym stopniom ochrony.

Przykład:

Odczytaj z tabliczki znamionowej:

• Napięcie zasilania = 3 x 380-500 V.

• Znam. moc na wale = 110 kW.

• Stopień ochrony = IP21.

Z tabeli wynika, że typ obudowy dla tego CUE to D1h.

16.2 Wymiary i masa

1) Wymiary wysokości, szerokości i głębokości są wymiarami maksymalnymi.

Moc znam.
na wale P2

Obudowa

3 x 380-500 V 3 x 525-690 V

[kW] [HP] IP21 IP54 IP21 IP54

110 150
D1h D1h

D1h D1h132 200

160 250

D2h D2h200 300
D2h D2h

250 350

T
M

0
5

 9
3

3
1

 3
7

1
3

Rys. 41 Obudowy D1h i D2h

Obudowa
Wysokość [mm]1) Szerokość [mm]1) Głębokość [mm]1) Otwory śrubowe [mm] Masa [kg]

A a B b C c ∅d ∅e f

D1h 901 844 325 180 378 20 11 11 25 62

D2h 1107 1051 420 280 378 20 11 11 25 125

Objętość wysyłkowa

Obudowa Wysokość [mm]1) Szerokość [mm]1) Głębokość [mm]1) Weight [kg]

D1h 850 370 460 73 Tylko 3 x 380-500 V 110 kW

D1h 850 370 460 72 - 124,5

D2h 1190 560 640 115 - 125,5
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16.3 Warunki otoczenia

16.4 Moment dokręcenia

16.5 Długość przewodu

16.6 Bezpieczniki topikowe i przekrój kabla

16.6.1 Przekroje przewodów sygnałowych

16.6.2 Bezpieczniki nie-UL i przekroje przewodów do sieci
i do silników

1) Ekranowane kable silnikowe, nieekranowane kable zasilające. 
AWG. Patrz rozdział 16.6.3 Bezpieczniki UL i przekroje 
przewodów do sieci i do silników.

16.6.3 Bezpieczniki UL i przekroje przewodów do sieci i do silników

1) Ekranowane kable silnikowe, nieekranowane kable zasilające.
2) American Wire Gauge - znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych.

Wilgotność względna 5-95 % RH

Temperatura otoczenia Maks. +45 °C

Średnia temperatura otoczenia w ciągu 24 
godzin

Max. +40 °C

Minimalna temperatura otoczenia przy pracy 
z pełnym obciążeniem

0 °C

Minimalna temperatura otoczenia przy pracy 
z obniżonym obciążeniem

-10 °C

Temperatura w czasie składowania
i transportu

Od -25 do 65 °C

Czas składowania Maks. 6 miesięcy

Maksymalna wysokość ponad poziomem 
morza bez redukcji osiągów

1000 m

Maksymalna wysokość nad poziomem 
morza z obniżonym obciążeniem

3000 m

RADA
CUE są dostarczone w opakowaniu nienadającym 
się do składowania poza budynkiem.

Śruby M10 19-40 Nm

Śruby M8 8,5 - 20,5 Nm

Maksymalna długość, ekranowany przewód 
zasilający silnik

150 m

Maksymalna długość, nieekranowany 
przewód zasilający silnik

300 m

Maksymalna długość przewodu 
sygnałowego

300 m

Ostrzeżenie

Przekrój przewodów zawsze powinień być zgodny 
z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Maksymalny przekój przewodu do zacisków 
sygnałowych, przewód sztywny

1,5 mm2

Maksymalny przekrój przewodu do zacisków 
sygnałowych, przewód elastyczny

1,0 mm2

Maksymalny przekrój przewodu do zacisków 
sygnałowych

0,5 mm2

Moc znam.
na wale P2

Maks. wartość
bezpiecznika

Typ
bezpiecznika

Maks. przekrój
przewodu 1)

[kW] [A] [mm2]
3 x 380-500 V

110 300 gG 2 x 70
132 350 gG 2 x 70
160 400 gG 2 x 185
200 500 gG 2 x 185
250 600 gR 2 x 185

3 x 525-690 V
110 225 – 2 x 70
132 250 – 2 x 70
160 350 – 2 x 70
200 400 – 2 x 185
250 500 – 2 x 185

Moc znam.
na wale P2

Typ bezpiecznika Maks. przekrój
przewodu 1)Bussmann

E1958
JFHR2

Bussmann
E4273

T/JDDZ

Bussmann
E4274

H/JDDZ

Bussmann
E125085
JFHR2

SIBA
E180276
RKI/JDDZ

Littel Fuse
E71611
JFHR2

Ferraz-Shawmut
E60314
JFHR2[kW] [AWG] 2)

3 x 380-500 V
110 FWH-300 JJS-300 NOS-300 170M3017 2028220-315 L50S-300 A50-P300 2 x 2/0
132 FWH-350 JJS-350 NOS-350 170M3018 2028220-315 L50S-350 A50-P350 2 x 2/0
160 FWH-400 JJS-400 NOS-400 170M4012 206xx32-400 L50S-400 A50-P400 2 x 350 MCM
200 FWH-500 JJS-500 NOS-500 170M4014 206xx32-500 L50S-500 A50-P500 2 x 350 MCM
250 FWH-600 JJS-600 NOS-600 170M4016 206xx32-600 L50S-600 A50-P600 2 x 350 MCM

- - - - Bussmann
E125085
JFHR2

SIBA
E180276
JFHR2

- Ferraz-Shawmut
E76491
JFHR2

-

3 x 525-690 V
110 - - - 170M3017 2061032.315 - 6.6URD30D08A0315 2 x 2/0
132 - - - 170M3018 2061032.350 - 6.6URD30D08A0350 2 x 2/0
160 - - - 170M4011 2061032.350 - 6.6URD30D08A0350 2 x 2/0
200 - - - 170M4012 2061032.400 - 6.6URD30D08A0400 2 x 350 MCM
250 - - - 170M4014 2061032.500 - 6.6URD30D08A0500 2 x 350 MCM
40
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16.7 Wejścia i wyjścia

16.7.1 Zasilanie elektryczne (zaciski L1, L2, L3)

16.7.2 Moc wyjściowa silnika (U,V,W)

1) Napięcie wyjściowe w % napięcia zasilania.
2) W zależności od wybranej rodziny pomp.

16.7.3 Port RS-485 GENIbus

Obwód RS-485 jest oddzielony funkcjonalnie od innych głównych 
obwodów oraz oddzielony galwanicznie od napięcia zasilającego 
(PELV).

16.7.4 (Wejścia cyfrowe)

Wszystkie wejścia cyfrowe są oddzielone galwanicznie od 
napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków 
wysokonapięciowych.

16.7.5 Przekaźniki sygnałowe

1) IEC 60947, części 4 i 5.

Styki przekaźnika są galwanicznie oddzielone od innych 
obwodów za pomocą wzmocnionej izolacji (PELV).

16.7.6 Wejścia analogowe

1) Fabrycznie nastawiony jest sygnał napięciowy "U".

Wszystkie wejścia analogowe są oddzielone galwanicznie od 
napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków 
wysokonapięciowych.

16.7.7 Wyjście analogowe

Wszystkie wyjścia analogowe są oddzielone galwanicznie od 
napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków 
wysokonapięciowych.

16.7.8 Moduł wejść czujnikowych MCB 114

16.8 Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśnienie akustyczne wywoływane przez CUE mierzone jest
w odległości 1 m od czoła urządzenia.

Poziom hałasu silnika sterowanego przez przetwornicę 
częstotliwości może być wyższy od poziomu hałasu takiego 
samego silnika bez sterowania przez przetwornicę częstotliwości. 
Patrz rozdział 6.7 Filtry RFI.

17. Utylizacja
Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie 
z zasadami ochrony środowiska:

1. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw 
lokalnych, publicznych lub prywatnych, zajmujących się 
utylizacją odpadów i surowców wtórnych.

2. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować 
się z najbliższą siedzibą lub warsztatem serwisowym firmy 
Grundfos.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Napięcie zasilania 380-500 V ± 10 %

Napięcie zasilania 525-690 V ± 10 %

Częstotliwość 50/60 Hz

Maks. przejściowa nierównowaga 
pomiędzy fazami

3 % wartości

Prąd upływowy do ziemi > 3,5 mA

Liczba załączeń, obudowa D Maks. 1 raz / 2 min.

RADA
Nie należy wykorzystywać napięcia zasilania do 
załączania i wyłączania CUE.

Napięcie wyjściowe 0-100 %1)

Częstotliwość wyjściowa 0-100 Hz2)

Wyjście załączające Nie jest zalecane

Numer zacisku 68 (A), 69 (B), 61 GND (Y)

Numer zacisku 18, 19, 32, 33

Poziom napięcia 0-24 VDC

Poziom napięcia, styk otwarty > 19 VDC

Poziom napięcia, styk zamknięty < 14 VDC

Maksymalne napięcie na wejściu 28 VDC

Rezystancja wejściowa, Ri ok. 4 kΩ

Przekaźnik 01, numer zacisku 1 (C), 2 (NO), 3 (NC)

Przekaźnik 02, numer zacisku 4 (C), 5 (NO), 6 (NC)

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1)1) 240 VAC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-15)1) 240 VAC, 0,2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1)1) 50 VDC, 1 A

Minimalne obciążenie styku
24 VDC 10 mA
24 VAC 20 mA

C Wspólny

NO Normalnie otwarty

NC Normalnie zamknięty

Wejście analogowe 1, numer zacisku 53

Sygnał napięciowy A53 = "U"1)

Zakres napięcia 0-10 V

Rezystancja wejściowa, Ri ok. 10 kΩ

Maksymalne napięcie ± 20 V

Sygnał prądowy A53 = "I"1)

Zakres prądowy 0-20, 4-20 mA

Rezystancja wejściowa, Ri ok. 200 Ω

Maksymalny prąd 30 mA

Maksymalny błąd, zaciski 53, 54 0,5 % wartości maks.

Wejście analogowe 2, numer zacisku 54

Sygnał prądowy A54 = "I"1)

Zakres prądowy 0-20, 4-20 mA

Rezystancja wejściowa, Ri ok. 200 Ω

Maksymalny prąd 30 mA

Maksymalny błąd, zaciski 53, 54 0,5 % wartości maks.

Wyjście analogowe 1, numer zacisku 42

Zakres prądowy 0-20 mA

Maksymalne obciążenie ramy (masy) 500 Ω

Maksymalny błąd 0,8 wart. maks.

Wejście analogowe 3, numer zacisku 2

Zakres prądowy 0/4-20 mA

Rezystancja wejściowa < 200 Ω

Wejścia analogowe 4 i 5, numer zacisku 4, 5 i 7, 8

Typ sygnału, 2- lub 3-żyłowy Pt100/Pt1000

RADA
Przy stosowaniu Pt100 z przewodem 3-żyłowym 
oporność nie może przekraczać 30 Ω.

Obudowa D1h: Maksymalnie 76 dBA

Obudowa D2h: Maksymalnie 74 dBA
41
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Deklaracja zgodności 1

 

PL: Deklaracja zgodności UE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt 
CUE, którego deklaracja niniejsza dotyczy, jest zgodny z następującymi 
dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw 
członkowskich.

— Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2014/35/WE).
Zastosowana norma: EN 61800-5-1:2007.

— Dyrektywa EMC (2014/30/WE). 
Zastosowana norma: EN 61800-3:2004/A1:2012.

Bjerringbro, 25/02/2016

Svend Aage Kaae
Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Osoba uprawniona do opracowania dokumentacji technicznej 
i podpisania deklaracji zgodności WE. 
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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

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.
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
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

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 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
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 02.09.2016
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