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Pompy E GrundfosWprowadzenie do pomp E

Informacje ogólne
Katalog ten dotyczy pomp Grundfos wyposażonych 
w silniki Grundfos MGE o mocach 0,37 - 22 kW. Silniki 
te są standardowymi silnikami asynchronicznymi 
wyposażonymi fabrycznie w przetwornicę 
częstotliwości i sterownik, a w niektórych przypadkach 
również w przetwornik. Pompy te są określane mianem 
pomp E. Informacje na temat pomp E o większej mocy 
wyjściowej, patrz nasz typoszereg CUE 22-250 kW.

Rys. 1 Pompy Grundfos E

Pompa E nie jest zwykłą pompą lecz systemem 
potrafiącym rozwiązać wiele problemów i zmniejszyć 
zużycie energii w różnego typu instalacjach 
pompowych. Pompy E są idealnym rozwiązaniem, gdy 
mogą być instalowane zamiast standardowych pomp 
niesterowanych bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Aby pompa E była gotowa do 
pracy, wystarczy podłączyć ją do sieci zasilającej oraz 
zamontować ją w instalacji.

Pompa ta jest fabrycznie przetestowana i wstępnie 
skonfigurowana. Operator musi jedynie określić żądany 
punktu pracy (ciśnienie) i system jest gotowy do 
eksploatacji.

Pompy E montowane w nowych instalacjach przynoszą 
wiele korzyści. Przetwornice częstotliwości 
zintegrowane z pompami charakteryzują się 
wbudowaną funkcją zabezpieczenia silnika, chroniącą 
zarówno silnik jak i elementy elektroniczne przed 
przeciążeniem. Oznacza to, że instalacje z pompą E 
nie wymagają stosowania zabezpieczenia silnika poza 
zwykłym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym na 
przewodzie zasilającym.

Rys. 2 Podstawowe elementy pompy E Grundfos
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Typoszereg pomp E Grundfos
Pompy E Grundfos dostępne są w trzech różnych 
grupach funkcjonalnych:

1. Pompy wielostopniowe CRE, CRIE, CRNE 
z przetwornikiem ciśnienia.
Pompy wielostopniowe CRE, CRIE, CRNE, MTRE, 
SPKE, CRKE, CHIE bez przetwornika.

2. Pompy jednostopniowe TPE, TPED Seria 1000, 
NKE, NBE bez przetwornika.

3. Pompy jednostopniowe TPE, TPED Seria 2000, 
NKE, NBE ze zintegrowanym przetwornikiem 
różnicy ciśnienia.

Pompy TPE I TPED Seria 2000 są wyposażone 
w przetwornik różnicy ciśnienia pozwalający na 
sterowanie na podstawie sygnału odpowiadającego 
różnicy ciśnienia pomiędzy króćcami pompy.

Pompy CRE, CRIE i CRNE są dostępne 
z przetwornikiem ciśnienia pozwalającym na 
sterowanie na podstawie sygnału odpowiadającgo 
wartości ciśnienia występującego za pompą.

Wyposażenie pomp E w przetwornik różnicy ciśnienia 
lub przetwornik ciśnienia czyni montaż i rozruch pompy 
przy oddaniu do eksploatacji łatwym i szybkim. 
Pozostałe pompy dostarczane są bez przetworników.

Pompy E bez przetworników wykorzystywane są do 
pracy nieregulowanej (otwarta pętla) lub gdy 
zamontowanie przetwornika przewiduje się 
w późniejszym etapie aby umożliwić sterowanie na 
podstawie wartości przepływu, temperatury, różnicy 
temperatury, ciśnienia lub różnicy ciśnienia 
w dowolnym miejscu instalacji.

Rys. 3 Pompy TPE, TPED Seria 2000 z przetwornikiem 
różnicy ciśnienia

Rys. 4 CRE, CRIE i CRNE z przetwornikiem

Rys. 5 Pompy E bez przetwornika

Funkcje
Funkcje dostępne dla pomp E zależą od rodzaju pompy 
oraz od tego czy pompa została dostarczona 
z przetwornikiem czy bez.

Różnica w funkcjach jest widoczna na możliwościach 
ustawień oferowanych za pośrednictwem pilota R100. 
Struktura menu pilota R100 zależna jest od rodzaju 
pompy E, co dokładniej opisano w dalszych 
rozdziałach.

W tabelach na następnych stronach przedstawiono 
funkcje dostępne dla różnych typów pomp E. Pompy 
CRE, CRIE, CRNE z przetwornikiem oraz pompy 
wielostopniowe bez przetwornika charakteryzują się 
taką samą strukturą menu pilota R100. Wszystkie 
pompy jednostopniowe bez przetwornika, takie jak 
NBE, NKE oraz TPE, TPED Seria 1000 mają inną 
strukturę menu. Pompy TPE, TPED Seria 2000 mają 
swoją własną strukturę menu. W rezultacie 
otrzymaliśmy trzy całkowicie różniące się struktury 
menu dla pełnego typoszeregu pomp E.
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Przegląd funkcji

Funkcje pompy E

Typ pompy E
CRE, CRIE 

i CRNE 
z przetworni-

kiem

CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE,
CRKE, MTRE, 

CHIE bez 
przetwornika

TPE, TPED 
Seria 1000 

NBE, NKE bez 
przetwornika

TPE, TPED 
Seria 2000 
z silnikiem 

jednofazowym 
MGE

TPE, TPED 
Seria 2000 
z silnikiem 

trójfazowym 
MGE

Moc silnika [kW] 0,37-7,5 11-22 0,37-7,5 11-22 0,25-7,5 11-22 0,25-1,1 0,55-7,5 11-22
Nastawy z panelu sterowania:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maks.
Charakterystyka min.
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panelu sterowania:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Nastawy z panelu sterowania:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maks.
Charakterystyka min.
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panelu sterowania:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Tryb pracy: MIN, MAX, STOP
Wydajność w %
Sterowanie zewnętrzne
Nastawy z pilota R100:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maks.
Charakterystyka min.
Kasowanie alarmu
Kasowanie ostrzeżenia
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Charakterystyka stała
Stałe regulatora Kp, Ti
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1
Przekaźnik sygnalizacyjny 2
Przyciski na pompie
Numer pompy (dla komunikacji bus)
Wej. cyfrowe
Funkcja stop
Ograniczenie wydajności
Zakres pracy przetwornika 
i sygnałów

1) 1)

Praca/oczekiwanie
Zakres pracy (prędkość min./maks.)
Kontrola stanu łożysk silnika
Wymiana lub smarowanie łożysk
Ogrzewanie podczas postoju
• Dostępne
1) Dla pomp wyposażonych w przetwornik.



Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Odczyt z pilota R100:
Wartość zadana
Tryb pracy
Aktualna wartość z przetwornika
Prędkość obrotowa pompy
Moc wejściowa
Pobór mocy
Godziny pracy
Stan nasmarowania (łożysk)
Konieczność wymiany (łożysk)
Nastawy poprzez GENIbus:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maks.
Charakterystyka min.
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Charakterystyka stała
Odczyt poprzez GENIbus:
Nastawa
Sygnalizacja pracy
Stan pompy 
Nastawy poprzez sygnał zewnętrzny:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka min./maks. poprzez 
wejście cyfrowe
Charakterystyka min./maks., błąd 
zewnętrzny,
Łącznik poziomu poprzez wejście 
cyfrowe
Odczyty poprzez sygnał zewnętrzny:
Sygnał błędu (przekaźnik)
Błąd, Praca lub Gotowość do pracy 
(przekaźnik)
Błąd, Praca, Gotowość do pracy, 
Smarowanie łożysk, Ostrzeżenie, 
Przekroczenie granicznych wartości 
1 i 2
Funkcja pompy podwójnej

Funkcje pompy E

Typ pompy E
CRE, CRIE 

i CRNE 
z przetworni-

kiem

CRE, CRIE, 
CRNE, SPKE,
CRKE, MTRE, 

CHIE bez 
przetwornika

TPE, TPED 
Seria 1000 

NBE, NKE bez 
przetwornika

TPE, TPED 
Seria 2000 
z silnikiem 

jednofazowym 
MGE

TPE, TPED 
Seria 2000 
z silnikiem 

trójfazowym 
MGE

Moc silnika [kW] 0,37-7,5 11-22 0,37-7,5 11-22 0,25-7,5 11-22 0,25-1,1 0,55-7,5 11-22

• Dostępne
1) Dla pomp wyposażonych w przetwornik.
7
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Regulacja prędkości pomp E
Wiele obecnych zastosowań wymaga regulacji 
prędkości obrotowej pompy. Nie ma wątpliwości, że 
najlepsze rezultaty w dziedzinie regulacji prędkości 
obrotowej uzyskuje się przy zastosowaniu przetwornicy 
częstotliwości, która oferuje następujące korzyści:

• duże oszczędności energii,
• podwyższony komfort,
• wydłużenie czasu eksploatacji całej instalacji jak 

oraz jej poszczególnych elementów,
• brak znaczących strat sprawności,
• zmniejszenie uderzeń hydraulicznych,
• zmniejszenie liczby załączeń/wyłączeń.
Pompy E Grundfos są dobrym wyborem, gdy 
wymagana jest sprawna regulacja.

W rozdziale tym opisano zagadnienia związane 
z osiągami i wydajnością pomp E podczas regulacji 
prędkości obrotowej przy zastosowaniu przetwornicy 
częstotliwości. Opis zawiera:

• równanie powinowactwa (przedstawienie 
przybliżonych zależności pomiędzy Q, H, P i n),

• przedstawienie charakterystyk pracy pomp 
z regulowaną prędkością obrotową,

• przedstawienie charakterystyk instalacji otwartych 
i zamkniętych.

Równania powinowactwa
Przedstawione poniżej równania powinowactwa 
powstały z aproksymacji charakterystyk opisujących 
zmianę prędkości obrotowej pomp odśrodkowych:

H = wysokość podnoszenia w m,

Q = prędkość przepływu w m3/h,

P = moc wejściowa w kW,

n = prędkość obrotwa.

Hx, Qx, praz Px są wartościami uzyskanymi 
z aproksymacji dla prędkości nx. Wzory 
aproksymacyjne są prawdziwe przy założeniu, że 
charakterystyka instalacji pozostaje niezmienna dla nn 
oraz nx. Wtedy wysokość podnoszenia wyraża się 
wzorem:

H = k x Q2

(k - stała), będącym równianiem paraboli 
przechodzącej przez punkt 0,0.

Z równania mocy wynika dodatkowo, że sprawność 
pompy jest niezmienna dla dwóch różnych wartości 
prędkości obrotowej. W praktyce założenie to nie jest 
całkowicie poprawne. Jeżeli wymagane są dokładne 

obliczenia zmniejszenia poboru mocy, należy również 
uwzględnić sprawność przetwornicy częstotliwości 
i silnika.

Rys. 6 Równania powinowactwa

Z przedstawionych wzorów wynika, że wydajność 
pompy (Q) jest proporcjonalna do jej prędkości 
obrotowej (n). Wysokość podnoszenia (H) jest 
proporcjonalna do kwadratu prędkości obrotowej (n), 
podczas gdy moc (P) jest proporcjonalna do trzeciej 
potęgi prędkości obrotowej.

Zmniejszenie prędkości obrotowej przynosi w praktyce 
nieznaczny spadek sprawności. Jednak nie zmienia to 
faktu, że zmniejszenie to przynosi często duże 
oszczędności poboru mocy związane z regulacją 
prędkości obrotowej pompy.

Wzór na obliczenie sprawności (η) jest następujący:

Wykorzystanie wzoru daje dobre wyniki aproksymacji 
dla dolnego zakresu prędkości, wynoszącego 40% 
wartości prędkości maksymalnej.
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Charakterystyki pracy pomp z regulowaną 
prędkością obrotową
Charakterystyka pracy
Poniższy wykres przedstawia charakterystykę pompy 
CRE 15-3. Górna cześć wykresu przedstawia 
charakterystykę QH dla różnych prędkości obrotowych. 
Krzywe dla prędkości pomiędzy 100 % a 50 % 
przedstawiono w odstępach co 10 %. W rezultacie 
najmniejsza prędkość dla jakiej przedstawiono 
charakterystykę wynosi 25 %.

Na dolnej części wykresu przedstawiono moc P1 (moc 
wejściową pobieraną z sieci elektrycznej). Wartość 
NPSH dla pompy pracującej z prędkością maksymalną 
przedstawiono na tym samym wykresie.

Rys. 7 Charakterystyka pracy pompy CRE 15-3

Sprawność
Całkowita sprawność pompy E, htotal jest obliczana 
poprzez pomnożenie sprawności silnika MGE 
i sprawności pompy.

Rys. 8 Sprawność pomp E

Sprawność silnika MGE zależna jest od wielkości 
silnika, prędkości oraz obciążenia na wale.

Sprawność pompy zależy w pierwszej kolejności od jej 
wydajności Q, w drugiej kolejności od prędkości 
obrotowej pompy.

Rys. 9 Charakterystyki sprawności silników MGE, pompy 
oraz kompletnej pompy E dla 100 %, 80 % i 60 % 
wartości prędkości obrotowej

Rys. 9 przedstawia sprawność silnika MGE i pompy 
składające się na sprawność pompy CRE 15-3 
z silnikiem MGE 3 kW. Charakterystyki przedstawione 
są w funkcji wydajności Q dla trzech różnych wartości 
prędkości obrotowej: 100 %, 80 %; oraz 60 %.

Zakładając sytuacje przedstawioną na rys. 9, przy 
100% prędkości punkt pracy będzie przyjmował 
wartości Q = 17,4 m3/h oraz H = 32 m. Zmiana 
sprawności przy 80 % i 60 % prędkości pokazana jest 
w poniższej tabeli:

Sprawność pompy hMGE jest zmniejszona z 71,1 % do 
70,4 %, co stanowi spadek o mniej niż 1 %.

Ze względu na duży spadek obciążenia wału 
sprawność MGE jest zmniejszona w zakresie 7 %, co 
odzwierciedla się w całkowitym zmniejszeniu 
sprawności pompy E o 5,3 %.

Sprawność jest ważna, lecz pobór mocy ma 
bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztach zużycia 
energii elektrycznej.

Z poniższej tabeli wynika, że pobór mocy P1 spada 
z 2,65 kW do 0,66 kW, co stanowi 75 % spadek. 
Zakładając niezmienną sprawność całkowitą hTOT, moc 
P1 zmniejszyłaby się z 2,65 kW do 0,6 kW, co stanowi 
77% spadek.

Z powyższych zależności wynika, że zmniejszenie 
prędkości jest najważniejszym czynnikiem mającym 
wpływ na oszczędność energii. Zmniejszenie 
sprawności ma niewielki wpływ na możliwe 
oszczędności wynikające z regulacji prędkości 
obrotowej.
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Charakterystyka instalacji
Charakterystyka instalacji mówi o wymaganej 
wysokości podnoszenia pompy pozwalającej na obieg 
danej ilości wody w instalacji. Różnice mogą się 
pojawić pomiędzy instalacjami otwartymi 
a zamkniętymi.

Instalacje zamknięte (instalacje obiegowe)
W instalacjach zamkniętych ciecz przepływa w obiegu 
zamkniętym tak jak w instalacji grzejnikowej. 
W warunkach, przy których instalacja jest całkowicie 
odpowietrzona i zamknięta, na pompę nie oddziałuje 
żadne ciśnienie statyczne.
Wysokość podnoszenia = straty ciśnienia w całej 
instalacji zamkniętej. W instalacjach zamkniętych 
charakterystyka instalacji będzie parabolą Q/H 
przechodzącą przez punk 0,0. Krzywa pokazuje,
że straty związane z tarciem w instalacji wzrastają 
z kwadratem ilości wody w obiegu.

Wielkość "k" jest stałą. Im większa wartość stałej "k", 
tym parabola jest bardziej stroma i na odwrót, im 
mniejsza wartość stałej „k", tym parabola jest bardziej 
płaska. Wartość współczynnika "k" zależy od pozycji 
zaworu oraz strat ciśnienia.

Na rys. 10 przedstawiono charakterystyki instalacji 
zamkniętej (instalacji obiegowej).

Rys. 10 Charakterystyka instalacji, instalacja zamknięta

Instalacje otwarte (układy podnoszenia ciśnienia)
Do wielu zadań otwartych instalacji pompowych należy 
pokonanie ciśnienia statycznego (H0). Tak jak 
w przypadku przedstawionym na rys. 11, gdzie pompa 
pompuje wodę z otwartego naczynia w górę do 
zbiornika. H0 jest różnicą poziomów pomiędzy 
naczyniem, z którego pompowana jest woda a 
zbiornikiem, do którego woda jest dostarczana przez 
pompę.

Wysokość podnoszenia = różnica poziomów + straty 
ciśnienia w instalacji.

Charakterystyka instalacji zacznie się w punkcie, na osi 
H, odpowiadającym różnicy poziomów. Gdy punkt ten 
zostanie osiągnięty, charakterystyka będzie 
przebiegać wzdłuż paraboli określonej przez równanie 
kwadratowe:

gdzie stała "k" odpowiada oporności hydraulicznej 
instalacji (rur, połączeń, zaworów itp.).

Rys. 11 Charakterystyka instalacji + wysokość statyczna, 
 instalacja otwarta

Punkt pracy
Punkt pracy instalacji pompowej leży zawsze na 
przecięciu charakterystyki instalacji z charakterystyką 
pracy pompy.

Na rys.12 przedstawiono odpowiednio charakterystykę 
pracy oraz charakterystykę instalacji otwartej 
i zamkniętej.

Rys. 12 Punkt pracy instalacji zamkniętej i otwartej
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Zalety stosowania regulacji prędkości 
obrotowej
Dopasowanie osiągów poprzez regulację prędkości 
obrotowej przynosi wiele oczywistych korzyści:

Oszczędność energii
Pompy E wykorzystują energię potrzebną do 
wykonania wymaganej pracy. Regulacja prędkości 
obrotowej przy pomocy przetwornicy częstotliwości, 
w porównaniu z innymi metodami sterowania, oferuje 
najwyższą sprawność, co przekłada się na optymalne 
wykorzystanie energii. W zależności od zastosowania 
oraz typu pompy oszczędności mogą sięgnąć aż 50%.

Niskie koszty użytkowania
Efektywne wykorzystanie energii gwarantuje realne 
zmniejszenie kosztów pracy. Odzwierciedla się to 
w niższych kosztach dziennego zużycia energii, 
a także w mniejszym zużycia pomp i elementów 
instalacji. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia 
konieczności ich wymiany.

Ochrona środowiska
Efektywne wykorzystanie energii skutkuje jej 
mniejszym zużyciem, co jest korzystne dla środowiska 
naturalnego. Pompy zużywają mniej energii, pobierają 
więc mniejsze ilości energii z elektrowni.

Podwyższony komfort
Regulowana praca instalacji pompowej oznacza 
zwiększenie komfortu dla klientów, dzięki 
automatycznemu sterowaniu oraz mniejszemu 
poziomowi hałasu pochodzącemu od pomp, instalacji 
itd.

Zastosowania

Przegląd zastosowań
Pompy E mogą przynosić korzyści na wielu polach, 
które można zakwalifikować do jednej z trzech grup:

1. Pompy E przynoszą zazwyczaj duże korzyści 
w zastosowaniach, w których występuje zmienne 
zapotrzebowanie na wydajność pomp. 
Wykorzystanie pomp E będzie przynosić rezultaty 
w zakresie oszczędności energii oraz komfortu lub 
jakości procesu, w zależności od zastosowania.

2. W niektórych zastosowaniach pompy E powodują, 
że nie będzie konieczności stosowania zaworów 
regulacyjnych lub innych kosztownych elementów. 
W wielu przypadkach pompy E mogą przynieść 
zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji.

3. Pompy E mogą być także bardzo dobrym wyborem 
do zastosowań, w których wymagana jest 
komunikacja poszczególnych elementów instalacji, 
takich jak pompy, zawory, itp. oraz komunikacja 
z całym systemem zarządzanym przez sterownik 
lub komputer.
11
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
W poniższej tabeli zestawiono najbardziej powszechne zastosowania pomp E oraz typy pomp, które mogą być w tych 
zastosowaniach wykorzystane. Użycie pomp E w licznych zastosowaniach przedstawiono na stronie 13.

Systemy Zastosowania

Typ pompy E
CRE, CRIE, 

CRNE
z przetwor-

nikiem

CRE, CRIE, CRNE,
SPKE, CRKE, 
MTRE, CHIE

bez przetwornika

TPE, TPED 
Seria 1000
bez przet-
wornika

NBE, NKE
bez przet-
wornika

TPE, TPED 
Seria 2000

Instalacje grzewcze

Pompa obiegu głównego 1)

Ogrzewanie podłogowe 1)

Układ mieszania 1)

Pompa obiegu kotłowego
System utrzymywania ciśnienia 2) 2)

Wymiennik gazów spalinowych
Filtr przepływowy
Wytwarzanie c.w.u. do celów domowych
Recyrkulacja c.w.u. w instalacjach domowych
Powierzchnia grzejna
Wymiennik ciepła

Sieć ciepłownicza
Pompa obiegowa w podstacji 1)

Temperatura obiegu kotłowego
Pompa podwyższająca ciśnienie

Zasilanie kotła Pompa zasilająca

Klimatyzacja

Pompa obiegu głównego
Pompa obiegu wtórnego 3)

Pompa obiegowa strefowa 3)

System utrzymywania ciśnienia 2)

Obiegi chłodni wentylatorowych
Obiegi wież chłodniczych
Cyrkulacja wewnętrzna w wieżach 
chłodniczych
Pompa wymiennika ciepła

Podnoszenie ciśnienia

Podnoszenie ciśnienia ze zbiornikiem 
pośrednim

2)

Podwyższanie ciśnienia - instalacja ze 
zbiornikiem górnym

2)

Podnoszenie ciśnienia bezpośrednio z sieci 2)

Instalacje opróżniające 2)

Stabilizacja ciśnienia w instalacji 2)

Uzdatnianie wody
Układy wspomagające
Stacje uzdatniania
Pompa w ukł. odwróconej osmozy

Baseny pływackie
Pompa obiegowa
Pompa filtra

Fontanny Sucha komora pomp

Instalacje chłodnicze 
budownictwo/przemysł

Pierwotne obiegi solankowe
Wtórne obiegi solankowe
Obiegi solankowe
Obiegi chłodzące
System utrzymywania ciśnienia 2)

Obiegi chłodni wentylatorowych
Obiegi wież chłodniczych
Cyrkulacja wewnętrzna w wieżach 
chłodniczych
Pompa wymiennika ciepła

Czyszczenie i zmywanie
Podnoszenie ciśnienia 2)

System CIP (cleaning in place) 2)

Oprzyrządowanie 
obrabiarki Pompa w układzie chłodzącym

Regulatory temperatury Chłodzenie obrabiarek lub wtryskarek
• Dostępne
1) Zastosowane mogą być również pompy Magna.
2) Zalecany jest układ Hydro MPC-E.
3) Zastosowane mogą być również pompy Magna i Seria 2000.



Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Przykłady zastosowań
Tak jak wspomniano wcześniej, zastosowanie pomp 
z regulowaną prędkością obrotową jest efektownym 
sposobem regulacji ich wydajności w instalacji.

W tym rozdziale chcielibyśmy omówić możliwości 
podłączenia pomp z regulacją prędkości obrotowej 
z regulatorami PI oraz przetwornikami mierzącymi 
parametry instalacji, takie jak ciśnienie, różnica 
ciśnienia i temperatura. Na następnych stronach 
przedstawiono przykłady różnych możliwości 
konfiguracji.

Regulacja stałego ciśnienia
Pompa pompuje wodę do różnych punktów 
odbiorczych w budynku ze zbiornika wyrównawczego.

Zapotrzebowanie na wodę w kranie jest zmienne, 
dlatego charakterystyka instalacji zmienia się zgodnie 
z wymaganym przepływem. Zaleca się utrzymywanie 
stałego ciśnienia, aby uzyskać komfort oraz 
oszczędności energii.

Rys. 13 Regulacja przy zachowaniu stałego ciśnienia

Jak wynika z rys. 13, rozwiązaniem jest pompa 
z regulowaną prędkością obrotową z regulatorem PI. 
Regulator PI porównuje wartość zadaną ciśnienia pset 
z wartością rzeczywistą p1 mierzoną przez przetwornik 
ciśnienia PT.

Jeżeli wartość rzeczywista jest wyższa od wartości 
zadanej, regulator PI zmniejsza prędkość, 
a w rezultacie wydajność pompy, do momentu gdy 
p1 = pset. Na rys. 13 przedstawiono sytuację, w której 
wartość przepływu zostaje zmniejszona z Qmax do Q1.

Sterownik zmniejsza prędkość pompy z nn do nx tak, 
aby spełnić równanie p1 = pset. Pompa zapewnia stałą 
wartość wytwarzanego ciśnienia w zakresie od 0 do 
Qmax. Wartość ciśnienia jest niezależna od wysokości 

(h) w zbiorniku wyrównawczym. Jeżeli wartość h 
zmienia się, regulator PI dostroi prędkość pompy tak, 
aby ciśnienie p1 zawsze odpowiadało wartości zadanej.

Regulacja przy zachowaniu stałej temperatury
Zmiana wydajności uzyskiwana poprzez regulację 
prędkości obrotowej jest odpowiednia dla kilku 
zastosowań przemysłowych. Na rysunku 14 
przedstawiono instalację wtryskowej maszyny 
odlewniczej, która musi być chłodzona wodą w celu 
zapewnienia wysokiej jakości produkcji.

Rys. 14 Regulacja przy zachowaniu stałej temperatury

Pompa będzie pracować przy stałej charakterystyce 
instalacji. Dzięki regulatorowi, rzeczywista wartość 
przepływu Q1 będzie wystarczająca, aby spełnić 
równanie tr = tset.

Maszyna jest chłodzona wodą o temperaturze 15 °C. 
Aby zapewnić poprawną pracę i chłodzenie maszyny 
odlewniczej, temperatura cieczy w rurze powrotnej 
musi być utrzymywana na stałym poziomie; tr = 20 °C. 
Rozwiązaniem jest w tym przypadku pompa 
z regulowaną prędkością obrotową sterowaną przez 
regulator PI. Regulator PI porównuje wartość zadaną 
tset z aktualną wartością temperatury na rurze 
powrotnej tr, która jest mierzona za pomocą 
przetwornika temperatury TT. Instalacja ta pracuje przy 
stałej charakterystyce, dlatego punkt pracy pompy jest 
umieszczony na krzywej pomiędzy Qmin oraz Qmax. Im 
wyższe są straty ciepła w maszynie, tym wymagana 
jest większa wartość przepływu cieczy chłodzącej, aby 
zapewnić stałą temperaturę wody w rurze powrotnej 
wynoszącą 20 °C.
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Stała różnica ciśnienia w instalacji obiegowej
Instalacja obiegowa (instalacja zamknięta) może być 
z powodzeniem wyposażana w rozwiązania pompowe 
z regulowaną prędkością obrotową.

Zaletą jest wyposażenie instalacji obiegowej ze 
zmienną charakterystyką w pompę obiegową 
sterowaną na podstawie różnicy ciśnienia, patrz 
rys.15.

Rys. 15 Regulacja z utrzymywaniem stałego ciśnienia

Na rys. 15 przedstawiono instalację grzewczą 
z wymiennikiem ciepła, gdzie woda będąca w obiegu 
jest podgrzewana i pompowana do trzech grzejników 
za pomocą pompy z regulowaną prędkością obrotową. 
Zawór regulacyjny jest podłączony szeregowo 
z każdym z grzejników, aby sterować przepływem 
zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło.

Pompa jest sterowana zgodnie ze stałą różnicą 
ciśnienia mierzoną pomiędzy króćcami pompy. 
Oznacza to, że instalacja pompowa pracuje przy stałej 
wartości różnicy ciśnienia w zakresie od 0 do Qmax, co 
przedstawiono za pomocą poziomej linii na rysunku 15.

Kompensacja przepływu na podstawie różnicy 
ciśnienia
Głównym zadaniem instalacji pompowej z rys. 16 jest 
utrzymanie stałej różnicy ciśnienia na przygrzejniko-
wych zaworach regulacyjnych. Aby temu sprostać, 
pompa musi pokonać straty w rurach, wymiennikach 
ciepła, połączeniach, itp.

Rys. 16 Kompensacja przepływu na podstawie różnicy 
 ciśnienia

Pompa obiegowa jest sterowana w taki sposób, aby 
wysokość podnoszenia pompy wzrastała wraz ze 
wzrostem wartości przepływu.

Tak jak przedstawiono wcześniej, straty ciśnienia 
w instalacji są proporcjonalne do kwadratu przepływu. 
Najlepszym sposobem regulacji pompy obiegowej 
w instalacji, takiej jak przedstawiono na rys. 16 , jest 
zwiększanie wartości ciśnienia dostarczanego przez 
pompę w przypadku, gdy wartość przepływu rośnie.

Gdy zapotrzebowanie na wydajność jest niskie, straty 
ciśnienia w rurach, wymiennikach ciepła, na 
połączeniach itp. też są niskie. Pompa, w tym 
przypadku, wytwarza jedynie ciśnienie wymagane 
przez zawór regulacyjny Hset-Hf. Gdy zapotrzebowanie 
na ciepło wzrasta, straty ciśnienia wzrastają 
w zależności kwadratowej, dlatego pompa musi 
zwiększyć wartość dostarczanego ciśnienia. Pokazano 
to na rys.16.
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Wprowadzenie do pomp E Pompy E Grundfos
Taka instalacja może być zaprojektowana w dwojaki 
sposób:

• Przetwornik różnicy ciśnienia DPT1, pokazany na 
rys. 16, mierzy różnicę ciśnienia pomiędzy króćcami 
pompy. Instalacja pracuje przy sterowaniu poprzez 
kompensację przepływu na podstawie różnicy 
ciśnienia.

• Przetwornik różnicy ciśnienia DPT2, pokazany na 
rys. 16, jest umieszczony w pobliżu grzejników, 
a instalacja pracuje przy sterowaniu na podstawie 
różnicy ciśnienia.

Zaletą pierwszego rozwiązania, którym może być 
pompa TPE Seria 2000, jest umieszczenie pompy, 
regulatora PI i przetwornika obok siebie, co ułatwia 
montaż.

To rozwiązanie umożliwia zamknięcie wszystkich 
elementów w obrębie jednego urządzenia: pompy 
TPED Seria 2000. Aby uruchomić instalację 
w sterowniku, muszą być przechowywane dane 
opisujące charakterystykę pompy. Dane te są 
wykorzystywane zarówno do obliczeń przepływu, jak 
i wartości, o którą należy zmniejszyć wartość zadaną 
hset przy danym przepływie, aby spełnić wymagania 
odnośnie osiągów pompy.

Drugie rozwiązanie przynosi wyższe koszty montażu, 
ponieważ przetwornik musi być umieszczony w pobliżu 
grzejników. Poza tym wymagane jest zastosowanie 
dodatkowego przewodu. Wydajność tej instalacji jest 
mniej więcej zbliżona do wydajności pierwszej 
instalacji. Przetwornik mierzy różnicę ciśnienia na 
grzejniku oraz automatycznie kompensuje wzrost 
wymaganej wartości ciśnienia, aby pokonać straty 
w rurach zasilających, itp.
15
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Pompy E GrundfosWielostopniowe pompy E

Wprowadzenie
Wielostopniowe pompy E Grundfos są wyposażone 
w standardowy jedno lub trójfazowy silnik Grundfos 
MGE sterowany poprzez przetwornicę częstotliwości 
oraz wbudowany regulator PI.

Do pomp wielostopniowych E Grundfos zalicza się 
następujące typy pomp:

• CRE, CRIE, CRNE ze zintegrowanym 
przetwornikiem ciśnienia,

• CRE, CRIE, CRNE bez przetwornika,
• pompy MTRE,
• pompy SPKE,
• pompy CRKE,
• pompy CHIE.

Pompy CRE, CRIE, CRNE

Rys. 17 Pompy CRE, CRIE oraz CRNE

Pompy Grundfos CRE, CRIE i CRNE dostępne są 
w dwóch wariantach:

• z przetwornikiem ciśnienia,
• bez przetwornika.

Pompy z przetwornikiem ciśnienia
Pompy CRE, CRIE, CRNE z przetwornikiem ciśnienia 
wykorzystywane są do sterowania w pętli zamkniętej 
(ciśnienienie stałe lub praca sterowana). Pompy są 
fabrycznie wyposażone w przetworniki ciśnienia i są 
konfigurowane do pracy z utrzymywaniem stałego 
ciśnienia po stronie tłocznej pompy. Montaż i rozruch 
pomp E z przetwornikiem ciśnienia jest szybki i prosty.

Rys. 18 CRE, CRIE i CRNE z przetwornikiem ciśnienia

Pompy bez przetwornika
Pompy CRE, CRIE, CRNE nie są wyposażone 
fabrycznie w przetwornik. Wymagają jednak 
przeprowadzenia nastaw podczas ich montażu 
w instalacji.

• Mogą być skonfigurowane do pracy z dowolnym 
typem przetwornika w zamkniętej pętli regulacyjnej, 
czy innym procesie sterowania.

• Mogą być skonfigurowane do pracy w pętli otwartej, 
zgodnie z określoną charakterystyką lub być 
sterowane za pomocą zewnętrznego obwodu 
sterującego.

Pompa E sterowana za pomocą zewnętrznego systemu 
sterującego pełni w procesie funkcję aktuatora.

Zastosowania pomp CRE, CRIE, CRNE
Pompy CRE, CRIE, CRNE są wykorzystywane w wielu 
instalacjach pompowych, w których osiągi 
i wykorzystywane materiały podlegają określonym 
wymogom.

Poniżej przestawiono przykłady zastosowań:

Przemysł
• podnoszenie ciśnienia w instalacjach wody 

przemysłowej,
• instalacje myjące i czyszczące,
• instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne,
• zasilanie kotłów i instalacje kondensatu,
• obrabiarki,
• gospodarstwa rybne,
• pompowanie olejów, alkoholi, kwasów, zasad, 

glikolu, chłodziw.

Instalacje zaopatrzenia w wodę
• filtracja i tłoczenie w sieciach wodociągowych,
• dystrybucja z sieci wodociągowych,
• podnoszenie ciśnienia w sieci,
• podnoszenie ciśnienia w przemysłowych 

instalacjach zasilania w wodę.

Uzdatnianie wody
• instalacje ultrafiltracji,
• instalacje odwróconej osmozy,
• instalacje zmiękczania, jonizacji i demineralizacji,
• instalacje destylacji,
• separatory.

Nawadnianie
• nawadnianie pól (zalewanie),
• zraszanie,
• nawadnianie kropelkowe.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Pompy MTRE, SPKE, CRKE

Rys. 19 Pompy MTRE

Pompy MTRE, SPKE oraz CRKE są odśrodkowymi 
pompami wielostopniowymi, zaprojektowanymi z myślą 
o montażu ich u góry zbiornika z komorami pompy 
zanurzonymi w pompowanej cieczy.

Pompy te są dostępne dla różnych wielkości i różnej 
liczby stopni pompowania, aby uzyskać wymaganą 
wydajność i wysokość podnoszenia.

Pompy te składają się z dwóch głównych elementów: 
silnika i jednostki pompowej.

• Silnik jest standardowym silnikiem MGE 
z wbudowaną przetwornicą częstotliwości 
zaprojektowanym zgodnie z normami EN.
Dokładniejsze informacje na temat silników MGE, 
patrz str. 79.

• Jednostka pompowa jest zoptymalizowana 
hydraulicznie, tak jak przyłącza, komory oraz inne 
części urządzenia.

Pompy MTRE, SPKE oraz CRKE mogą być podłączone 
do zewnętrznego przetwornika umożliwiając 
sterowanie na podstawie ciśnienia, różnicy ciśnienia, 
temperatury, różnicy temperatury i przepływu.

Zastosowania pomp MTRE, SPKE, CRKE
Pompy są wykorzystywane w szerokim zakresie 
instalacji pompowych, w których osiągi 
i wykorzystywane materiały podlegają określonym 
wymaganiom.

Poniżej przedstawiono cztery główne pola zastosowań:

• drążarki elektroiskrowe,
• szlifierki,
• obrabiarki wielooperacyjne,
• instalacje chłodzenia,
• przemysłowe maszyny myjące,
• instalacje filtrujące.

Pompy CHIE

Rys. 20 Pompa CHIE

Pompy CHIE są wielostopniowymi, odśrodkowymi 
pompami poziomymi z przyłączem ssawnym 
umieszczonym w osi wału pompy i przyłączem 
tłocznym umieszczonym promieniowo. Wszystkie 
pompy cechują się wałem przechodzącym zarówno 
przez jednostkę pompową jak i silnik.
Pompy te są dostępne dla różnych wielkości i różnej 
liczby stopni pompowania, aby uzyskać wymaganą 
wydajność i wysokość podnoszenia.

Pompy te składają się z dwóch głównych elementów: 
silnika i jednostki pompowej.

• Silnik jest standardowym silnikiem MGE 
z wbudowaną przetwornicą częstotliwości 
zaprojektowanym zgodnie z normami EN.
Dokładniejsze informacje na temat silników MGE, 
patrz str. 79.

• Jednostka pompowa jest zoptymalizowana 
hydraulicznie, tak jak przyłącza oraz inne części 
urządzenia.

Pompy CHIE mogą być podłączone do zewnętrznego 
przetwornika umożliwiając sterowanie na podstawie 
ciśnienia, różnicy ciśnienia, temperatury, różnicy 
temperatury i przepływu.

Zastosowania pomp CHIE
Pompy są wykorzystywane w szerokim zakresie 
instalacji pompowych, w których osiągi 
i wykorzystywane materiały podlegają określonym 
wymoganiom.

Poniżej przestawiono niektóre przykłady zastosowań:

• podnoszenie ciśnienia,
• instalacje zoopatrzenia w wodę,
• uzdatnianie wody,
• przemysłowe maszyny myjące,
• podgrzewanie i chłodzenie w procesach 

przemysłowych,
• systemy nawożenia,
• dozowanie.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Przegląd funkcji
Funkcja

Typ pompy E
CRE, CRIE, CRNE
z przetwornikiem

CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CRKE,
MTRE, CHIE bez przetwornika

Moc silnika [kW] 0,37 - 7,5 11-22 0,37 - 7,5 11-22
Nastawy z panela sterującego:
Nastawa
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panela sterującego:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Nastawy z pilota R100:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Kasowanie ostrzeżenia
Wej. cyfrowe
Kontrola stanu łożysk silnika
Wymiana lub smarowanie łożysk
Ogrzewanie podczas postoju
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne, charakterystyka 
stała
Stałe regulatora Up, Ti
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1
Przekaźnik sygnalizacyjny 2
Przyciski na pompie
Numer pompy (dla komunikacji Bus)
Funkcja stop
Ograniczenie wydajności

Zakres pracy przetwornika i sygnałów 1) 1)

Praca/oczekiwanie
Zakres pracy (prędkość min./maks.)
Odczyt z pilota R100:
Wartość zadana
Tryb pracy
Wartość rzeczywista z przetwornika
Prędkość obrotowa pompy
Moc wejściowa
Pobór mocy
Godziny pracy
Stan nasmarowania (łożysk)
Konieczność wymiany (łożysk)
• Dostępne
1) Dla pomp wyposażonych w przetwornik



Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Nastawy poprzez GENIbus:
Nastawa
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne, charakterystyka 
stała
Odczyt poprzez GENIbus:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Stan pompy
Nastawy poprzez sygnał zewnętrzny:
Nastawa
Zał./wył.
Charakterystyka min./maks. poprzez wejście 
cyfrowe
Charakterystyka min./maks., Błąd zewnętrzny,
Łącznik przepływu poprzez wejście cyfrowe
Odczyty poprzez sygnał zewnętrzny:
Błąd, Praca lub Gotowość do pracy (przekaźnik)
Błąd, Praca, Gotowość do pracy, Smarowanie 
łożysk, Ostrzeżenie, Przekroczenie wartości 
granicznej 1 i 2
Funkcja pompy podwójnej

Funkcja
Typ pompy E

CRE, CRIE, CRNE
z przetwornikiem

CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CRKE,
MTRE, CHIE bez przetwornika

Moc silnika [kW] 0,37 - 7,5 11-22 0,37 - 7,5 11-22

• Dostępne
1) Dla pomp wyposażonych w przetwornik
19
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Tryby pracy
Pompy Grundfos typu E są ustawiane i regulowane wg 
trybów pracy i rodzajów regulacji.

Przegląd trybów pracy i rodzajów regulacji

1) Ten rodzaj regulacji wymaga przetwornika ciśnienia. Pompa może być 
również wyposażona w przetwornik temperatury, który umożliwia 
utrzymanie stałej temperatury w trybie pracy regulowanej.

Tryb pracy
Jeżeli tryb pracy ustawiony jest na Normalny, rodzaj 
regulacji może być ustawiony na pracę regulowaną lub 
nieregulowaną.

Można wybrać inne tryby pracy, takie jak: Stop, Min. lub 
Maks.

• Stop: pompa zostaje wyłączona,
• Min.: pompa pracuje z prędkością minimalną,
• Maks.: pompa pracuje z prędkością maksymalną.
Rys. 21 przedstawia charakterystyki minimalną i 
maksymalną.

Rys. 21 Charakterystyki min. i maks.

Charakterystykę maks. można wybrać np. przy 
odpowietrzaniu instalacji podczas montażu pompy.
Charakterystykę min. można wybrać w okresach, gdy 
wymagany jest przepływ minimalny.

Wybrane nastawy pozostają zachowane także po 
wyłączeniu zasilania pompy.

Pilot R100 udostępnia dodatkowe możliwości ustawień 
i odczytu informacji o statusie pompy, patrz punkt 
Ustawienia przy pomocy pilota R100 na str. 22.

Rodzaje regulacji
Pompy E nie wyposażone fabrycznie w przetwornik
Pompy są ustawione fabrycznie na rodzaj regulacji 
praca nieregulowana.

W trybie regulacji praca nieregulowana, pompa będzie 
pracowała zgodnie z ustawioną charakterystyką stałą, 
rys. 22.

Rys. 22 Pompa w trybie regulacji praca nieregulowana 
 (charakterystyka stała)

Pompy E z przetwornikiem ciśnienia
Pompa może być ustawiona na jeden z dwóch trybów 
regulacji, tj. praca regulowana lub nieregulowana, 
rys. 23.

W trybie regulacji praca regulowana, pompa będzie 
dopasowywać swoje osiągi, tj. ciśnienie tłoczenia wg 
wymaganej wartości zadanej parametru regulacji.

W trybie regulacji praca nieregulowana, pompa będzie 
pracowała zgodnie z ustawioną charakterystyką stałą.

Rys. 23 Pompa w trybie regulacji praca regulowana 
(ciśnienie stałe) lub nieregulowana 

 (charakterystyka stała)

Tryby pracy Normalny Stop Min. Maks.

Rodzaje regulacji Praca 
nieregulowana

Praca 
regulowana

Charaktery-
styka stała

Ciśnienie stałe 
1)
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Ustawienia pompy

Ustawienia fabryczne
Pompy bez fabrycznie zamontowanego przetwornika
Pompy są fabrycznie ustawione na tryb regulacji praca 
nieregulowana. Wartość zadana odpowiada wartości 
100 % maksymalnych osiągów pompy (patrz dane 
techniczne pompy).

Pompy z przetwornikiem ciśnienia
Pompy są fabrycznie ustawione na tryb regulacji praca 
regulowana. Wartość zadana odpowiada wartości 
50% zakresu pomiarowego przetwornika (patrz 
tabliczka znamionowa przetwornika).

Ustawienia z poziomu panela 
sterującego
Na panelu sterującym pompy, patrz rys. 24 lub 25, 
znajdują się następujące przyciski i diody 
sygnalizacyjne:

• Przyciski,  i , do ustawiania wartości zadanej.
• Pola świecące, żółte, sygnalizujące wartość 

zadaną.
• Diody sygnalizacyjne, zielona (praca) i czerwona 

(zakłócenie).

Rys. 24 Panel sterujący, pompy 1-fazowe 0,37 - 1,1 kW

Rys. 25 Panel sterujący, pompy 3-fazowe 0,75 - 22 kW

Ustawianie trybu pracy
Dostępne ustawienia:

• Normalny,
• Stop,
• Min.,
• Maks.

Zał./wył. pompy
W celu załączenia pompy należy trzymać wciśnięty 
przycisk , dopóki nie zostanie wskazana wymagana 
wartość zadana. To jest Normalny tryb pracy.

W celu wyłączenia pompy należy trzymać wciśnięty 
przycisk , dopóki zgasną wszystkie pola świecące, 
a zielona dioda sygnalizacyjna zacznie migać.

Ustawienie charakterystyki minimalnej
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę minimalną pompy 
(miga dolne pole świecące). Od chwili zapalenia się 
dolnego pola świecącego należy przytrzymać przycisk 

 wciśnięty jeszcze przez 3 sekundy, zanim pole to 
zacznie migać.

Aby powrócić do trybu pracy regulowanej lub 
nieregulowanej, należy przytrzymać wciśnięty przycisk 

 aż do wskazania wymaganej wartości.

Rys. 26 Charakterystyka minimalna

Ustawienie charakterystyki maks.
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę maksymalną pompy 
(miga górne pole świecące). Od chwili zapalenia się 
górnego pola świecącego, należy przytrzymać 
wciśnięty przycisk  jeszcze przez 3 sekundy, zanim 
pole to zacznie migać.

Aby powrócić do trybu pracy regulowanej lub 
nieregulowanej, należy przytrzymać wciśnięty przycisk 

, aż do wskazania wymaganej wartości.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Rys. 27 Charakterystyka maksymalna

Nastawy punktu pracy
Wymaganą wartość zadaną pompy nastawia się za 
pomocą przycisków  lub .

Pola świecące na panelu sterującym wskazują 
ustawioną wartość zadaną. Pompa w trybie regulacji 
praca regulowana (ciśnienie stałe).

Przykład:
Na rys. 28 pola 5 i 6 świecą się, wskazując wymaganą 
wartość zadaną 3 bary. Zakres nastaw jest równy 
zakresowi pomiarowemu przetwornika (patrz tabliczka 
znamionowa przetwornika).

Rys. 28 Wartość zadana ustawiona na 3 bary, sterowanie 
wartością ciśnienia

Pompa w trybie regulacji praca nieregulowana

Przykład:
W trybie regulacji praca nieregulowana, osiągi pompy 
mogą być ustawiane w zakresie od charakterystyki 
minimalnej do maksymalnej, rys. 29.

Rys. 29 Ustawienia osiągów pompy, tryb regulacji pracy 
nieregulowanej

Ustawienia przy pomocy pilota R100
Pompa jest zaprojektowana z myślą o komunikacji 
bezprzewodowej przy pomocy pilota R100.

Rys. 30 Komunikacja z pilotem R100 w podczerwieni

Podczas komunikacji, pilot R100 musi być skierowany 
na panel sterujący pompy. Komunikacja między pilotem 
a pompą sygnalizowana jest szybkim miganiem 
czerwonej diody sygnalizacyjnej. Pilot R100 musi być 
skierowany na panel sterujący pompy do momentu, 
gdy czerwona dioda LED przestanie migać.
Pilot R100 stwarza dodatkowe możliwości ustawiania 
i wskazywania statusu pompy.

Ekrany na wyświetlaczu są podzielone na cztery 
równoległe menu, rys. 31:

0. OGÓLNE (patrz instrukcja obsługi R100),

1. PRACA,

2. STATUS,

3. INSTALACJA.

Numery przy poszczególnych obrazach menu na 
rys. 31 odnoszą się do punktów, w których dana funkcja 
została opisana.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Rys. 31 Struktura Menu

0. OGÓLNE 1. PRACA 2. STATUS 3. INSTALACJA

1.1 2.1 3.1 3.11 (2)

1.2 2.2 3.2 3.12

1.3 2.3 3.3 3.13 (1)

1.4 (2) 2.4 3.4 (3) 3.14

1.5 2.5  3.5 (2) 3.15 (2)

2.6  3.6 (2) 3.16 (2)

1.6 (2) 2.7 (2) 3.7 3.17 (2)

2.8 (2) 3.8

2.9 (2) 3.9

3.10
(1) Ekran ten występuje tylko dla silników 3-faz. 0,75-22 kW

(2) Ekran ten występuje tylko dla silników 3-faz. 11-22 kW

(3) Ekran ten występuje tylko dla silników 1 i 3-faz. 0,37 - 7,5 kW
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Ogólny opis ekranów
W dalszych opisach funkcji pokazywany będzie jeden 
lub dwa ekrany.

Jeden ekran:
Pompy bez lub z fabrycznie zamontowanym 
przetwornikiem posiadają takie same funkcje.

Dwa ekrany:
Pompy bez lub z fabrycznie zamontowanym 
przetwornikiem posiadają różne funkcje i ustawienia 
fabryczne.

Menu PRACA
Pierwszym ekranem tego menu jest:

Wartość zadana

W trybie regulacji praca nieregulowana, wartość 
zadana jest ustawiona w % charakterystyki 
maksymalnej. Zakres ustawień leży pomiędzy 
charakterystykami minimalną i maksymalną.

W trybie regulacji praca regulowana zakres nastaw 
odpowiada zakresowi pomiarowemu przetwornika.

Jeżeli do pompy podawany jest zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej, to wartością zadaną na tym ekranie 
będzie maksymalna wartość zewnętrznego sygnału 
wartości zadanej.

Wartość zadana i sygnał zewnętrzny
Jeżeli pompa jest sterowana sygnałami zewnętrznymi 
(Stop, charakterystyka Min. lub Maks.) wartość zadana 
nie może zostać ustawiona. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Sterowanie zewnętrzne!
Należy sprawdzić, czy pompa jest wyłączona poprzez 
zaciski 2-3 (obwód otwarty) lub ustawiona na min. lub 
maks. poprzez zaciski 1-3 (obwód zamknięty).

Wartość zadana i komunikacja Bus
Wartości zadanej nie można ustawić, jeżeli pompa jest 
sterowana poprzez zewnętrzny system sterowania lub 
szynę komunikacyjną bus. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Komunikacja Bus!
W celu przerwania komunikacji bus należy, rozłączyć 
połączenie bus.

Tryb pracy

Wybierz jeden z następujących trybów pracy:

• Normaly (obciążenie),
• Stop,
• Min.,
• Maks.
Tryb pracy może być ustawiony bez zmiany ustawień 
wartości zadanej.

Sygnalizacja zakłóceń
W pompach typu E zakłócenia mogą być 
sygnalizowane jako: Alarm lub Ostrzeżenie.

Zakłócenie "Alarm" będzie uaktywniać syganalizację 
alarmu w pilocie R100 i spowoduje zmianę trybu pracy, 
przeważnie na stop. Jednakże dla niektórych zakłóceń, 
pompa zgodnie z ustawieniami nie wyłączy się nawet 
w przypadku alarmu.

Zakłócenie "Ostrzeżenie" będzie uaktywniać 
syganalizację ostrzeżenia w pilocie R100 bez zmiany 
trybu pracy i regulacji.

Uwaga: Sygnalizacja, "Ostrzeżenie", dotyczy tylko 
pomp o mocy 11 kW i większej.

Bez przetwornika
(praca nieregulowana)

Z przetwornikiem ciśnienia
(praca regulowana)

Ustawiona wartość 
zadana

Aktualna wartość 
zadana

Wartość aktualna

Ustawianie wartości 
zadanej w %.

Ustawiona wartość 
zadana

Aktualna wartość 
zadana

Wartość aktualna

Ustawienie wymaganej 
wartości zadanej w [bar].



Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Alarm

W przypadku wystąpienia alarmu, na ekranie będzie 
pokazana przyczyna.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji alarmu,
• Zbyt wysoka temperatura silnika,
• Zbyt niskie napięcie zasilania,
• Asymetria napięcia zasilania (11-22 kW),
• Przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania,
• Za częste zał./wył. (po zakłóceniu),
• Przeciążenie,
• Niedociążenie (11-22 kW),
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Sygnał wartości zadanej poza zakresem,
• Zakłócenie zewnętrzne,
• Praca/Czuwanie, błąd komunikacji,
• Suchobieg (11-22 kW),
• Inne zakłócenie.
Jeżeli pompa jest ustawiona na ręczne ponowne 
uruchomienie, sygnalizacja alarmu może być 
skasowana na tym ekranie tylko po usunięciu 
przyczyny alarmu.

Ostrzeżenie (tylko 11-22 kW)

W przypadku wystąpienia ostrzeżenia, na ekranie 
będzie pokazana jego przyczyna.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji ostrzeżenia,
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Nasmarować łożyska silnika,
• Wymienić łożyska silnika,
• Wymienić warystor. *)

Sygnalizacja ostrzeżenia zniknie automatycznie zaraz 
po usunięciu zakłócenia.
*) Warystory zabezpieczają pompę przed skokami napięcia zasilającego. 

Jeżeli pojawią się skoki napięcia, warystor zużyje się i konieczna 
będzie jego wymiana. Im więcej skoków napięcia, tym warystor będzie 
zużywał się szybciej. Wymianę warystora musi wykonać pracownik 
serwisu firmy Grundfos.

Dziennik zakłóceń
Pilot R100 posiada funkcję rejestracji obydwu typów 
zakłóceń, alarmu i ostrzeżenia.

Dziennik alarmów

W przypadku zakłócenia "Alarm" w dzienniku alarmów 
zostanie zapisanych pięć ostanich sygnalizacji alarmu. 
"Alarm log 1" pokazuje ostatnie zakłócenie, "Alarm 
log 2" pokazuje przedostanie zakłócenie, itd.

Powyższy przykład podaje następujące informacje:

• sygnalizacja alarmu Zbyt niskie napięcie,
• kod zakłócenia (73),
• czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 8 min.

Dziennik ostrzeżeń (tylko 11-22 kW)

W przypadku zakłócenia "Ostrzeżenie", pięć ostatnich 
sygnalizacji ostrzeżenia pojawi się w rejestrze 
ostrzeżeń. "Warning log 1" pokazuje ostatnie 
zakłócenie, "Warning log 2" pokazuje przedostatnie 
zakłócenie, itd.

W powyższym przykładzie podano następujące 
informacje:

• sygnalizacja ostrzeżenia: Nasmarować łożyska 
silnika,

• kod zakłócenia (240),
• czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 30 min.
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Menu STATUS
W menu tym wyświetlane są tylko wskazania stanu 
pracy. Ustawienia lub zmiany nie są tu możliwe.

Wskazywane są wartości użyte podczas ostatniej 
komunikacji pompy z pilotem R100. Jeżeli konieczna 
jest aktualizacja statusu, należy skierować pilot R100 
na panel sterujący pompy i nacisnąć przycisk "OK".
Jeżeli jeden z parametrów, np. prędkość, powinien być 
odczytywany ciągle, należy podczas odczytu danych 
trzymać wciśnięty przycisk "OK".

Pod każdym ekranem podana jest tolerancja 
wyświetlanych wartości. Tolerancje są wartościami 
orientacyjnymi podanymi wprocentach wartości 
maksymalnej parametrów.

Aktualna wartość zadana

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
zadaną i zewnętrzną wartość zadaną w procentach, w 
zakresie od wartości minimalnej do ustawionej wartości 
zadanej.

Tryb pracy

Na tym ekranie wskazywany jest aktualny tryb pracy 
(Normal(praca), Stop, Min. lub Maks.). Dodatkowo 
wskazywane jest miejsce wyboru tego trybu (R100, 
pompa, BUS, zewnętrznie lub funkcja  Stop).

Wartość aktualna

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
mierzoną przez podłączony przetwornik.

Jeżeli do pompy nie jest przyłączony żaden 
przetwornik, na obrazie pojawi się "–".

Prędkość

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną prędkość 
obrotową pompy.

Pobór mocy i zużycie energii

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną moc 
pobieraną przez pompę z sieci. Moc jest wyświetlana 
w W lub kW.

Na tym ekranie możemy także odczytać zużycie 
energii. Jest to zsumowana wartość całkowitego 
zużycia energii od pierwszego uruchomienia pompy 
i nie można jej skasować.

Godziny pracy

Całkowita liczba godzin pracy pompy jest wartością 
zsumowaną i nie można jej skasować.

Smarowanie łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać jak często łożyska 
silnika były smarowane i kiedy należy je wymienić.

Po nasmarowaniu łożysk należy potwierdzić to w menu 
INSTALACJA. Patrz Potwierdzenie ponownego 
smarowania/wymiany łożysk silnika (tylko 11-22 kW), 
str. 32. Po potwierdzeniu wykonania smarowania 
łożysk, liczba na powyższym ekranie zwiększy sie 
o jeden.

Bez przetwornika 
(praca nieregulowana)

Z przetwornikiem 
ciśnienia 
(praca regulowana)

Tolerancja: ± 2 %. Tolerancja: ± 2 %.

Bez przetwornika 
(praca nieregulowana)

Z przetwornikiem 
(praca regulowana)

Tolerancja: ± 5 %

Tolerancja: ± 10 %

Tolerancja: ± 2 %
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Czas do ponownego smarowania łożysk 
(tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać kiedy należy 
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 także się zmienić.

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!

Czas do wymiany łożysk silnika
(tylko 11-22 kW)
Jeżeli łożyska zostały nasmarowane określoną 
w regulatorze liczbę razy, ekran w rozdziale  będzie 
zastąpiony poniższym.

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

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!

Menu INSTALACJA
Rodzaj regulacji

Uwaga: Wybranie rodzaju regulacji pilotem R100 jest 
niemożliwe, jeżeli pompa przyłączona jest do szyny 
komunikacyjnej Bus.

Sterownik
Pompy typu E mają ustawione fabrycznie wzmocnienie 
(Kp) i czas całkowania (Ti). Jednak jeżeli okaże się, że 
nastawy fabryczne nie są optymalne, na poniższym 
ekranie można ustawić wzmocnienie i czas całkowania.

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

• Czas całkowania (Ti) może być ustawiony 
w zakresie od 0,1 do 3600 s. Jeżeli zostanie 
wybrane 3600 s regulator będzie funkcjonował tak 
jak regulator typu P.

• /<span class="BR">o możliwe jest ustawienie 
regulatora na regulację odwrotną, tzn. przy 
wzroście wartości zadanej, prędkość będzie 
zmniejszana.<span class="BR"> W przypadku 
regulacji odwrotnej, wzmocnienie (Kp) musi być 
ustawione w zakresie –0,1 do –20.

Bez przetwornika
(praca nieregulowana)

Pompy z przetwornikiem 
(praca regulowana)

Wybierz jeden 
z następujących rodzajów 
regulacji (patrz rys. 23):

• Praca regulowana,
• Praca nieregulowana.

Wybierz jeden 
z następujących rodzajów 
regulacji (patrz rys. 23):

• Praca regulowana,
• Praca nieregulowana.
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Zewnętrzna wartość zadana

Wejście zewnętrznej wartości zadanej może być 
ustawione dla różnych typów sygnałów.

Wybierz jeden z następujących typów:

• 0-10 V 
• 0-20 mA
• 4-20 mA 
• Nieaktywna.
Jeżeli wybrano Nieaktywna, obowiązuje wartość 
zadana ustawiona pilotem R100 lub na panelu 
sterującym.

Jeżeli został wybrany jeden z typów sygnału, na 
aktualną wartość zadaną będzie miał wpływ sygnał 
podłączony do wejścia zewnętrznej wartości zadanej.

Przekaźnik sygnalizacyjny
Pompy 0,37 - 7,5 kW posiadają jeden przekaźnik 
sygnalizacyjny. Przekaźnik jest ustawiony fabrycznie 
na działanie w momencie wystąpienia Zakłócenia.

Pompy 11-22 kW posiadają dwa przekaźniki 
sygnalizacyjne. Przekaźnik 1 jest ustawiony fabrycznie 
na Alarm, a przekaźnik 2 na Ostrzeżenie.

Na jednym z poniższych ekranów można wybrać jedną 
z trzech lub sześciu sytuacji, w której przekaźnik 
powinien się uaktywnić.

Uwaga: Zakłócenie i Alarm to zakłócenia wywołujące 
alarm.
Ostrzeżenia to zakłócenia wywołujące ostrzeżenie.
Ponowne smarowanie jest odosobnionym zdarzeniem. 
Różnicę pomiędzy alarmem a ostrzeżeniem 
wyjaśniono w rozdziale Sygnalizacja zakłóceń.

Przyciski na pompie

Przyciski  i  na panelu sterującym mogą być 
ustawione jako:

• Aktywne,
• Nieaktywne.
Po ustawieniu Nieaktywne (zablokowane), przyciski nie 
działają. Ustaw przyciski na Nieaktywne, jeżeli pompa 
ma być sterowana przez zewnętrzny system 
sterowania.

Numer pompy

Pompie można nadać numer od 1 do 64. W przypadku 
komunikacji Bus, numer należy przydzielić każdej 
pompie.

Wejście cyfrowe

Wejściom cyfrowym pompy (zacisk 1, rys. 37 str. 34) 
można przypisać różne funkcje.

Wybierz jedną z następujących funkcji:

• Min. (charakterystyka minimalna)
• Maks. (charakterystyka maksymalna)
• Zakłócenie zewnętrzne
• Łącznik przepływu
• Suchobieg (z zewnętrznego przetwornika, tylko dla 

silników 11-22 kW).
Wybrana funkcja jest uaktywniona przez zwarcie 
zacisków 1 i 9. Patrz rys. 37 str. 37

0.37 - 7.5 kW

• Gotowość
• Zakłócenie 
• Praca

11-22 kW 11-22 kW

• Gotowość
• Alarm
• Praca
• Pompa pracuje
• Ostrzeżenie
• Ponowne smarowanie

• Gotowość
• Alarm 
• Praca
• Pompa pracuje
• Ostrzeżenie
• Ponowne smarowanie
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Min.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg 
charakterystyki minimalnej.

Maks.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg 
charakterystyki maksymalnej.

Zakłócenie zewnętrzne
Uaktywnienie wejścia uruchamia przekaźnik czasowy. 
Jeśli wejście pozostanie aktywne przez ponad 5 s, to 
pompa zostaje wyłączona i sygnalizowane jest 
zakłócenie. Jeżeli wejście jest nieaktywne przez dłużej 
niż 5 s, stan zakłócenia zostanie przerwany, a pompa 
może zostać ponownie uruchomiona tylko ręcznie 
przez skasowanie sygnalizacji zakłócenia.

Łącznik przepływu
Po wybraniu tej funkcji pompa zostanie wyłączona, 
jeżeli podłączony łącznik przepływu zarejestruje mały 
przepływ.
Wykorzystanie tej funkcji jest możliwe, jeżeli do pompy 
jest podłączony przetwornik ciśnienia.

Jeżeli wejście jest aktywne dłużej niż 5 s, to sterowanie 
pompą przejmuje funkcja stop.

Suchobieg (tylko 11-22 kW)

Po wybraniu tej funkcji, może być rejestrowany brak 
ciśnienia wlotowego lub wody. Wymaga to 
zastosowania następującego osprzętu:

• 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 to pozostaje aktywne.

Funkcja stop

Funkcja stop może zostać ustawiona na wartości:

• Aktywna,
• Nieaktywna.
Jeżeli funkcja stop jest aktywna, pompa będzie 
wyłączana przy bardzo małych przepływach. Przyczyny 
są następujące:

• uniknięcie niepotrzebnego podgrzewania tłoczonej 
cieczy,

• zmniejszenie zużycia uszczelnień wału,
• zmniejszenie poziomu hałasu.

Rys. 32 Różnica pomiedzy ciśnieniem załączenia 
i wyłączenia (ΔH)

ΔH jest fabrycznie ustawione na 10 % aktualnej 
wartości zadanej.
ΔH może być ustawione w zakresie od 5 % do 30 % 
aktualnej wartości zadanej.

Mały przepływ może być rejestrowany dwoma 
sposobami:

1. Zintegrowanym układem "rejestracji małych 
przepływów" działającym w przypadku, gdy łącznik 
przepływu nie jest podłączony do wejścia cyfrowego

2. Łącznikiem przepływu podłączonym do wejścia 
cyfrowego.

Funkcja detekcji małego przepływu
Pompa sprawdza 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 ΔH) 
i pompa zostanie wyłączona. Gdy ciśnienie spadnie do 
wartości ciśnienia załączania (aktualna wartość zadana 
- 0,5 x ΔH), pompa załączy się ponownie.

Po ponownym uruchomieniu pompy będą reagować 
różnie w zależności od typu:

Pompy 0,37 - 7,5 kW
Pompa powróci do pracy wg ciśnienia stałego i będzie 
dalej regularnie sprawdzać przepływ zmniejszając 
krótkotrwale prędkość obrotową.

Pompy 11-22 kW:
1. Jeżeli przepływ jest większy od granicy małego 

przepływu, pompa powróci do pracy wg ciśnienia 
stałego.

2. Jeżeli przepływ jest ciągle mniejszy od granicy 
małego przepływu, pompa będzie dalej pracowała 
w trybie zał./wył. Pompa będzie kontynuowała 
pracę w trybie zał./wył. do momentu, gdy przepływ 
będzie większy od granicy małego przepływu. Kiedy 
przepływ będzie większy od granicy małego 
przepływu, pompa powróci do pracy ciągłej.
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Łącznik przepływu
Jeżeli wejście cyfrowe jest aktywne dłużej niż 5 s
z powodu małego przepływu, prędkość obrotowa 
będzie zwiększona do osiągnięcia ciśnienia wyłączenia 
(aktualna wartość zadana + 0,5 x ΔH) i pompa zostanie 
wyłączona. Gdy ciśnienie osiągnie wartość ciśnienia 
załączenia, pompa zostanie ponownie załączona. 
W przypadku dalszego braku przepływu, pompa 
szybko osiągnie ciśnienie wyłączenia i zostanie 
wyłączona. 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.

Uwaga: Zawór zwrotny musi być zawsze zamontowany 
przed przetwornikiem ciśnienia, patrz rys. 33 i 34.

Rys. 33 Położenie zaworu zwrotnego i przetwornika 
ciśnienia w instalacji przy pracy ze ssaniem

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

Membranowy zbiornik ciśnieniowy
Funkcja stop wymaga zamontowania membranowego 
zbiornika ciśnieniowego o określonej pojemności 
minimalnej. Zbiornik należy zamontować bezpośrednio 
za pompą, a ciśnienie wstępne w zbiorniku powinno 
wynosić 0,7 aktualnej wartości zadanej.

Zalecana wielkość membranowego zbiornika 
ciśnieniowego:

Jeżeli wielkość membranowego zbiornika 
ciśnieniowego odpowiada wielkości z powyższej tabeli, 
ustawienie fabryczne ΔH może pozostać niezmienione.
Jeżeli zamontowany zbiornik jest za mały, pompa 
będzie się załączać i wyłączać zbyt często. Można 
temu zapobiec przez zwiększenie ΔH.
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Zawór zwrotny
Pompa

Membranowy zbiornik ciśnieniowy

Przetwornik ciśnienia

Pompa Zawór zwrotny

Znamionowa 
wydajność pompy

[m³/h]

Pompa 
CRE

Typowa wielkość 
membranowego zbiornika 

ciśnieniowego
[litry]

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

7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50

41-70 45, 64 120

71-100 90 180
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Wydajność graniczna dla funkcji stop
(tylko 11-22 kW)
Uwaga: Funkcja stop przy wydajności granicznej działa 
tylko wtedy, jeżeli system nie jest ustawiony na łącznik 
przepływu.

W celu ustawienia przy jakiej wydajności system 
przechodzi z pracy ciągłej wg ciśnienia stałego na 
pracę w trybie zał./wył. należy wybrać jedną z czterech 
wartości, z których trzy są wstępnie ustalonymi 
granicami małego przepływu:

• Niska
• Normalna
• Wysoka
• Użytkownika.
Wartością domyślną jest wydajność Normalna, której 
odpowiada około 10% watości znamionowej 
wydajności pompy.

Jeżeli wymagana jest mniejsza granica wydajności niż 
normalna lub wielkość zbiornika jest mniejsza od 
zalecanej należy wybrać Niską wydajność.

Jeżeli wymagana jest większa wydajność od normalnej 
lub zastosowano duży zbiornik, należy ustawić granicę 
Wysoką.

Wartość Użytkownika można odczytać z pilota R100, 
jednak nastawy można wprowadzić tylko przy pomocy 
narzędzia PC Tool dla produktów E. Wartość 
Użytkownika przeznaczona jest dla niestandardowych 
ustawień i optymalizacji procesu.

Rys. 35 Trzy wstępnie ustawione granice wydajności,  
Niska, Normalna i Wysoka

Przetwornik

Ustawień przetwornika dokonujemy tylko w przypadku 
pracy regulowanej.

Należy wybrać jedną z następujących wartości:

• Sygnał wyjściowy przetwornika
0-10 V
0-20 mA
4-20 mA,

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

• Zakres pomiarowy przetwornika.

Praca / czuwanie 
(tylko pompy 3-fazowe)
Funkcja praca/czuwanie dotyczy dwóch pomp 
w układzie równoleglym i kontrolowanycm przez 
GENIbus.

Funkcję praca/czuwanie można ustawić na:

• Aktywna, 
• Nieaktywna.
Jeżeli funkcja jest ustawiona na Aktywna, to:

• W jedym czasie pracuje tylko jedna pompa.
• Pompa wyłączona (w trybie czuwania) zostanie 

załączona w przypadku awarii pompy pracującej 
(praca). Stan zakłócenia będzie sygnalizowany.

• Zamiana pomiędzy pompą w trybie pracy i czuwania 
będzie następowała co 24 godziny.

Funkcję praca/czuwanie aktywuje się w następujący 
sposób:

1. Podłaczyć jedną z pomp do zasilania elektrycznego.
Ustawić funkcję praca/czuwanie na Nieaktywną.
Przy pomocy pilota R100 należy wykonać 
odpowiednie ustawienia w menu PRACA
i INSTALACJA.

2. W menu PRACA ustawić tryb pracy Stop.
3. Podłączyć drugą pompę do zasilania elektrycznego.

Przy pomocy pilota R100 należy wykonać 
odpowiednie ustawienia w menu PRACA 
i INSTALACJA.
Ustawić funkcję praca/czuwanie na Aktywną.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Pompa pracująca znajdzie drugą pompę 
i automatycznie ustawi funkcję praca/czuwanie na 
Aktywną. Jeżeli druga pompa nie zostanie znaleziona, 
nastąpi sygnalizacja zakłócenia.

Zakres pracy

Jak ustawić zakres pracy:

• Charakterystyka minimalna może być ustawiona 
w zakresie od charakterystyki max. do 12% osiągów 
maksymalnych. Pompa jest fabrycznie ustawiona 
na 24% osiągów maksymalnych.

• Charakterystyka maksymalna może być ustawiona 
w zakresie od maksymalnych osiągów (100%) do 
charakterystyki min.

Zakres pracy leży pomiędzy charakterystykami 
minimalną i maksymalną.

Rys. 36 Ustawienie charakterystyki minimalnej i 
maksymalnej 
wprocentach osiągów maksymalnych.

Kontrola stanu łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcję kontroli łożysk silnika można ustawić na:

• Aktywna,
• Nieaktywna.
Gdy funkcja jest ustawiona na Aktywną, licznik 
w regulatorze zacznie liczyć przebieg łożysk. Patrz 
rozdział Smarowanie łożysk silnika (tylko 11-22 kW), 
str. 26.

Uwaga: Licznik będzie kontynuował liczenie nawet 
wtedy, gdy funkcja zostanie przełączona na 
Nieaktywną. W przypadku konieczności ponownego 
smarowania, sygnalizowane będzie ostrzeżenienie. 

Gdy funkcja zostanie ponownie ustawiona na Aktywną, 
łączny przebieg będzie ponownie wykorzystany do 
obliczenia czasu ponownego smarowania.

Potwierdzenie ponownego smarowania/wymiany 
łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcja może mieć ustawione następujące wartości:

• Nasmarowane
• Wymienione
• Nic nie wykonano.
Gdy funkcja kontroli łożysk jest Aktywna, regulator 
będzie sygnalizował ostrzeżenie w przypadku 
konieczności ponownego smarowania lub wymiany 
łożysk silnika. Patrz rozdział Sygnalizacja zakłóceń, str. 
24.

Po ponownym nasmarowaniu lub wymianie łożysk, 
należy tą czynność potwierdzić na powyższym ekranie 
naciskając przycisk "OK".

Uwaga: Ponowne smarowanie nie może być wybrane 
po potwierdzeniu wykonania tej czynności.

Ogrzewanie podczas postoju (tylko 11-22 kW)

Funkcja podgrzewania uzwojeń może być ustawiona na 
nastepujące wartości:

• Aktywna, 
• Nieaktywna.
Gdy funkcja ta jest ustawiona na Aktywna, napięcie 
stałe (DC) będzie podane na uzwojenia silnika. 
Napięcie AC zapewnia wygenerowanie odpowiedniej 
ilości ciepła, zapobiegając powstawaniu kondensacji 
w silniku.

Ustawienia przy pomocy PC Tool dla 
produktów E
Niestandardowe ustawienia dostępne w pilocie R100 
wymagają zastosowania narzędzia Grundfos PC Tool 
dla produktów typu E. Ustawienia powinny być 
wykonane przez pracownika serwisu firmy Grundfos 
lub wykwalifikowanego inżyniera. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Priorytet nastaw
Priorytet nastaw zależy od dwóch czynników:

1. Źródła sterowania
2. Ustawień.

2. Ustawienia
• Tryb pracy Stop
• Tryb pracy Maks. (Charakterystyka maksymalna)
• Tryb pracy Min. (Charakterystyka minimalna)
• Ustawienie wartości zadanej.
Pompa typu E może być sterowana przez różne źródła 
sterowania jednocześnie i każde z nich może mieć 
różne ustawienia. Konieczne jest ustawienie 
kolejności priorytetów źródeł sterowania
i ustawień.

Uwaga: Jeżeli dwie lub więcej funkcji jest aktywnych 
jednocześnie, pompa będzie pracować wg funkcji
o najwyższym priorytecie.

Priorytety i ustawienia bez komunikacji

Przykład: Jeżeli pompa została przełączona sygnałem 
zewnętrznym na charakterystykę maksymalną 
(częstotliwość maksymalną), z panelu sterującego lub 
pilotem R100, pompę będzie można ustawić tylko 
w tryb Stop.

Priorytety ustawień z komunikacją Bus
 

Przykład: Jeżeli pompa typu E pracuje zgodnie 
z wartością zadaną, ustawioną poprzez komunikację 
Bus, to pompę tą można ustawić z poziomu panelu 
sterującego lub pilota R100, na tryb pracy Stop lub 
Maks. Sygnał zewnętrzny może w tym czasie ustawić 
pompę jedynie w tryb pracy Stop.

Zewnętrzne sygnały sterujące
Pompa posiada wejścia dla następujących 
zewnętrznych sygnałów sterujących:

• Zał./Wył. pompy,
• Wejście cyfrowe.

Wejście Zał./Wył.
Schemat działania: Wejście Zał./Wył.:

Wejście cyfrowe
Pilotem R100 można wybrać jedną z następujących 
funkcji dla wejścia cyfrowego:

• Praca normalna,
• Charakterystyka minimalna,
• Charakterystyka maksymalna,
• Zakłócenie zewnętrzne,
• Łącznik przepływu,
• Suchobieg.

1. Źródło sterowania

Panel sterujący

R100

Sygnały zewnętrzne
(zewnętrzny sygnał wartości zadanej, wejścia 
cyfrowe, itp.).

Komunikacja z innego systemu sterowania poprzez 
szynę Bus.

Priorytet Panel sterowania lub 
pilot R100 Sygnały zewnętrzne

1 Stop

2 Maks.

3 Stop

4 Maks.

5 Min. Min.

6 Nastawy punktu pracy Nastawy punktu pracy

Prioryte
t

Panel 
sterowania lub 

pilot R100
Sygnały 

zewnętrzne Komunikacja Bus

1 Stop

2 Maks.

3 Stop Stop

4 Maks.

5 Min.

6 Nastawa wartości 
zadanej

Zał./Wył. (zaciski 2 i 3)

Praca znamionowa

Stop

Q

H

Q
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Schemat działania: wejście dla sterowania 
cyfrowego:

Listwa zaciskowa

Rys. 37 Listwa zaciskowa

Funkcja cyfrowa
(zaciski 1 i 9)

Praca normalna

Charakterystyka 
minimalna

Charakterystyka 
maksymalna

Zakłócenie zewnętrzna

Łącznik przepływu

Suchobieg
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B: RS-485B
Y: Ekran

6: GND (obudowa)
5: +10 V
4: Wejście sygnału 

wartości zadanej
3: GND (obudowa)
2: Zał./Wył.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Podłączenie analogowego przetwornika sygnału do 
wejścia sygnału wartości zadanej (zacisk 4), pozwala 
na jej zdalne ustawianie.

Rys. 38 Aktualna wartość zadana jest wynikiem 
(mnożenia) wartości zadanej 
i zewnętrznej wartości zadanej

Wybierz sygnał sterujący wartością zadaną 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA przy pomocy pilota R100, patrz 
rozdział Zewnętrzna wartość zadana str. 28.

Jeżeli pilotem R100 wybrano tryb pracy 
nieregulowanej, pompę można sterować dowolnym 
sterownikiem.

W trybie pracy regulowanej wartość zadana może być 
ustawiona zewnętrznie, w zakresie od najniższej 
wartości zakresu pomiarowego przetwornika do 
wartości zadanej ustawionej na pompie lub pilotem 
R100.

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

Przykład: Przy wartości sensormin równej 0 bar, 
ustawionej wartości zadanej 3 bar i zewnętrznej 
wartości zadanej 80 %, aktualna wartość zadana 
wynosi:

W trybie pracy nieregulowanej wartość zadana może 
być ustawiona zewnętrznie, w zakresie od 
charakterystyki min. do wartości zadanej ustawionej na 
pompie lub pilotem R100.

Rys. 40 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną 
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej 
w trybie pracy nieregulowanej

Sygnał Bus
Pompa zapewnia możliwość komunikacji szeregowej 
poprzez interfejs RS-485. Komunikacja odbywa się 
zgodnie z protokołem Grundfos GENIbus i umożliwia 
przyłączenie do systemu automatyki budynku lub 
zewnętrznego systemu sterowania.

Sygnałem Bus można zdalnie ustawiać parametry 
pracy pompy, takie jak wartość zadana, tryb pracy itp. 
W tym samym czasie pompa może przesyłać 
informacje o ważnych parametrach, takich jak aktualna 
wartość parametru regulacji, poboru mocy, sygnalizacji 
zakłóceń, itp.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.

Uwaga: Komunikacja poprzez szynę Bus ogranicza 
możliwości ustawiania pilotem R100.

Inne standardy komunikacji Bus
Grundfos oferuje wiele rozwiązań komunikacji Bus wg 
innych standardów.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Diody sygnalizacyjne i przekaźnik 
sygnalizacyjny
Diody sygnalizacyjne (czerwona i zielona), na panelu 
sterującym pompy i wewnątrz skrzynki zaciskowej,
wskazują stan pracy pompy. Patrz rys. 41 i 42.

Rys. 41 Położenie diod sygnalizacyjnych
na panelu sterujacym pomp 1-fazowych

Rys. 42 Położenie diod sygnalizacyjnych na panelu 
sterującym pomp 3-fazowych

Pompa posiada sygnalizację poprzez wyjście 
bezpotencjałowe, realizowane za pomocą 
wewnętrznego przekaźnika.
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Funkcje diod sygnalizacyjnych i przekaźnika sygnalizacyjnego opisano w poniższej tabeli:

Kasowanie sygnalizacji zakłócenia
Błędy można kasować poprzez:

• Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku  lub  na 
pompie. Nie powoduje to zmian ustawień pompy.
Sygnalizacji zakłócenia nie można skasować 
przyciskami  lub , jeżeli są one zablokowane.

• Wyłączenie zasilania elektrycznego, aż do 

zgaśnięcia diod sygnalizacyjnych.
• Wyłączenie wejścia zewnętrznego Zał./Wył.

i pownowne jego załączenie.
• Posługiwanie się pilotem R100, patrz rozdział 

Sygnalizacja zakłóceń, str. 24
Komunikowanie się pilota z pompą sygnalizowane jest 
szybkim miganiem czerwonej diody sygnalizacyjnej.

Diody sygnalizacyjne Przekaźnik sygnalizacyjny aktywny podczas:

OpisUsterka
(Czerwona)

Praca
(Zielona)

Zakłócenia/
Alarmu, 

Ostrzeżenia i 
Ponownego 
smarowania

Pracy Gotowości Pracy pompy

Wył. Wył. Zasilanie elektryczne zostało odłączone

Wył. Świeci się Pompa pracuje

Wył. Świeci się Pompa wyłączona przez funkcję stop

Wył. Miga Pompa została wyłączona

Świeci się Wył.

Pompa została wyłączona z powodu 
wystąpienia Zakłócenia/Alarmu lub pracuje 
z sygnalizacją Ostrzeżenia/Ponownego 
smarowania.
Jeżeli pompa została wyłączona, będzie 
ona próbowała uruchomić się ponownie 
(może być konieczne ponowne 
uruchomienie pompy przez skasowanie 
sygnalizacji Zakłócenia).
Jeżeli przyczyną jest "zakłócenie 
zewnętrzne" pompa musi zostać ponownie 
uruchomiona przez ręczne skasowanie 
sygnalizacji Zakłócenie.

Świeci się Świeci się

Pompa pracuje lecz była lub jest 
w stanieZakłócenia/Alarmu, pozwalającym 
na dalszą pracę lub pracuje z sygnalizacją 
Ostrzeżenia lub Ponownego smarowania.
W przypadku zakłócenia "Sygnał 
z przetwornika poza zakresem", pompa 
będzie pracować wg charakterystyki maks., 
a zakłócenia nie można skasować dopóki 
wartość sygnału z przetwornika nie 
znajdzie się w danym zakresie.
W przypadku zakłócenia "Sygnał 
z przetwornika poza zakresem", pompa 
pracuje wg charakterystyki min.,
a zakłócenia nie można skasować dopóki 
wartość sygnału z przetwornika nie 
znajdzie się w danym zakresie.

Świeci się Miga Pompa została wyłączona, ale uprzednio 
została wyłączona z powodu Zakłócenia.

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC C NO NC

NCNOC C NO NC C NO NC NCNOC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC
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Wielostopniowe pompy E Pompy E Grundfos
Oporność izolacji
0,37 - 7,5 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji lub uzwojeń 
silnika urządzeniami pomiarowymi wysokiego napięcia, 
ponieważ mogłoby to spowodować zniszczenie 
wbudowanych elementów elektronicznych.

11-22 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji urządzeniami 
pomiarowymi wysokiego napięcia, ponieważ mogłoby 
to spowodować zniszczenie wbudowanych elementów 
elektronicznych.

Po ostygnięciu uzwojeń do temperatury normalnej, 
łącznik ponownie zamyka obwód i można włączyć 
silnik.

Dodatkowa dokumentacja
Określone dane katalogowe dostępne są w programie 
doboru pomp on-line WebCAPS na stronie 
www.grundfos.pl. Dokładniejsze informacje na temat 
silników programu WebCAPS, patrz str. 124.



Pompy E GrundfosTPE, TPED, NKE, NBE

Wprowadzenie
Do pomp wielostopniowych E Grundfos zalicza się 
następujące typy pomp:

• TPE i TPED Seria 1000,
• NKE,
• NBE.
Uwaga: Pompy TPE i TPED dostępne są również jako 
pompy E TPE i TPED seria 2000, które są wyposażone 
w przetwornik różnicy ciśnienia, patrz str. 56.

Pompy TPE, TPED, NKE oraz NBE składają się 
z dwóch głównych części: silnika i jednostki pompowej.

• Silnik jest standardowym silnikiem MGE (0,37 do 
22 kW) z wbudowaną przetwornicą częstotliwości, 
zaprojektowanym zgodnie z normami EN.

• Jednostka pompowa i przyłącza oraz inne części 
urządzenia są zoptymalizowane hydraulicznie.

Pompy TPE, TPED, NKE oraz NBE mogą być 
podłączone do zewnętrznej przetwornicy częstotliwości 
wymagającej przeprowadzenia konfiguracji podczas 
montażu.

• Pompy mogą być skonfigurowane do pracy 
z dowolnym typem przetwornika w zamkniętej pętli 
regulacyjnej, czy w innym procesie sterowania.

• Mogą być skonfigurowane do pracy w pętli otwartej 
zgodnie z określoną charakterystyką lub być 
sterowane za pomocą zewnętrznego obwodu 
sterującego.

Pompa E, sterowana za pomocą zewnętrznego 
systemu sterującego, odgrywa w procesie funkcję 
aktuatora.

TPE i TPED Seria 1000

Rys. 43 Pompy TPE bez przetwornika

Pompy TPE, TPED Seria 1000 są pionowymi, 
jednostopniowymi pompami odśrodkowymi.

Ze względu na swoją konstrukcję, pompy te mogą być 
montowane na rurociągu pionowym lub poziomym, 
gdzie przyłącze ssawne i tłoczne leżą w tej samej linii 
i mają taką samą średnicę. Taka konstrukcja zapewnia 
bardziej kompaktową budowę pompy i rurociągów.

Pompy dostępne są w kilku wielkościach, aby zapewnić 
wymaganą wydajność i ciśnienie.

Zastosowania pomp TPE, TPED Seria 1000
Pompy TPE, TPED Seria 1000 są wykorzystywane
w wielu instalacjach pompowych, w których osiągi 
i wykorzystywane materiały podlegają określonym 
wymogom.

Poniżej przestawiono niektóre przykłady zastosowań:

• Sieci ciepłownicze,
• Instalacje grzewcze,
• Instalacje klimatyzacyjne,
• Instalacje chłodnicze,
• Instalacje zaopatrzenia w wodę,
• Procesy przemysłowe,
• Chłodnie przemysłowe.

Pompy NKE i NBE

Rys. 44 Pompy NKE i NBE

Pompy NKE i NBE są pionowymi, jednostopniowymi 
pompami odśrodkowymi z przyłączem ssawnym 
umieszczonym w osi wału pompy i przyłączem 
tłocznym umieszczonym promieniowo.

NKE są pompami o stosunkowo dużej odległości 
pomiędzy częścią hydrauliczną pompy a silnikiem 
i wymagają długiego sprzęgła. W pompach NBE 
odległość ta jest znacznie mniejsza - wał pompy 
i silnika są sprzężone na krótko.TM
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TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Zastosowania pomp NKE i NBE
Pompy NKE i NBE stanowią wielozadaniowy 
typoszereg pomp E, odpowiedni do wielu różnych 
zastosowań wymagających niezawodnej i oszczędnej 
pracy.

Poniżej przestawiono niektóre przykłady zastosowań:

Instalacje zaopatrzenia w wodę
• Filtracja i tłoczenie w sieciach wodociągowych,
• Podnoszenie ciśnienia,
• Zaopatrzenie w wodę budynków użyteczności 

publicznej;

Budownictwo
• Sieciowe instalacje ciepłownicze,
• Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne (czynniki 

chłodnicze),
• Instalacje myjące i czyszczące,
• Instalacje przeciwpożarowe,
• Instalacje zasilania kotłów i instalacje kondensatu;

Nawadnianie
• Nawadnianie pól (zalewanie),
• Zraszanie,
• Nawadnianie kropelkowe.



TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Przegląd funkcji

Funkcje pomp E
Typ pompy E

TPE, TPED Seria 1000 NBE, 
NKE bez przetwornika

TPE, TPED Seria 1000 NBE, 
NKE bez przetwornika

Moc silnika [kW] 0,25 - 7,5 11-22
Nastawy z panelu sterującego:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panelu sterującego:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Nastawy z pilota R100:
Wartość zadana
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Kasowanie ostrzeżenia
Wejście cyfrowe
Kontrola stanu łożysk silnika
Wymiana lub smarowanie łożysk
Podgrzewanie uzwojeń
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne, stała charakterystyka
Stałe regulatora Kp, Ti
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1
Przekaźnik sygnalizacyjny 2
Przyciski na pompie
Numer pompy (dla komunikacji Bus)
Zakres pracy przetwornika i sygnałów
Zakres pracy (prędkość Min./Maks.)
Odczyt z pilota R100:
Wartość zadana
Tryb pracy
Aktualna wartość z przetwornika
Prędkość obrotowa pompy
Moc wejściowa
Pobór mocy
Godziny pracy
Stan nasmarowania (łożysk)
Konieczność wymiany (łożysk)
Nastawy poprzez GENIbus:
Nastawa
Zał./wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Sterowanie/brak sterowania
Odczyt poprzez GENIbus:
Wartość zadana
Sygnalizacja pracy
Stan pompy
• Dostępne
1) Tylko TPED
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Nastawy poprzez sygnał zewnętrzny:
Nastawa
Zał./wył.
Charakterystyka min./maks. poprzez wejście cyfrowe
Odczyty poprzez sygnał zewnętrzny:
Zakłucenie, Praca lub Gotowość do pracy (przekaźnik)
Zakłócenie, Praca, Gotowość do pracy, Smarowanie 
łożysk, Ostrzeżenie, Przekroczenie wartości 
granicznej 1 i 2

Funkcje dodatkowe
Funkcje dodatkowe:
Funkcje pompy podwójnej 1) 1)

Funkcje pomp E
Typ pompy E

TPE, TPED Seria 1000 NBE, 
NKE bez przetwornika

TPE, TPED Seria 1000 NBE, 
NKE bez przetwornika

Moc silnika [kW] 0,25 - 7,5 11-22

• Dostępne
1) Tylko TPED



TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Tryby pracy
Pompy Grundfos typu E są ustawiane i regulowane wg 
trybów pracy i rodzajów regulacji.

Przegląd trybów pracy i rodzajów regulacji

1) W tym przykładzie pompa jest wyposażona w przetwornik różnicy 
ciśnienia. Pompa może być także wyposażona m. in. w przetwornik 
temperatury, który może być wykorzystywany np. do utrzymywania 
stałej temperatury.

Tryb pracy
Jeżeli tryb pracy ustawiony jest na Normalny, rodzaj 
regulacji może być ustawiony na pracę regulowaną lub 
nieregulowaną.
Można wybrać inne tryby pracy, takie jak: Stop, Min. lub 
Maks.:

• Stop: pompa zostaje wyłączona,
• Min.: pompa pracuje z prędkością minimalną,
• Maks.:pompa pracuje z prędkością maksymalną.
Rys. 45 przedstawia charakterystykę min. i maks.

Rys. 45 Charakterystyki Min. i Maks.

Charakterystykę maksymalną można wybrać np. przy 
odpowietrzaniu instalacji podczas montażu pompy.
Charakterystykę minimalną można wybrać w okresach, 
gdy wymagany jest przepływ minimalny.

Wybrane nastawy pozostają zachowane także po 
wyłączeniu zasilania pompy.

Pilot R100 udostępnia dodatkowe możliwości ustawień 
i odczytu informacji o statusie pompy, patrz pkt. 
Ustawienia przy pomocy pilota R100 str. 45.

Dodatkowe tryby pracy - pompy TPED
Pompy TPED oferują następujące dodatkowe tryby 
pracy:

• Praca naprzemienna. Dwie pompy pracują 
naprzemiennie zmieniając się po 24 godzinach 
pracy. W przypadku awarii jednej z nich, pracę 
rozpocznie druga pompa.

• Praca z rezerwą. Jedna pompa pracuje w trybie 
ciągłym. Aby zapobiec zatarciu drugiej pompy jest 
ona włączana na 10 s, co każde 24 godziny. 
W przypadku awarii jednej z nich, pracę rozpocznie 
druga pompa.

Tryb pracy jest nastawiany odpowiednimi 
przełącznikami w każdej skrzynce zaciskowej.

Przełącznik ten umożliwia wybór trybu pracy pomiędzy 
"pracą naprzemienną" (pozycja lewa) a "pracą
z rezerwą" (pozycja prawa).

Przełączniki w obydwu skrzynkach zaciskowych pomp 
podwójnych muszą być w tej samej pozycji. Jeżeli 
pozycje przełączników różnią się, pompa będzie 
pracować w trybie "praca z rezerwą".

Pompy podwójne mogą być ustawiane i mogą 
pracować tak jak pompy pojedyncze. Pompa pracująca 
aktualnie wykorzystuje nastawy punktu pracy ustalone 
z poziomu panelu sterującego pompy, pilota R100 lub 
poprzez komunikację Bus.

Uwaga: Obydwie pompy powinny mieć ustawioną taką 
samą wartość zadaną i rodzaj regulacji. Różne 
ustawienia mogą być przyczyną nierównomiernej pracy 
podczas zamiany pomp.
Wybrane nastawy pozostają zachowane także po 
wyłączeniu zasilania pompy.

Pilot R100 umożliwia dodatkowe ustawienia i odczyt 
informacji o statusie pompy.

Rodzaje regulacji
Pompa może być ustawiona do pracy w dwóch 
głównych rodzajach regulacji:

• praca regulowana,
• praca nieregulowana.
W trybie regulacji praca regulowana, pompa będzie 
dopasowywać swoje osiągi wg wymaganej wartości 
zadanej parametru regulacji (ciśnienia, różnicy 
ciśnienia, temperatury, różnicy temperatury lub 
przepływu).
W trybie regulacji praca nieregulowana, pompa będzie 
pracowała zgodnie z ustawioną charakterystyką stałą.

Rys. 46 Pompa w trybie regulacji praca regulowana
(różnica ciśnienia) lub praca nieregulowana

Pompy są fabrycznie ustawione na tryb regulacji praca 
nieregulowana.

Tryby pracy Normalny Stop Min. Maks.

Rodzaje regulacji Praca 
nieregulowana

Praca 
regulowana

Charakterys. 
stała

Ciśnienie
stałe 1)
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Ustawienia pompy

Nastawy fabryczne
Pompy TPE, NKE, NKGE i NBE, NBGE
Pompy są fabrycznie ustawione na tryb regulacji praca 
nieregulowana.

Wartość zadana odpowiada wartości 100 % 
maksymalnych osiągów pompy (patrz dane techniczne 
pompy).

W rozdziałach Menu PRACA na str. 47 oraz Menu 
INSTALACJA na str. 50 nastawy fabryczne są 
wyróżnione czcionką pogrubioną poniżej każdego
z poszczególnych ekranów.

Pompy TPED
Pompy są fabrycznie ustawione na tryb regulacji "praca 
nieregulowana", a jako dodatkowy tryb na "pracę 
naprzemienną".

Wartość zadana odpowiada wartości 100 % 
maksymalnych osiągów pompy (patrz dane techniczne 
pompy).

W rozdziałach Menu PRACA na str. 47 oraz Menu 
INSTALACJA na str. 50 nastawy fabryczne są 
wyróżnione czcionką pogrubioną poniżej każdego 
z poszczególnych ekranów.

Ustawienia z poziomu panelu 
sterującego
Na panelu sterującym pompy, patrz rys. 47 lub 48, 
znajdują się następujące przyciski i diody 
sygnalizacyjne:

• Przyciski  i - do ustawiania wartości zadanej.
• Pola świecące żółte - sygnalizujące wartość 

zadaną.
• Diody sygnalizacyjne - zielona (praca) i czerwona 

(zakłócenie).

Rys. 47 Panel sterujacy, pompy 1-fazowe, 0,37 - 1,1 kW

Rys. 48 Panel sterujący, pompy 3-fazowe, 0,55-22 kW

Nastawa wartości zadanej
Uwaga: Wartość zadaną można zmienić tylko podczas 
pracy normalnej pompy.

Wymaganą wartość zadaną pompy nastawia się za 
pomocą przycisków  lub .

Pola świecące na panelu sterującym wskazują 
ustawioną wartość zadaną.

Pompa w trybie regulacji praca regulowana
(stała różnica ciśnienia)

Przykład:
Na rys. 49 pola świecące 5 i 6 świecą się, wskazując 
wymaganą wartość zadaną wynoszącą
3,4 m. Zakres pomiarowy przetwornika wynosi od 0 do 
6 m. Zakres nastaw jest równy zakresowi 
pomiarowemu przetwornika (patrz tabliczka 
znamionowa przetwornika).

Rys. 49 Wartość zadana ustawiona na 3,4 m
(stała różnica ciśnienia)
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TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Pompa w trybie regulacji praca nieregulowana

Przykład:
W trybie regulacji praca nieregulowana osiągi pompy 
mogą być ustawiane w zakresie od charakterystyki 
minimalnej do maksymalnej, rys. 50.

Rys. 50 Ustawienia osiągów pompy, tryb regulacji praca
nieregulowana

Ustawienie charakterystyki maksymalnej
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę maksymalną pompy 
(miga górne pole świecące).

Aby przejść z powrotem należy nacisnąć przez dłuższy 
czas przycisk , aż zapali się symbol wymaganego 
trybu pracy.

Rys. 51 Charakterystyka maksymalna

Ustawienie charakterystyki minimalnej
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę minimalną pompy 
(miga dolne pole świecące).

Aby przejść z powrotem należy nacisnąć przez dłuższy 
czas przycisk , aż zapali się symbol wymaganego 
trybu pracy.

Rys. 52 Charakterystyka minimalna

Zał./Wył. pompy
W celu załączenia pompy należy trzymać wciśnięty 
przycisk , dopóki nie zostanie wskazana wymagana 
wartość zadana.

W celu wyłączenia pompy należy trzymać wciśnięty 
przycisk  dopóki zgasną wszystkie pola świecące,
a zielona dioda sygnalizacyjna zacznie migać.

Ustawienia przy pomocy pilota R100
Pompa jest zaprojektowana z myślą o komunikacji 
bezprzewodowej przy pomocy pilota R100.

Rys. 53 Komunikacja z pilotem R100 w podczerwieni

Podczas komunikacji, pilot R100 musi być skierowany 
na panel sterujący pompy. Komunikowanie się pilota
z pompą sygnalizowane jest szybkim miganiem 
czerwonej diody sygnalizacyjnej. 
Pilot R100 musi być skierowany na panel sterujący 
pompy do momentu,gdy czerwona dioda LED 
przestanie migać.

Pilot R100 stwarza dodatkowe możliwości ustawiania
i wskazywania statusu pompy.

Ekrany na wyświetlaczu są podzielone na cztery 
równoległe menu, rys. 54:

0. OGÓLNE (patrz instrukcja obsługi R100),

1. PRACA,

2. STATUS,

3. INSTALACJA.

Numery przy poszczególnych obrazach menu na
rys. 54 odnoszą się do punktów, w których dana funkcja 
została opisana.
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Rys. 54 Struktura Menu

0. OGÓLNE 1. PRACA 2. STATUS 3. INSTALACJA
1.1 2.1 3.1 3.12

1.2 2.2 3.2 3.13 (2)

1.3 2.3 3.4 3.14 (2)

1.4 (2) 2.4 3.5 (1) 3.15 (2)

1.5 2.5  3.6 (2)

2.6  3.7 (2)

1.6 (2) 2.7 (2) 3.8

2.8 (2) 3.9

2.9 (2) 3.10

3.11

(1) Ekran ten występuje tylko dla silników 1 i 3-fazowych, 0,37 - 7,5 kW

(2) Ekran ten występuje tylko dla silników 3-fazowych, 11-22 kW



TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Menu PRACA
Pierwszy ekran menu.

Nastawa

Ustaw na tym ekranie żądaną wartość zadaną.

W trybie regulacji praca regulowana, zakres nastaw 
odpowiada zakresowi pomiarowemu przetwornika, np. 
0 do 25 m.
W trybie regulacji praca nieregulowana, wartość 
zadana jest ustawiona w procentach charakterystyki 
maksymalnej. Zakres ustawień leży pomiędzy 
charakterystyką minimalną a maksymalną.
Jeżeli na pompę podawany jest zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej, to wartością zadaną na tym ekranie 
będzie maksymalna wartość zewnętrznego sygnału 
wartości zadanej.

Wartość zadana i sygnał zewnętrzny
Jeżeli pompa jest sterowana sygnałami zewnętrznymi 
(Stop, charakterystyka Min. lub Maks.) wartość zadana 
nie może zostać ustawiona. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Sterowanie zewnętrzne!
Należy sprawdzić, czy pompa jest wyłączona poprzez 
zaciski 2-3 (obwód otwarty) lub ustawiona na minimum 
lub maksimum poprzez zaciski 1-3 (obwód zamknięty).

Wartość zadana i komunikacja Bus
Wartości zadanej nie można ustawić, jeżeli pompa jest 
sterowana poprzez zewnętrzny system sterowania lub 
szynę komunikacyjną Bus. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Komunikacja Bus!
W celu przerwania komunikacji bus należy rozłączyć 
połączenie Bus.

Tryb pracy

Wybierz jeden z następujących trybów pracy:

• Maks.,
• Normaly (obciążenie),
• Min.,
• Stop.
Tryb pracy może być ustawiony bez zmiany ustawień 
wartości zadanej.

Sygnalizacja zakłóceń
W pompach typu E zakłócenia mogą być 
sygnalizowane jako: alarm lub ostrzeżenie.

Zakłócenie "alarm" będzie uaktywniać syganalizację 
alarmu w pilocie R100 i spowoduje zmianę trybu pracy, 
przeważnie na stop. Jednakże dla niektórych zakłóceń 
pompa zgodnie z ustawieniami nie wyłączy się nawet
w przypadku alarmu.

Zakłócenie "ostrzeżenie" będzie uaktywniać 
syganalizację ostrzeżenia w pilocie R100 bez zmiany 
trybu pracy i rodzaju regulacji.

Uwaga: Sygnalizacja, ostrzeżenie, dotyczy tylko pomp 
o mocy 11 kW i większej.

Alarm

W przypadku alarmu, przyczyna będzie pokazana na 
ekranie.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji alarmu,
• Zbyt wysoka temperatura silnika,
• Zbyt niskie napiecie zasilania,
• Asymetria napięcia zasilania (11-22 kW),
• Przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania,
• Za częste zał./wył. (po zakłóceniu),
• Przeciążenie,
• Niedociążenie (11-22 kW),
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Sygnał wartości zadanej poza zakresem,
• Zakłócenie zewnętrzne,
• Inne zakłócenia.
Jeżeli pompa jest ustawiona na ręczne ponowne 
uruchomienie, sygnalizacja alarmu może być 
skasowana na tym ekranie tylko po usunięciu 
przyczyny alarmu.

Ustawiona wartość zadana

Aktualna wartość zadana

Wartość aktualna
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Ostrzeżenie (tylko 11-22 kW)

W przypadku wystąpienia ostrzeżenia, na ekranie 
będzie pokazana jego przyczyna.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji ostrzeżenia,
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Nasmarować łożyska silnika,
• Wymienić łożyska silnika,
• Wymienić warystor *).
Sygnalizacja ostrzeżenia zniknie automatycznie zaraz 
po usunięciu zakłócenia.
*) Warystory zabezpieczają pompę przed skokami napięcia zasilającego. 

Jeżeli pojawią się skoki napięcia, warystor zużyje się i konieczna 
będzie jego wymiana. Im więcej skoków napięcia tym warystor będzie 
zużywał się szybciej. Wymianę warystora musi wykonać pracownik 
serwisu firmy Grundfos.

Dziennik zakłóceń
Pilot R100 posiada funkcję rejestracji obydwóch typów 
zakłóceń: alarmu i ostrzeżenia.

Dziennik alarmów

W przypadku zakłócenia "alarm" w dzienniku alarmów 
zostanie zapisanych pięć ostanich sygnalizacji alarmu. 
"Alarm log 1" pokazuje ostatnie zakłócenie, "Alarm log 
2" pokazuje przedostanie zakłócenie, itd. W 
powyższym przykładzie podano następujące 
informacje:

• sygnalizacja alarmu Zbyt niskie napięcie,
• kod zakłócenia (73),
• czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 8 min.

Dziennik ostrzeżeń (tylko 11-22 kW)

W przypadku zakłócenia "ostrzeżenie", pięć ostatnich 
sygnalizacji ostrzeżenia pojawi się w rejestrze 
ostrzeżeń. "Warning log 1" pokazuje ostatnie 
zakłócenie, "Warning log 2" pokazuje przedostatnie 
zakłócenie, itd.

W powyższym przykładzie podano następujące 
informacje:

• sygnalizację ostrzeżenia Nasmarować łożyska 
silnika,

• kod zakłócenia (240),
• Czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 30 min.

Menu STATUS
W menu tym wyświetlane są tylko wskazania stanu 
pracy. Ustawienia lub zmiany nie są tu niemożliwe.

Wskazywane są wartości użyte podczas ostatniej 
komunikacji pompy z pilotem R100. Jeżeli konieczna 
jest aktualizacja statusu, należy skierować pilota R100 
na panel sterujący pompy i nacisnąć przycisk "OK".
Jeżeli parametry takie jak np. prędkość, powinny być 
odświeżane w sposób ciągły, należy trzymać wciśnięty 
przycisk "OK" w czasie, w którym dany parametr ma 
być monitorowany.

Pod każdym ekranem podana jest tolerancja 
wyświetlanych wartości . Tolerancje są wartościami 
orientacyjnymi podanymi wprocentach wartości 
maksymalnej parametrów.

Aktualna wartość zadana

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
zadaną i zewnętrzną wartość zadaną w procentach 
w zakresie od wartości minimalnej do ustawionej 
wartości zadanej.

Tryb funkcjonowania

Ekran ten przedstawia aktualny tryb pracy (Stop, Min., 
Praca norrmalna lub Maks.). Dodatkowo wskazywane 
jest, skąd ten tryb pracy został wybrany (R100, Pompa, 
BUS, lub Sterowanie zewnętrzne).

Tolerancja: ±2 %
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Wartość aktualna

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
mierzoną przez podłączony przetwornik.

Jeżeli do pompy nie podłączono przetwornika 
ciśnienia, na ekranie pojawi się znak "-".

Prędkość

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną prędkość 
obrotową pompy.

Pobór mocy i zużycie energii

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną moc 
pobieraną przez pompę z sieci. Moc jest wyświetlana
w W lub kW.

Na tym ekranie możemy również odczytać zużycie 
energii. Jest to zsumowana wartość całkowitego 
zużycia energii od pierwszego uruchomienia pompy. 
Nie można jej skasować.

Godziny pracy

Całkowita liczba godzin pracy pompy jest wartością 
zsumowaną i nie można jej skasować.

Smarowanie łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać jak często łożyska 
silnika były smarowane i kiedy należy je wymienić.

Po nasmarowaniu łożysk należy potwierdzić to w menu 
INSTALACJA. Patrz Potwierdzenie ponownego 
smarowania/wymiany łożysk silnika (tylko 11-22 kW)
na str. 52. Po potwierdzeniu wykonania smarowania 
łożysk, cyfry na powyższym obrazie zwiększą się
o jeden.

Czas do ponownego smarowania łożysk
(tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać kiedy należy 
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 także się zmienić.

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!.

Czas do wymiany łożysk silnika (tylko 11-22 kW)
Jeżeli łożyska zostały nasmarowane określoną
w regulatorze liczbę razy, ekran w rozdzialebędzie 
zastąpiony poniższym.

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

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!.

Tolerancja: ± 5 %

Tolerancja: ± 10 %

Tolerancja: ± 2 %
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Menu INSTALACJA
Rodzaj regulacji

Wybierz jeden z następujących rodzajów regulacji 
(patrz rys. 46):

• Praca regulowana,
• Praca nieregulowana.
Uwaga: Wybranie rodzaju regulacji pilotem R100 jest 
niemożliwe, jeżeli pompa przyłączona jest do szyny 
komunikacyjnej Bus. Patrz rozdział Sygnał Bus.

Regulator
Pompy typu E mają ustawione fabrycznie wartości 
wzmocnienia (Kp) i czasu całkowania (Ti). Jednak jeżeli 
okaże się, że nastawy fabryczne nie są optymalne, na 
poniższym ekranie można ustawić wzmocnienie i czas 
całkowania.

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

• Czas całkowania (Ti) może być ustawiony
w zakresie od 0,1 do 3600 s. Jeżeli zostanie 
wybrane 3600 s,  regulator będzie funkcjonował, tak 
jak regulator typu P.

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

Zewnętrzna wartość zadana

Wejście zewnętrznej wartości zadanej może być 
ustawione dla różnych typów sygnałów.

Wybierz jeden z następujących typów:

• 0-10 V 
• 0-20 mA 
• 4-20 mA 
• Nieaktywna.
Jeżeli wybrano Nieaktywna, obowiązuje wartość 
zadana ustawiona pilotem R100 lub na panelu 
sterującym.

Jeżeli został wybrany jeden z typów sygnału, na 
aktualną wartość zadaną będzie miał wpływ sygnał 
podłączony do wejścia zewnętrznej wartości zadanej.

Przekaźnik sygnalizacyjny
Pompy 0,25 - 7,5 kW posiadają jeden przekaźnik 
sygnalizacyjny. Przekaźnik jest ustawiony fabrycznie 
na działanie w momencie wystąpienia Zakłócenia.

Pompy 11-22 kW posiadają dwa przekaźniki 
sygnalizacyjne. Przekaźnik 1 jest ustawiony fabrycznie 
na Alarm, a przekaźnik 2 na Ostrzeżenie.

Na jednym z poniższych ekranów należy wybrać jedną 
z trzech lub sześciu sytuacji, w której przekaźnik 
powinien się uaktywnić.

Uwaga: Zakłócenie i Alarm to zakłócenia wywołujące 
Alarm.
Ostrzeżenia to zakłócenia wywołujące Ostrzeżenie.
Ponowne smarowanie jest odosobnionym zdarzeniem. 
Różnicę pomiędzy alarmem a ostrzeżeniem 
wyjaśniono w rozdziale Sygnalizacja zakłóceń.

Przyciski na pompie

Przyciski  i  na panelu sterującym mogą być 
ustawione jako:

• Aktywne
• Nieaktywne.

0,37 - 7,5 kW

• Gotowość,
• Zakłócenie,
• Praca.

11-22 kW 11-22 kW

• Gotowość,
• Alarm,
• Praca,
• Pompa pracuje,
• Ostrzeżenie,
• Ponowne smarowanie.

• Gotowość,
• Alarm 
• Praca,
• Pompa pracuje,
• Ostrzeżenie,
• Ponowne smarowanie.



TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Po ustawieniu Nieaktywne (zablokowane), przyciski nie 
działają. Ustaw przyciski na Nieaktywne, jeżeli pompa 
ma być sterowana przez zewnętrzny system 
sterowania.

Numer pompy

Pompie można nadać numer z zakresu od 1 do 64.
 W przypadku komunikacji Bus, numer należy 
przydzielić każdej pompie.

Wejście cyfrowe

Wejściu cyfrowemu pompy można przypisać różne 
funkcje.

Wybierz jedną z następujących funkcji:

• Min. (charakterystyka minimalna),
• Maks. (charakterystyka maksymalna).
Wybrana funkcja jest uaktywniona przez zwarcie 
zacisków 1 i 9. Patrz str. 53.

Min.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje
wg charakterystyki minimalnej.

Maks.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje
wg charakterystyki maksymalnej.

Przetwornik

Ustawień przetwornika dokonujemy tylko w przypadku 
pracy regulowanej.

Należy wybrać jedną z następujących wartości:

• Sygnał wyjściowy przetwornika
0-10 V,
0-20 mA,
4-20 mA.

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

• Zakres pomiarowy przetwornika.

Zakres pracy

Jak ustawić zakres pracy:

• Charakterystyka minimalna może być ustawiona
w zakresie od charakterystyki maksymalnej do 12 % 
osiągów maksymalnych. Pompa jest fabrycznie 
ustawiona na 24 % osiągów maksymalnych.

• Charakterystyka maksymalna może być ustawiona
w zakresie od maksymalnych osiągów (100 %)
do charakterystyki minimalnej.

Zakres pracy leży pomiędzy charakterystyką minimalną 
i maksymalną.

Rys. 55 Ustawienie charakterystyki Min. i Maks.
 w procentach osiągów maksymalnych

Kontrola stanu łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcję kontroli łożysk silnika można ustawić na:

• Aktywną,
• Nieaktywną.
Gdy funkcja jest ustawiona na Aktywną, licznik
w regulatorze zacznie liczyć przebieg łożysk. Patrz 
rozdział Smarowanie łożysk silnika (tylko 11-22 kW), 
str. 49.

Uwaga: Licznik będzie kontynuował liczenie nawet 
wtedy, gdy funkcja zostanie przełączona na 
Nieaktywną. W przypadku konieczności ponownego 
smarowania sygnalizowane będzie ostrzeżenienie.

Gdy funkcja zostanie ponownie ustawiona na Aktywną, 
łączny przebieg będzie ponownie wykorzystany do 
obliczenia czasu ponownego smarowania.
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Potwierdzenie ponownego smarowania/wymiany 
łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcja może mieć ustawione następujące wartości:

• Nasmarowane,
• Wymienione,
• Nic nie wykonano.
Gdy funkcja kontroli łożysk jest Aktywna, regulator 
będzie sygnalizował ostrzeżenie w przypadku 
konieczności ponownego smarowania lub wymiany 
łożysk silnika. Patrz rozdział Sygnalizacja zakłóceń, 
str. 47.

Po ponownym nasmarowaniu lub wymianie łożysk, 
należy tą czynność potwierdzić na powyższym ekranie 
naciskając przycisk "OK".

Uwaga: Ponowne smarowanie nie może być wybrane 
po potwierdzeniu wykonania tej czynności.

Rejestr ostrzeżeń (tylko 11-22 kW)

Funkcja podgrzewania uzwojeń może być ustawiona na 
następujące wartości:

• Active 
• Nieaktywna.
Gdy pompa nie pracuje, a funkcja ta jest Aktywna, 
uzwojenia silnika są zasilane prądem przemiennym 
AC. Prąd AC zapewnia wygenerowanie odpowiedniej 
ilości ciepła, zapobiegając powstawani
kondensacji w silniku.

Ustawienia przy pomocy narzędzia 
PC Tool dla produktów E
Niestandardowe ustawienia dostępne w pilocie R100 
wymagają zastosowania narzędzia Grundfos PC Tool 
dla produktów typu E. Ustawienia powinny być 
wykonane przez pracownika serwisu firmy Grundfos 
lub wykwalifikowanego inżyniera. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.

Priorytet nastaw
Priorytet nastaw zależy od dwóch czynników:

1. Żródła sterowania,
2. Ustawień.

2. Ustawienia
• Tryb pracy Stop,
• Tryb pracy Maks. (Charakterystyka maksymalna),
• Tryb pracy Min. (Charakterystyka minimalna),
• Ustawienie wartości zadanej.
Pompa typu E może być sterowana przez różne źródła 
sterowania jednocześnie i każde z nich może mieć 
różne ustawienia. Konieczne jest ustalenie 
kolejności priorytetów źródeł sterowania
i ustawień.

Uwaga: Jeżeli dwie lub więcej funkcji jest aktywnych 
jednocześnie, pompa będzie pracować wg funkcji
o najwyższym priorytecie.

Priorytety i ustawienia bez komunikacji

Przykład: Jeżeli pompa została przełączona sygnałem 
zewnętrznym na charakterystykę Maks. (częstotliwość 
maksymalna), z panelu sterującego lub pilotem R100, 
pompę będzie można ustawić tylko w tryb Stop.

1. Źródło sterowania

Panel sterujący

R100

Sygnały zewnętrzne
(zewnętrzny sygnał wartości zadanej, wejścia cyfrowe, 
itp.)

Komunikacja z innego systemu sterowania poprzez 
szynę Bus.

Priorytet Panel sterujący lub pilot 
R100 Sygnały zewnętrzne

1 Stop

2 Maks.

3 Stop

4 Maks.

5 Min. Min.

6 Nastawa wartości zadanej Nastawa wartości zadanej
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Priorytety ustawień z komunikacją Bus
 

Przykład: Jeżeli pompa typu E pracuje zgodnie
z wartością zadaną ustawioną poprzez komunikację 
Bus, to pompę tą można ustawić z poziomu panela 
sterującego lub pilota R100 na tryb pracy Stop lub 
Maks. Sygnał zewnętrzny może w tym czasie ustawić 
pompę jedynie w tryb pracy Stop.

Zewnętrzne sygnały sterujące
Pompa posiada wejścia dla następujących 
zewnętrznych sygnałów sterujących:

• Zał./Wył. pompy,
• Funkcja cyfrowa.

Wejście Zał./Wył.
Schemat działania: wejście Zał./Wył.:

Wejście cyfrowe
Pilotem R100 można wybrać jedną z następujących 
funkcji dla wejścia cyfrowego:

• Praca normalna
• Charakterystyka Min.
• Charakterystyka Maks.

Schemat działania: wejście dla sterowania 
cyfrowego:

Listwa zaciskowa

Rys. 56 Listwa zaciskowa - TPE, NKE oraz NBE

Priory-
tet

Panel 
sterujący lub 

pilot R100
Sygnały 

zewnętrzne Komunikacja Bus

1 Stop

2 Maks.

3 Stop Stop

4 Maks.

5 Min.

6 Nastawa wartości 
zadanej

Zał./Wył. (zaciski 2 i 3)

Praca normalna

Stop

Q

H

Q

H

Funkcja wejścia cyfrowego (zaciski 1 i 9)

Praca normalna

Charakterystyka 
Min.

Charakterystyka 
Maks.
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NC C NO N PE L

1 9 8 7

6 5 4 3 2

B Y A

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/4-20 mA 0-10 V

1: Wej. cyfrowe
9: GND (obudowa)
8: +24 V
7: Wej. przetw.
B: RS-485B
Y: Ekran
A: RS-485A

6: GND (obudowa)
5: +10 V
4: Wejście sygnału 

wart. zadanej
3: GND (obudowa)
2: Zał./Wył.

G
rupa 1

G
rupa 3

G
rupa 2
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Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Podłączenie analogowego przetwornika sygnału do 
wejścia sygnału wartości zadanej (zacisk 4) pozwala na 
jej zdalne ustawianie.

Rys. 57 Aktualna wartość zadana jest wynikiem 
(mnożenia wartości) wartości zadanej
i zewnętrznej wartości zadanej

Wybierz sygnał sterujący wartością zadaną, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA przy pomocy pilota R100, patrz 
rozdział Zewnętrzna wartość zadana, str. 50.

Jeżeli pilotem R100 wybrano tryb pracy 
nieregulowanej, pompę można sterować dowolnym 
sterownikiem.

W regulowanym trybie pracy, wartość zadana może 
być ustawiona zewnętrznie w zakresie od minimalnej 
wartości zakresu przetwornika do wartości ustawionej 
za pomocą pilota R100.

Rys. 58 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej
w trybie pracy regulowanej

Przykład: Przy dolnej granicy zakresu pomiarowego 
przetwornika równej 0 m, ustawionej wartości zadanej 
20 m i zewnętrznej wartości zadanej 80%, aktualna 
wartość zadana wynosi:

W trybie pracy nieregulowanej, wartość zadana może 
być ustawiona zewnętrznie w zakresie od 
charakterystyki minimalnej do wartości zadanej 
ustawionej na pompie lub pilotem R100.

Rys. 59 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej
w trybie regulacji, pętla otwarta

Sygnał Bus
Pompa zapewnia możliwość komunikacji szeregowej 
poprzez interfejs RS-485. Komunikacja odbywa się 
zgodnie z protokołem Grundfos GENIbus i umożliwia 
przyłączenie do systemu automatyki budynku lub 
zewnętrznego systemu sterowania.

Sygnałem Bus można zdalnie ustawiać parametry 
pracy pompy, takie jak wartość zadana, tryb pracy itp. 
W tym samym czasie pompa może przesyłać 
informacje o ważnych parametrach, takich jak aktualna 
wartość parametru regulacji, poboru mocy, sygnalizacji 
zakłóceń, itp.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.

Uwaga: Komunikacja poprzez szynę Bus ogranicza 
możliwości ustawiania pilotem R100.

Inne standardy komunikacji Bus
Grundfos oferuje wiele rozwiązań komunikacji Bus
wg innych standardów.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.
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Diody sygnalizacyjne i przekaźnik 
sygnalizacyjny
Diody sygnalizacyjne (czerwona i zielona) na panelu 
sterującym pompy i wewnątrz skrzynki zaciskowej 
wskazują stan pracy pompy. Patrz rys. 60 i 61.

Rys. 60 Położenie diod sygnalizacyjnych na panelu sterującym pomp 1-fazowych

Rys. 61 Położenie diod sygnalizacyjnych na panelu sterującym pomp 3-fazowych

Pompa posiada sygnalizację poprzez wyjście 
bezpotencjałowe realizowane za pomocą 
wewnętrznego przekaźnika.

Zależności opisujące wartość sygnału na wyjściu 
przekaźnika opisano w rozdziale Przekaźnik 
sygnalizacyjny na str. 50.
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Funkcje diod sygnalizacyjnych i przekaźnika sygnalizacyjnego opisano w poniższej tabeli:

Kasowanie sygnalizacji zakłócenia
Błędy można kasować poprzez:

• Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku  lub  na 
pompie. Nie powoduje to zmian ustawień pompy.
Sygnalizacji zakłócenia nie można skasować 
przyciskami  lub  jeżeli są one zablokowane.

• Przez wyłączenie zasilania elektrycznego, aż do 
zgaśnięcia diod sygnalizacyjnych.

• Przez wyłączenie wejścia zewnętrznego zał./wył.
i pownowne jego załączenie.

• Posługiwanie się pilotem R100, patrz rozdział 
Sygnalizacja zakłóceń, str. 47.

Komunikowanie się pilota z pompą sygnalizowane jest 
szybkim miganiem czerwonej diody sygnalizacyjnej.

Diody sygnalizacyjne Przekaźnik sygnalizacyjny aktywny podczas:

OpisUsterka
(czerwona)

Działanie
(zielona)

Zakłócenie/
Alarm, 

Ostrzeżenie 
i Ponowne 

smarowanie

Praca Gotowość Praca pompy

Wył. Wył. Zasilanie elektryczne zostało odłączone

Wył. Świeci się Pompa pracuje

Wył. Miga Pompa została wyłączona

Świeci się Wył.

Pompa została wyłączona z powodu 
wystąpienia Zakłócenia/Alarmu lub pracuje
z sygnalizacją Ostrzeżenia/Ponownego 
smarowania.
Jeżeli pompa została wyłączona, będzie ona 
próbowała uruchomić się ponownie (może 
być konieczne ponowne uruchomienie 
pompy przez skasowanie sygnalizacji 
Zakłócenia).

Świeci się Świeci się

Pompa pracuje, lecz była lub jest w stanie 
Zakłócenia/Alarmu pozwalającym na dalszą 
pracę lub pracuje z sygnalizacją Ostrzeżenia 
lub Ponownego smarowania.
W przypadku zakłócenia "Sygnał 
przetwornika poza zakresem sygnału" 
pompa będzie pracowała wg charakterystyki 
maks. i zakłócenie można będzie skasować 
dopiero po powrocie sygnału w granice 
zakresu sygnału.
W przypadku wystąpienia sytuacji "sygnał 
z przetwornika poza zakresem" pompa 
kontynuuje pracę zgodnie z charakterystyką 
min., a sygnalizacja błędu nie może być 
zresetowana do czasu powrotu sygnału do 
zakresu pracy.

Świeci się Miga Pompa została wyłączona, ale uprzednio 
została wyłączona z powodu Zakłócenia.

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC



TPE, TPED, NKE, NBE Pompy E Grundfos
Oporność izolacji
0,25 - 7,5 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji lub uzwojeń 
silnika urządzeniami pomiarowymi wysokiego napięcia, 
ponieważ mogłoby to spowodować zniszczenie 
wbudowanych elementów elektronicznych.

11-22 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji urządzeniami 
pomiarowymi wysokiego napięcia, ponieważ mogłoby 
to spowodować zniszczenie wbudowanych elementów 
elektronicznych.

Po ostygnięciu uzwojeń do temperatury normalnej, 
łącznik ponownie zamyka obwód i można włączyć 
silnik.

Dodatkowa dokumentacja
Określone dane katalogowe dostepne są w programie 
doboru pomp on-line WebCAPS na stronie 
www.grundfos.pl. Dokładniejsze informacje na temat 
silników programu WebCAPS, patrz str. 124.
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Pompy E GrundfosTPE i TPED Seria 2000

Wprowadzenie
Pompy Grundfos TPE, TPED Seria 2000 są 
wyposażone w silniki MGE z przetwornicą 
częstotliwości. Pompy są wyposażone we wbudowany 
regulator PI oraz przetwornik różnicy ciśnienia.

Pompy TPE, TPED Seria 2000

Rys. 62 Pompy TPE Seria 2000

Pompy TPE, TPED seria 2000 z przetwornikiem różnicy 
ciśnienia są pionowymi, jednostopniowymi pompami 
odśrodkowymi.

Ze względu na swoją konstrukcję pompy te mogą być 
montowane na rurociągu pionowym lub poziomym, 
gdzie przyłącze ssawne i tłoczne leżą w tej samej linii
i mają taką samą średnicę. Taka konstrukcja zapewnia 
bardziej kompaktową budowę pompy i rurociągów.

Pompy dostępne są w kilku wielkościach, aby zapewnić 
wymagane wartości wydajności i wysokości 
podnoszenia. Pompy podwójne, TPED Seria 2000, są 
dostępne tylko z trójfazowymi silnikami MGE
(0,75 - 22 kW).

Pompy TPE, TPED Serii 2000 składają się z dwóch 
elementów: silnika i jednostki pompowej.

• Silnik jest standardowym silnikiem MGE (0,75 do
22 kW) z wbudowaną przetwornicą częstotliwości, 
zaprojektowanym zgodnie z normami EN.

• Jednostka pompowa, złączki oraz przyłącza 
kołnierzowe są zoptymalizowane pod względem 
hydraulicznym.

Zastosowania pomp TPE, TPED Seria 2000
Pompy TPE, TPED Seria 2000 są wykorzystywane
w szerokim kręgu instalacji pompowych, w których 
osiągi i wykorzystywane materiały podlegają 
określonym wymogom.

Poniżej przestawiono niektóre przykłady zastosowań:

• Instalacje grzewcze,
• Systemy chłodnicze,
• Instalacje chłodzenia budynków,
• Układy podmieszania.
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Przegląd funkcji

Funkcje pomp E

Typ pompy E

TPE i TPED Seria 2000
z 1-fazowym silnikiem MGE

TPE i TPED Seria 2000
z 3-fazowym silnikiem MGE o mocy

do 22 kW
Moc silnika [kW] 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11-22
Nastawy z panelu sterowania:
Nastawa
Zał./Wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panelu sterowania:
Nastawa
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Nastawy z panelu sterowania:
Nastawa
Zał./Wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Ciśnienie stałe/proporcjonalne
Odczyt z panelu sterowania:
Nastawa
Sygnalizacja pracy
Sygnalizacja zakłócenia
Tryb pracy: MIN, MAX, STOP
Wydajność w procentach
Sterowanie zewnętrzne
Nastawy z pilota R100:
Nastawa
Zał./Wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Kasowanie alarmu
Kasowanie ostrzeżenia
Wej. cyfrowe
Kontrola stanu łożysk silnika
Wymiana lub smarowanie łożysk
Podgrzewanie uzwojeń
Ciśnienie stałe/proporcjonalne, stała 
charakterystyka
Stałe regulatora Kp, Ti
Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Przekaźnik sygnalizacyjny 1
Przekaźnik sygnalizacyjny 2
Przyciski na pompie
Numer pompy (dla komunikacji Bus)
Zakres pracy przetwornika i sygnałów
Zakres pracy (prędkość min./maks.)
• Dostępne
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Odczyt z pilota R100:
Nastawa
Tryb pracy
Aktualna wartość z przetwornika
Prędkość obrotowa pompy
Moc wejściowa
Pobór mocy
Godziny pracy
Stan nasmarowania (łożysk)
Konieczność wymiany (łożysk)
Nastawy poprzez GENIbus:
Nastawa
Zał./Wył.
Charakterystyka maksymalna
Charakterystyka minimalna
Sterowanie/brak sterowania
Ciśnienie stałe/proporcjonalne, stała 
charakterystyka
Odczyt poprzez GENIbus:
Nastawa
Sygnalizacja pracy
Stan pompy
Nastawy poprzez sygnał zewnętrzny:
Nastawa
Zał./Wył.
Charakterystyka Min./Maks. poprzez 
wejście cyfrowe
Odczyty poprzez sygnał zewnętrzny:
Sygnał błędu (przekaźnik)
Błąd, praca lub gotowość do pracy 
(przekaźnik)
Błąd, Praca, Gotowość do pracy, 
Smarowanie łożysk, Ostrzeżenie, 
Przekroczenie wartości granicznej 1 i 2

Funkcje dodatkowe Funkcje dodatkowe:
Funkcje pompy podwójnej

Funkcje pomp E

Typ pompy E

TPE i TPED Seria 2000
z 1-fazowym silnikiem MGE

TPE i TPED Seria 2000
z 3-fazowym silnikiem MGE o mocy

do 22 kW
Moc silnika [kW] 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11-22

• Dostępne



TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Tryby pracy
Pompy Grundfos typu E są ustawiane i regulowane wg 
trybów pracy i rodzajów regulacji.

Przegląd trybów pracy i rodzajów regulacji

Tryb pracy
Jeżeli tryb pracy ustawiony jest na Normalny, rodzaj 
regulacji może być ustawiony na charakterystykę stałą, 
ciśnienie stałe lub ciśnienie proporcjonalne.

Można wybrać inne tryby pracy, takie jak: Stop, Min. lub 
Maks.:

• Stop: pompa zostaje wyłączona,
• Min.: pompa pracuje z prędkością minimalną,
• Maks.:pompa pracuje z prędkością maksymalną.
Rys. 63 przedstawia charakterystyki Min. i Maks.

Rys. 63 Charakterystyki Min. i Maks.

Charakterystykę maksymalną można wybrać, np. przy 
odpowietrzaniu instalacji podczas montażu pompy.
Charakterystykę minimalną można wybrać w okresach, 
gdy wymagany jest przepływ minimalny.

Wybrane nastawy pozostają zachowane także po 
wyłączeniu zasilania pompy.

Pilot R100 udostępnia dodatkowe możliwości ustawień 
i odczytu informacji o statusie pompy (Patrz rozdział 
Ustawienia przy pomocy pilota R100 na str. 65).

Dodatkowe tryby pracy - pompy TPED
Pompy TPED oferują następujące dodatkowe tryby 
pracy:

• Praca naprzemienna. Dwie pompy pracują 
naprzemiennie zmieniając się po 24 godzinach 
pracy. W przypadku awarii jednej z nich, pracę 
rozpocznie druga pompa.

• Praca z rezerwą. Jedna pompa pracuje w trybie 
ciągłym. Aby zapobiec zatarciu drugiej pompy, jest 
ona włączana na 10 s, co każde 24 godziny. 
W przypadku awarii jednej z nich, pracę rozpocznie 
druga pompa.

Tryb pracy jest nastawiany odpowiednimi 
przełącznikami w każdej skrzynce zaciskowej.

Przełącznik ten umożliwia wybór trybu pracy pomiędzy 
"pracą naprzemienną" (pozycja lewa) a "pracą 
z rezerwą" (pozycja prawa).

Przełączniki w obydwu skrzynkach zaciskowych pomp 
podwójnych muszą być w tej samej pozycji. Jeżeli 
pozycje przełączników różnią się, pompa będzie 
pracować w trybie "praca z rezerwą".

Pompy podwójne mogą pracować i być ustawiane tak 
jak pompy pojedyncze. Pompa pracująca aktualnie 
wykorzystuje nastawy punktu pracy ustalone z poziomu 
panelu sterującego pompy, pilota R100 lub poprzez 
komunikację Bus.

Uwaga: Obydwie pompy powinny mieć ustawioną taką 
samą wartość zadaną i rodzaj regulacji. Różne 
ustawienia mogą być przyczyną nierównomiernej pracy 
podczas zamiany pomp.

Wybrane nastawy pozostają zachowane także po 
wyłączeniu zasilania pompy.

Pilot R100 umożliwia dodatkowe ustawienia i odczyt 
informacji o statusie pompy.

Rodzaje regulacji
Pompa może być ustawiona do pracy w dwóch 
głównych rodzajach regulacji, tj.:

• ciśnienie proporcjonalne,
• ciśnienie stałe.
Dodatkowo pompa może być ustawiona na rodzaj 
regulacji charakterystyka stała.

Tryby pracy Normalna Stop Min. Maks.

Rodzaje regulacji
Praca 

nieregulo-
wana

Praca 
regulowana

Charakterys-
tyka stała Ciśnienie stałe

Ciśnienie 
proporcjo-

nalne
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Rys. 64 Praca regulowana i nieregulowana

Ciśnienie proporcjonalne:
Wysokość podnoszenia jest redukowana w momencie 
zmniejszenia obciążenia instalacji i zwiększana przy 
rosnącym obciążeniu, patrz rys. 64.

Ciśnienie stałe:
Wysokość podnoszenia utrzymywana jest na stałym 
poziomie, niezależnie od obciążenia instalacji, patrz 
rys. 64.

Charakterystyka stała:
Pompa nie jest regulowana. Charakterystyka może być 
ustawiana w zakresie od charakterystyki minimalnej do 
charakterystyki maksymalnej, patrz rys. 64.

Pompy są ustawione fabrycznie na rodzaj regulacji 
ciśnienie proporcjonalne, patrz punkt Nastawy 
fabryczne na str. 62. W większości przypadków, jest to 
optymalny rodzaj regulacji, ponieważ pompa zużywa w 
tym samym czasie najmniej energii.

Wybór rodzaju regulacji w zależności od typu instalacji

Nastawy fabryczne
Pompy TPE:
Pompy są ustawione fabrycznie na rodzaj regulacji 
ciśnienie proporcjonalne.

Wysokość podnoszenia odpowiadająca 50% 
maksymalnej wysokości podnoszenia (patrz dane 
techniczne pompy).

Wiele instalacji będzie pracować zadowalająco dla 
nastaw fabrycznych, lecz większość z nich można 
zoptymalizować poprzez zmianę nastaw.

W rozdziałach Menu PRACA na str. 67 oraz Menu 
INSTALACJA na str. 70nastawy fabryczne są 
wyróżnione czcionką pogrubioną poniżej każdego
z poszczególnych ekranów.

Pompy TPED:
Pompy są ustawione fabrycznie na tryb sterowania 
ciśnienie proprocjonalne oraz dodatkowy tryb pracy 
"praca naprzemienna".

Wysokość podnoszenia odpowiadająca 50 % 
maksymalnej wysokości podnoszenia (patrz dane 
techniczne pompy).

Wiele instalacji będzie pracować zadowalająco dla 
nastaw fabrycznych, lecz większość z nich można 
zoptymalizować poprzez zmianę nastaw.

W rozdziałach Menu PRACA na str. 67 oraz Menu 
INSTALACJA na 70 str. nastawy fabryczne są 
wyróżnione czcionką pogrubioną poniżej każdego
z poszczególnych ekranów.

TM
00

 7
63

0 
36

04

2
setH

setH

H

Q

Hset

H

Q

H

Q

Praca regulowana Praca nieregulowana

Ciśnienie 
proporcjonalne

Ciśnienie stałe Charakterystyka 
stała

Hset

Hset

Hset

Typ instalacji Opis instalacji Wybierz rodzaj 
regulacji

Relatywnie duże straty 
ciśnienia w obwodzie kotła, 
chłodni lub wymiennika ciepła 
i w rurach.

1. Instalacje 
dwururowe
z zaworami 
termostatycznymi

• z dobraną wysokością podnoszenia pompy większą od 4 m,

Ciśnienie 
proporcjonalne

• z bardzo długimi przewodami rozprowadzającymi,

• z silnie zdławionymi zaworami podpionowymi,

• z regulatorami różnicy ciśnień,

• duże straty ciśnienia w tych częściach instalacji, przez które 
przepływają duże ilości wody (np. kotły, chłodnie, wymienniki ciepła 
oraz przewody rurowe na odcinku do pierwszego rozgałęzienia).

2. Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z małymi stratami ciśnienia w obiegu pierwotnym.

Relatywnie małe straty 
ciśnienia w kotłach, 
chłodniach lub wymiennikach 
ciepła i rurach.

1. Instalacje 
dwururowe
z zaworami 
termostatycznymi

• z dobraną wysokością podnoszenia pompy mniejszą niż 2 m,

Ciśnienie 
proporcjonalne

• zwymiarowane dla instalacji grawitacyjnej,

• w których występują małe straty ciśnienia w tych częściach instalacji, 
przez które przepływają duże ilości wody (np. kotły, chłodnie, 
wymienniki ciepła oraz przewody rurowe na odcinku do pierwszego 
rozgałęzienia),

• przestawioną tak, aby uzyskać dużą różnicę temperatury pomiędzy 
zasilaniem a powrotem (np. sieci cieplne).

2. Instalacje ogrzewania podłogowego z zaworami termostatycznymi.

3. Instalacje jednorurowe z zaworami termostatycznymi lub zaworami regulującymi obiegi 
rurowe.

4. Instalacje obiegu pierwotnego charakteryzujące się małymi stratami ciśnienia.



TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Nastawy z poziomu panelu 
sterującego, pompy 1-fazowe
Na panelu sterującym pompy, patrz rys. 65, znajdują 
się następujące przyciski i diody sygnalizacyjne:

• przyciski,  i , do ustawiania wartości zadanej,
• pola świecące, żółte, sygnalizujące wartość zadaną,
• diody sygnalizacyjne, zielona (praca) i czerwona 

(zakłócenie).

Rys. 65 Panel sterujacy, pompy 1-fazowe, 0,37-1,1 kW

Ustawianie rodzaju regulacji
Opis funkcji, patrz punkt Rodzaje regulacji na str. 61.

Zmień rodzaj regulacji naciskając jednocześnie dwa 
przyciski przez 5 s. Rodzaj regulacji można zmieniać z 
ciśnienia stałego na ciśnienie proporcjonalne  i na 
odwrót.

Rys. 66 Ustawianie rodzaju regulacji

Ustawienie wysokości podnoszenia pompy
Ustaw wysokość podnoszenia pompy naciskając 
przyciski  lub .

Pola świecące na panelu sterującym będą wskazywać 
nastawioną wysokość podnoszenia (punkt pracy). 
Patrz poniższe przykłady.

Ciśnienie proporcjonalne
Na rys. 67 pola świecące 5 i 6 świecą się, wskazując 
wymaganą wartość zadaną 3,4 metra przy 
maksymalnym przepływie. Zakres nastaw leży
w przedziale od 25 % do 90 % maksymalnej wysokości 
podnoszenia.

Rys. 67 Praca pompy przy regulacji ciśnienie
proporcjonalne

Ciśnienie stałe
Na rys. 68 pola świecące 5 i 6 świecą się, wskazując 
wymaganą wartość zadaną wynoszącą 3,4 metra. 
Zakres nastaw leży w przedziale od 1/8 (12,5 %) 
maksymalnej wartości podnoszenia do maksymalnej 
wartości podnoszenia.

Rys. 68 Praca pompy przy regulacji ciśnienie stałe

Ustawienie charakterystyki maks.
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę maksymalną pompy 
(miga górne pole świecące). Patrz rys. 69.

Aby powrócić do stanu poprzedniego naciśnij  przez 
dłuższy czas, do czasu aż wyświetlona zostanie 
zadana wartość wysokości podnoszenia.

Rys. 69 Charakterystyka maksymalna
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Ustawienie charakterystyki minimalnej
Przy stale naciśniętym przycisku  następuje 
przełączenie na charakterystykę minimalną pompy 
(miga dolne pole świecące). Patrz rys. 70.

Aby powrócić do stanu poprzedniego, naciśnij przez 
dłuższy czas , do czasu aż wyświetlona zostanie 
zadana wartość wysokości podnoszenia.

Rys. 70 Charakterystyka minimalna

Zał./Wył. pompy
Załącz pompę naciskając przez dłuższy czas  aż do 
wyświetlenia zadanej wysokości podnoszenia.

W celu wyłączenia pompy należy trzymać wciśnięty 
przycisk  dopóki zgasną wszystkie pola świeciące,
a zielona dioda sygnalizacyjna zacznie migać.

Ustawienia z panelu sterującego, 
pompy 3-fazowe
Na panelu sterującym pompy znajdują się następujące 
przyciski i diody sygnalizacyjne:

• Przyciski,  i , do ustawiania wartości zadanej.
• Pola świecące, żółte, sygnalizujące wartość 

zadaną.
• Diody sygnalizacyjne, zielona (praca) i czerwona 

(zakłócenie).

Rys. 71 Panel sterujący, pompy 3-fazowe, 0,55-22 kW

Ustawianie rodzaju regulacji
Opis funkcji, patrz punkt Rodzaje regulacji str. 61.

Zmiana rodzaju regulacji poprzez naciśnięcie  
(pozycja 2) zgodnie z następującym cyklem:

• ciśnienie stałe ,
• ciśnienie proporcjonalne .

Rys. 72 Ustawianie rodzaju regulacji

Ustawienie wysokości podnoszenia pompy
Ustaw wysokość podnoszenia pompy naciskając 
przyciski  lub .

Pola świecące na panelu sterującym będą wskazywać 
nastawioną wysokość podnoszenia (punkt pracy). 
Patrz poniższe przykłady.

Ciśnienie proporcjonalne
Na rys. 73 pola świecące 5 i 6 świecą się, wskazując 
wymaganą wartość zadaną 3,4 metra przy 
maksymalnym przepływie. Zakres nastaw leży
w przedziale od 25 % do 90 % maksymalnej wysokości 
podnoszenia.

Rys. 73 Praca pompy przy regulacji
ciśnienie proporcjonalne
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Ciśnienie proporcjonalne
Na rys. 74 pola świecące 5 i 6 świecą się, wskazując 
wymaganą wartość zadaną wynoszącą
3,4 metra. Zakres nastaw leży w przedziale
od 1/8 (12,5 %) maksymalnej wartości podnoszenia do 
maksymalnej wartości podnoszenia.

Rys. 74 Praca pompy przy regulacji ciśnienie stałe

Ustawienie charakterystyki maksymalnej
Naciśnij przez dłuższy czas , aby zmienić tryb pracy 
na charakterystykę maksymalną (zapali się lampka 
MAX). Patrz rys. 75.

Aby powrócić do stanu poprzedniego naciśnij  przez 
dłuższy czas , do czasu aż wyświetlona zostanie 
zadana wartość wysokości podnoszenia.

Rys. 75Charakterystyka maksymalna

Ustawienie charakterystyki minimalnej
Naciśnij przez dłuższy czas , aby zmienić tryb pracy 
na charakterystykę minimalną (zapali się lampka MIN). 
Patrz rys. 76.

Aby powrócić do stanu poprzedniego, naciśnij przez 
dłuższy czas , do czasu aż wyświetlona zostanie 
zadana wartość wysokości podnoszenia.

Rys. 76 Charakterystyka minimalna

Zał./Wył. pompy
Załącz pompę naciskając przez dłuższy czas , aż do 
wyświetlenia zadanej wysokości podnoszenia.

Zatrzymaj pompę naciskając przez dłuższy czas 
przycisk  aż do momentu, gdy wyświetli się napis 
STOP i zacznie migać zielona dioda sygnalizacyjna.

Ustawienia przy pomocy pilota R100
Pompa jest zaprojektowana z myślą o komunikacji 
bezprzewodowej przy pomocy pilota R100.

Rys. 77 Komunikacja pomiędzy pilotem R100 a pompą
odbywa się w podczerwieni

Podczas komunikacji pilot R100 musi być skierowany 
na panel sterujący pompy. Komunikowanie się pilota
z pompą sygnalizowane jest szybkim miganiem 
czerwonej diody sygnalizacyjnej. Pilot R100 musi być 
skierowany na panel sterujący pompy do momentu, 
kiedy czerwona dioda LED przestanie migać.

Pilot R100 stwarza dodatkowe możliwości ustawiania
i wskazywania statusu pompy.

Ekrany na wyświetlaczu są podzielone na cztery 
równoległe menu, rys. 78:

0. OGÓLNE (patrz instrukcja obsługi R100),

1. PRACA,

2. STATUS,

3. INSTALACJA.

Numery przy poszczególnych obrazach menu na
rys. 78 odnoszą się do punktów, w których dana funkcja 
została opisana.
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Rys. 78 Struktura Menu

0. OGÓLNE 1. PRACA 2. STATUS 3. INSTALACJA
1.1 2.1 3.1

1.2 2.2 3.2

1.3 2.3 3.3 (1)

1.4 (2) 2.4 3.4 (2)

1.5 2.5 3.5 (2)

2.6 3.6

1.5 (2) 2.7 (2) 3.7

2.8 (2) 3.8

2.9 (2) 3.9 (2)

3.10 (2)

(1) Ekran ten występuje tylko dla silników 3-fazowych, 0,55 - 7,5 kW

(2) Ekran ten występuje tylko dla silników 3-fazowych, 11-22 kW

3.11 (2)



TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Menu PRACA
Pierwszym ekranem tego menu jest:

Wartość zadana

Ustaw na ekranie żądaną wartość zadaną w [m].

Dla rodzaju regulacji ciśnienie proporcjonalne 
nastawy znajdują się w zakresie od 1/4 do 3/4 
maksymalnej wysokości podnoszenia.

Dla rodzaju regulacji ciśnienie stałe nastawy znajdują 
się w zakresie od 1/8 maksymalnej wysokości 
podnoszenia do maksymalnej wysokości podnoszenia.

Dla rodzaju regulacji charakterystyka stała, wartość 
zadana jest ustawiona w procentach charakterystyki 
maksymalnej. Charakterystyka może być ustawiana
w zakresie od charakterystyki minimalnej do 
charakterystyki maksymalnej.

Wybierz jeden z następujących trybów pracy:

• Stop,
• Min. (charakterystyka minimalna),
• Max. (charakterystyka maksymalna).
Jeżeli do pompy podawany jest zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej, to wartością zadaną na tym ekranie 
będzie maksymalna wartość zewnętrznego sygnału 
wartości zadanej.

Wartość zadana i sygnał zewnętrzny
Jeżeli pompa jest sterowana sygnałami zewnętrznymi 
(Stop, charakterystyka Min. lub Maks.), wartość zadana 
nie może zostać ustawiona. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Sterowanie zewnętrzne!
Należy sprawdzić, czy pompa jest wyłączona poprzez 
zaciski 2-3 (obwód otwarty) lub ustawiona na Min. lub 
Maks. poprzez zaciski 1-3 (obwód zamknięty).

Wartość zadana i komunikacja Bus
Wartości zadanej nie można ustawić, jeżeli pompa jest 
sterowana poprzez zewnętrzny system sterowania lub 
szynę komunikacyjną Bus. Na pilocie R100 pojawi się 
ostrzeżenie: Komunikacja Bus!
W celu przerwania komunikacji bus, należy rozłączyć 
połączenie bus.

Tryb pracy

Wybierz jeden z następujących trybów pracy:

• Normaly (praca),
• Stop,
• Min.,
• Maks.
Tryb pracy może być ustawiony bez zmiany ustawień 
wartości zadanej.

Sygnalizacja zakłóceń
W pompach typu E zakłócenia mogą być 
sygnalizowane jako: alarm lub ostrzeżenie. 
Zakłócenie "alarm" będzie uaktywniać syganalizację 
alarmu w pilocie R100 i spowoduje zmianę trybu pracy, 
przeważnie na stop. Jednakże dla niektórych zakłóceń, 
pompa zgodnie z ustawieniami nie wyłączy się nawet
w przypadku alarmu.

Zakłócenie "ostrzeżenie" będzie uaktywniać 
syganalizację ostrzeżenia w pilocie R100 bez zmiany 
trybu pracy i rodzaju regulacji.

Uwaga: Sygnalizacja "Ostrzeżenie" dotyczy tylko pomp 
o mocy 11 kW i większej.

Alarm

W przypadku alarmu, przyczyna będzie pokazana na 
ekranie.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji alarmu,
• Zbyt wysoka temperatura silnika,
• Zbyt niskie napięcie zasilania,
• Asymetria napięcia zasilania (11-22 kW),
• Przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania,
• Zbyt wiele załączeń (po zakłóceniu),
• Przeciążenie,
• Niedociążenie (11-22 kW),
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Sygnał wartości zadanej poza zakresem,
• Zakłócenie zewnętrzne,
• Inne zakłócenie.
Jeżeli pompa jest ustawiona na ręczne ponowne 
uruchomienie, sygnalizacja alarmu może być 
skasowana na tym ekranie tylko po usunięciu 
przyczyny alarmu.

Ustawiona wartość zadana

Aktualna wartość zadana

Aktualna wysokość podnoszenia
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Ostrzeżenie (tylko 11-22 kW)

W przypadku wystąpienia ostrzeżenia, na ekranie tym 
będzie pokazana jego przyczyna.

Możliwe przyczyny:

• Brak sygnalizacji ostrzeżenia,
• Sygnał przetwornika poza zakresem,
• Nasmarować łożyska silnika,
• Wymienić łożyska silnika,
• Wymienić warystor *).
Sygnalizacja ostrzeżenia zniknie automatycznie zaraz 
po usunięciu zakłócenia.
*) Warystory zabezpieczają pompę przed skokami napięcia zasilającego. 

Jeżeli pojawią się skoki napięcia, warystor zużyje się i konieczna 
będzie jego wymiana. Im więcej skoków napięcia tym warystor będzie 
zużywał się szybciej. Wymianę warystora musi wykonać pracownik 
serwisu firmy Grundfos.

Rejestr zakłóceń
Pilot R100 posiada funkcję rejestracji obydwu typów 
zakłóceń, alarmu i ostrzeżenia.

Rejestr alarmów

W przypadku zakłócenia "alarm", w rejestrze zostanie 
zapisanych ostanie pięć sygnalizacji alarmu. 
"Alarm log 1" pokazuje ostatnie zakłócenie, "Alarm log 
2" pokazuje przedostatnie zakłócenie, itd.

W powyższym przykładzie podano następujące 
informacje:

• sygnalizacja alarmu Zbyt niskie napięcie,
• kod zakłócenia (73),
• czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 8 min.

Dziennik ostrzeżeń (tylko 11-22 kW)

W przypadku zakłócenia "ostrzeżenie", pięć ostatnich 
sygnalizacji ostrzeżenia pojawi się w rejestrze 
ostrzeżeń. "Warning log 1" pokazuje ostatnie 
ostrzeżenie, "Warning log 2" pokazuje poprzednie 
ostrzeżenie.

W powyższym przykładzie podano następujące 
informacje:

• sygnalizację ostrzeżenia Nasmarować łożyska 
silnika,

• kod zakłócenia (240),
• czas w minutach, w którym pompa była podłączona 

do zasilania elektrycznego od momentu wystąpienia 
zakłócenia, 30 min.

Menu STATUS
W menu tym wyświetlane są tylko wskazania stanu 
pracy. Ustawienia lub zmiany są tu niemożliwe.

Wskazywane są wartości użyte podczas ostatniej 
komunikacji pompy z pilotem R100. Jeżeli konieczna 
jest aktualizacja statusu, należy skierować pilot R100 
na panel sterujący pompy i nacisnąć przycisk "OK".
Jeżeli jeden z parametrów, np. prędkość powinien być 
odczytywany ciągle, należy podczas odczytu danych 
trzymać wciśnięty przycisk "OK".

Pod każdym ekranem podana jest tolerancja 
wyświetlanych wartości . Tolerancje są wartościami 
orientacyjnymi podanymi w procentach wartości 
maksymalnej parametrów.

Aktualna wartość zadana

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
zadaną i zewnętrzną wartość zadaną w procentach w 
zakresie od wartości minimalnej do ustawionej wartości 
zadanej.

Tryb pracy

Ekran ten pokazuje aktualny tryb pracy (Normal 
(obciążenie), Stop, Min. lub Max.). Dodatkowo 
wskazywane jest, skąd ten tryb pracy został wybrany 
(R100, Pompa, Bus, lub Sterowanie zewnętrzne).

Wartość aktualna

Na tym ekranie można odczytać aktualną wartość 
mierzoną przez podłączony przetwornik.

Tolerancja: ±2 %
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Prędkość

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną prędkość 
obrotową pompy.

Pobór mocy i zużycie energii

Na tym ekranie możemy odczytać aktualną moc 
pobieraną przez pompę z sieci. Moc jest wyświetlana
w W lub kW.

Na tym ekranie możemy także odczytać zużycie 
energii. Jest to zsumowana wartość całkowitego 
zużycia energii od pierwszego uruchomienia pompy
i nie można jej skasować.

Godziny pracy

Całkowita liczba godzin pracy pompy jest wartością 
zsumowaną i nie można jej skasować.

Smarowanie łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać jak często łożyska 
silnika były smarowane i kiedy należy je wymienić.

Po nasmarowaniu łożysk należy potwierdzić to w menu 
INSTALACJA. Patrz Potwierdzenie ponownego 
smarowania/wymiany łożysk silnika (tylko 11-22 kW). 
Po potwierdzeniu wykonania smarowania łożysk, liczby 
na powyższym obrazie zwiększą sie o jeden.

Czas do ponownego smarowania łożysk
(tylko 11-22 kW)

Na tym ekranie można odczytać, kiedy należy 
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 także się zmienić.

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!

Czas do wymiany łożysk silnika (tylko 11-22 kW)
Jeżeli łożyska zostały nasmarowane określoną
w regulatorze liczbę razy, ekran w rozdziale będzie 
zastąpiony poniższym.

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

Wyświetlane są następujące wartości:

• za 2 lata,
• za rok,
• za 6 miesięcy,
• za 3 miesiące,
• za miesiąc,
• za tydzień,
• Teraz!

Tolerancja: ±5 %

Tolerancja: ±10 %

Tolerancja: ±2 %
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Menu INSTALACJA
Rodzaj regulacji

Wybierz jeden z następujących rodzajów regulacji 
(patrz rys. 64):

• Ciśn. proporcj. (ciśnienie propocjonalne),
• Ciśn. stałe (ciśnienie stałe),
• charakt. stała (charakterystyka stała).
Uwaga: Wybranie rodzaju regulacji pilotem R100 jest 
niemożliwe, jeżeli pompa przyłączona jest do szyny 
komunikacyjnej Bus.

Zewnętrzna wartość zadana

Wejście zewnętrznej wartości zadanej może być 
ustawione dla różnych typów sygnałów.

Wybierz jeden z następujących typów:

• 0-10 V 
• 0-20 mA 
• 4-20 mA 
• Nieaktywna.
Jeżeli wybrano tryb Nieaktywna, obowiązuje wartość 
zadana ustawiona pilotem R100 lub z panelu 
sterującego.

Jeżeli został wybrany jeden z typów sygnału, na 
aktualną wartość zadaną będzie miał wpływ sygnał 
podłączony do wejścia zewnętrznej wartości zadanej.

Przekaźnik sygnalizacyjny
Pompy 0,37 - 7,5 kW posiadają jeden przekaźnik 
sygnalizacyjny. Przekaźnik jest ustawiony fabrycznie 
na działanie w momencie wystąpienia Zakłócenia.

Pompy 11-22 kW posiadają dwa przekaźniki 
sygnalizacyjne. Przekaźnik 1 jest ustawiony fabrycznie 
na Alarm, a przekaźnik 2 na Ostrzeżenie.

Na jednym z poniższych ekranów należy wybrać jedną 
z trzech lub sześciu sytuacji, w której przekaźnik 
powinien się uaktywnić.

Uwaga: Zakłócenie i Alarm, to zakłócenia wywołujące 
Alarm.
Ostrzeżenia, to zakłócenia wywołujące Ostrzeżenie.
Ponowne smarowanie jest odosobnionym zdarzeniem.

Przyciski na pompie

Przyciski  i  na panelu sterującym mogą być 
ustawione jako:

• Aktywne,
• Nieaktywne.
Po ustawieniu Nieaktywne (zablokowane), przyciski nie 
działają. Ustaw przyciski na Nieaktywne, jeżeli pompa 
ma być sterowana przez zewnętrzny system 
sterowania.

Numer pompy

Pompie można nadać numer od 1 do 64. W przypadku 
komunikacji Bus, numer należy przydzielić każdej 
pompie.

0,55 - 7,5 kW

• Gotowość,
• Zakłócenie,
• Praca.

11-22 kW 11-22 kW

• Gotowość,
• Alarm,
• Praca,
• Pompa pracuje,
• Ostrzeżenie,
• Ponowne smarowanie.

• Gotowość,
• Alarm 
• Praca,
• Pompa pracuje,
• Ostrzeżenie,
• Ponowne smarowanie.
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Wejście cyfrowe

Wejściom cyfrowym pompy (zacisk 1, rys. str. 73) 
można przypisać różne funkcje.

Wybierz jedną z następujących funkcji:

• Min. (charakterystyka min.),
• Max. (charakterystyka maks.).
Wybrana funkcja jest aktywowana poprzez zwarcie 
zacisków 1 i 9 (rys. str. 73).

Min.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg 
charakterystyki minimalnej

Maks.:
Przy aktywnym wejściu pompa pracuje wg 
charakterystyki maksymalnej

Kontrola stanu łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcję kontroli łożysk silnika można ustawić na:

• Aktywna,
• Nieaktywna
Kiedy funkcja jest ustawiona na Aktywną, licznik 
w regulatorze zacznie liczyć przebieg łożysk.

Uwaga: Licznik będzie kontynuował liczenie nawet 
wtedy, gdy funkcja zostanie przełączona na 
Nieaktywną. W przypadku konieczności ponownego 
smarowania sygnalizowane będzie ostrzeżenienie.

Gdy funkcja zostanie ponownie ustawiona na Aktywną, 
łączny przebieg będzie ponownie wykorzystany do 
obliczenia czasu ponownego smarowania.

Potwierdzenie ponownego smarowania/wymiany 
łożysk silnika (tylko 11-22 kW)

Funkcja może mieć ustawione następujące wartości:

• Nasmarowane,
• Wymienione,
• Nic nie wykonano.

Gdy funkcja kontroli łożysk jest Aktywna, regulator 
będzie sygnalizował ostrzeżenie w przypadku 
konieczności ponownego smarowania lub wymiany 
łożysk silnika. Po ponownym nasmarowaniu lub 
wymianie łożysk, należy tę czynność potwierdzić na 
powyższym obrazie naciskając przycisk "OK".

Uwaga: Ponowne smarowanie nie może być wybrane 
po potwierdzeniu wykonania tej czynności.

Rejestr ostrzeżeń (tylko 11-22 kW)

Funkcja podgrzewania uzwojeń może być ustawiona na 
następujące wartości:

• Actywna, 
• Nieaktywna.
Gdy funkcja ta jest Aktywna, napięcie stałe (DC) będzie 
podane na uzwojenia silnika. Napięcie DC zapewni 
wygenerowanie odpowiedniej ilości ciepła 
zapobiegając kondensacji w silniku.

Ustawienia przy pomocy narzędzia 
PC Tool dla produktów E
Niestandardowe ustawienia dostępne w pilocie R100 
wymagają zastosowania narzędzia Grundfos PC Tool 
dla produktów typu E. Ustawienia powinny być 
wykonane przez pracownika serwisu firmy Grundfos 
lub wykwalifikowanego inżyniera. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.
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Priorytet nastaw
Priorytet nastaw zależy od dwóch czynników:

1. Źródła sterowania,
2. Ustawień.

2. Ustawienia
• Tryb pracy Stop,
• Tryb pracy Max (Charakterystyka maksymalna),
• Tryb pracy Min (Charakterystyka minimalna),
• Ustawienie wartości zadanej.
Pompa typu E może być sterowana przez różne źródła 
sterowania jednocześnie i każde z nich może mieć 
różne ustawienia. Konieczne jest ustawienie 
kolejności priorytetów źródeł sterowania
i ustawień.

Uwaga: Jeżeli aktywne są dwie lub więcej funkcji 
jednocześnie, pompa będzie pracować wg funkcji
o najwyższym priorytecie.

Priorytety i ustawienia bez komunikacji Bus

Przykład: Jeżeli pompa została przełączona sygnałem 
zewnętrznym na charakterystykę Maks. (częstotliwość 
maksymalna), z panelu sterującego lub pilotem R100, 
pompę będzie można ustawić tylko w tryb Stop.

Priorytety ustawień z komunikacją Bus
 

Przykład: Jeżeli pompa typu E pracuje zgodnie
z wartością zadaną ustawioną poprzez komunikację 
Bus, to pompę tą można ustawić, z poziomu panelu 
sterującego lub pilota R100, na tryb pracy Stop lub 
Maks. Sygnał zewnętrzny może w tym czasie ustawić 
pompę jedynie w tryb pracy Stop.

Zewnętrzne sygnały sterujące
Pompa posiada wejścia dla następujących 
zewnętrznych sygnałów sterujących:

• Zał./Wył. pompy,
• Funkcja cyfrowa.

Wejście Zał./Wył.
Schemat działania: Wejście Zał./Wył.:

Wej. cyfrowe
Pilotem R100 można wybrać jedną z następujących 
funkcji dla wejścia cyfrowego:

• Praca normalna,
• Charakterystyka minimalna,
• Charakterystyka maksymalna.

1. Źródło sterowania

Panel sterujący

R100

Sygnały zewnętrzne
(zewnętrzny sygnał wartości zadanej, wejścia 
cyfrowe, itp.).

Komunikacja z innego systemu sterowania poprzez 
szynę Bus.

Priorytet Panel sterowania lub 
pilot R100 Sygnały zewnętrzne

1 Stop

2 Maks.

3 Stop

4 Maks.

5 Min. Min.

6 Nastawa wartości zadanej Nastawa wartości zadanej

Priorytet
Panel 

sterowania lub 
pilot R100

Sygnały 
zewnętrzne Komunikacja Bus

1 Stop

2 Maks.

3 Stop Stop

4 Maks.

5 Min.

6 Nastawa wartości 
zadanej

Zał./wył. (zaciski 2 i 3)

Praca normalna

Stop

Q

H

Q

H



TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Schemat działania - wejście dla sterowania 
cyfrowego:

Listwa zaciskowa

Rys. 79 Zaciski przyłączeniowe TPE Seria 2000

Zewnętrzny sygnał wartości zadanej
Podłączenie analogowego przetwornika sygnału do 
wejścia sygnału wartości zadanej (zacisk 4) pozwala na 
jej zdalne ustawianie.

Rys. 80 Aktualna wartość zadana jest wynikiem
(mnożenia wartości) wartości zadanej
i zewnętrznej wartości zadanej

Wybierz sygnał sterujący wartością zadaną, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA przy pomocy pilota R100

Wybór rodzaju regulacji
Jeżeli rodzaj regulacji wybierany jest za pomocą pilota 
R100, pompa może być regulowana tak, aby uzyskać:

• Ciśnienie proporcjonalne,
• Ciśnienie stałe.
Przy rodzaju regulacji ciśnienie proporcjonalne 
wartość zadana może być sterowana zewnętrznie
w zakresie od 25% maksymalnej wysokości 
podnoszenia do wartości punktu pracy, zadanego 
z poziomu pilota R100, patrz rys. 81.

Rys. 81 Relacja pomiędzy aktualną wartością zadaną
oraz zewnętrznym sygnałem sterującym
przy rodzaju regulacji ciśnienie proporcjonalne

Przykład: Maksymalna wysokości podnoszenia wynosi 
12 m, wartość zadana wynosi 6 metrów, sygnał 
zewnętrzny wartości zadanej wynosi 40 %, aktualna 
wartość zadana osiągnie następującą wartość:

Przy rodzaju regulacji ciśnienie stałe, wartość zadana 
może być zadawana z zewnątrz w zakresie od 12,5 % 
maksymalnej wartości zadanej do wartości zadanej
z panelu sterującego pompy lub z pilota R100, patrz

Wejście cyfrowe (zaciski 1 i 9)

Praca normalna

Charakterystyka Min.

Charakterystyka Maks.
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0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/4-20 mA 0-10 V

1: Wej. cyfrowe
9: GND (obudowa)
8: +24 V
7: Wej. przetwor.
B: RS-485B
Y: Ekran
A: RS-485A

6: GND (obudowa)
5: +10 V
4: Wejście sygnału 

wart. zadanej
3: GND (obudowa)
2: Zał./Wył.

G
rupa 1

G
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G
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Haktualna = (Hzad. – 1/4 Hmaks.) x %zew. wart. zadanej+ 1/4 Hmaks.
= (6 – 12/4) x 40 % + 12/4 
= 4,2 m

Wartość zadana

Zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej

Aktualna wartość 
zadana

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

Aktualna wartość zadana

90% maksymalnej wysokości 
podnoszenia

Wartość zadana ustawiona na 
panelu sterującym, pilotem R100 
lub narzędziem PC Tool dla 
produktów E

25% maksymalnej wysokości 
podnoszenia

Zewnętrzny sygnał
wartości zadanej

Aktualna 
wartość 
zadana

[m]
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
rys. 82.

Rys. 82 Zależność pomiędzy aktualną wartością zadaną
a zewnętrznym sygnałem wartości zadanej,
podczas pracy przy rodzaju regulacji ciśnienie
stałe

Przykład: Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 
12 m, wartość zadana wynosi 6 metrów, sygnał 
zewnętrzny wartości zadanej wynosi 80%, aktualna 
wartość zadana osiągnie następującą wartość:

Rodzaj regulacji praca nieregulowana
Jeżeli pilotem R100 wybrano tryb pracy 
nieregulowanej, patrz hierarchia sygnałów sterujących 
w punkcie Przegląd trybów pracy i rodzajów regulacji 
na str. 61, pompę można sterować dowolnym 
sterownikiem (zewnętrznym).

Przy rodzaju regulacji charakterystyka stała, wartość 
zadana może być ustawiona zewnętrznie w zakresie od 
charakterystyki minimalnej do wartości zadanej 
ustawionej na pompie lub pilotem R100, patrz rys. 83.

Rys. 83 Związek pomiędzy aktualną wartością zadaną
i zewnętrznym sygnałem wartości zadanej przy 
rodzaju regulacji charakterystyka stała

Sygnał Bus
Pompa zapewnia możliwość komunikacji szeregowej 
poprzez interfejs RS-485. Komunikacja odbywa się 
zgodnie z protokołem Grundfos GENIbus i umożliwia 
przyłączenie do systemu automatyki budynku lub 
zewnętrznego systemu sterowania.

Sygnałem Bus można zdalnie ustawiać parametry 
pracy pompy, takie jak wartość zadana, tryb pracy itp. 
W tym samym czasie pompa może przesyłać 
informacje o ważnych parametrach, takich jak aktualna 
wartość parametru regulacji, poboru mocy, sygnalizacji 
zakłóceń, itp.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.

Uwaga: Komunikacja poprzez szynę Bus ogranicza 
możliwości ustawiania pilotem R100.

Inne standardy komunikacji Bus
Grundfos oferuje wiele rozwiązań komunikacji Bus 
wg innych standardów.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.
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Haktualna = (Hzad. – 1/8 Hmaks.) x %zew. wart. zadanej + 1/8 Hmaks.
= (6 – 12/8) x 80 % + 12/8 
= 5,1 m
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0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

Aktualna wartość zadana

Maksymalna wysokość 
podnoszenia pompy

Wartość zadana ustawiona na 
panelu sterującym, pilotem R100 
lub narzędziem PC Tool dla 
produktów E

12,5 % maksymalnej wysokości 
podnoszenia

Zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej

Aktualna 
wartość 
zadana

[m]

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

Aktualna wartość zadana

Charakterystyka 
maks.

Wartość zadana ustawiona na 
panelu sterującym, pilotem 
R100 lub narzędziem PC Tool 
dla produktów E

Charakterystyka min.

Zewnętrzny sygnał 
wartości zadanej

Aktualna 
wartość 
zadana
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Diody sygnalizacyjne i przekaźnik 
sygnalizacyjny
Diody sygnalizacyjne (czerwona i zielona) na panelu 
sterującym pompy i wewnątrz skrzynki zaciskowej 
wskazują stan pracy pompy. Patrz rys. 84 i 85.

Rys. 84 Położenie diod sygnalizacyjnych na panelu sterującym pomp 1-fazowych

Rys. 85 Położenie diod sygnalizacyjnych na panelu
sterującym pomp 3-fazowych

Pompa posiada sygnalizację poprzez wyjście 
bezpotencjałowe realizowane za pomocą 
wewnętrznego przekaźnika.
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TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Funkcje diod sygnalizacyjnych i przekaźnika sygnalizacyjnego opisano w poniższej tabeli:

Kasowanie sygnalizacji zakłócenia
Błędy można kasować poprzez:

• Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku  lub  na 
pompie. Nie powoduje to zmian ustawień pompy.
Sygnalizacji zakłócenia nie można skasować 
przyciskami  lub  jeżeli są one zablokowane.

• Przez wyłączenie zasilania elektrycznego, aż do 
zgaśnięcia diod sygnalizacyjnych.

• Przez wyłączenie wejścia zewnętrznego zał./wył.
i pownowne jego załączenie.

• Przy pomocy pilota R100.
Komunikowanie się pilota z pompą sygnalizowane jest 
szybkim miganiem czerwonej diody sygnalizacyjnej.

Diody sygnalizacyjne Przekaźnik sygnalizacyjny aktywny podczas:

OpisUsterka
(czerwona)

Działanie
(zielona)

Zakłócenie/
Alarm, 

Ostrzeżenie i 
Ponowne 

smarowanie

Praca Gotowość Praca pompy

Wył. Wył. Zasilanie elektryczne zostało odłączone.

Wył. Świeci się Pompa pracuje

Wył. Miga Pompa została wyłączona.

Świeci się Wył.

Pompa została wyłączona z powodu 
wystąpienia Zakłócenia/Alarmu lub pracuje 
z sygnalizacją Ostrzeżenie/Ponowne 
smarowanie.
Jeżeli pompa została wyłączona, będzie 
ona próbowała uruchomić się ponownie 
(może być konieczne ponowne 
uruchomienie pompy przez skasowanie 
sygnalizacji Zakłócenia).

Świeci się Świeci się

Pompa pracuje, lecz była lub jest w stanie 
Zakłócenia/Alarmu pozwalającym na 
dalszą pracę lub pracuje z sygnalizacją 
Ostrzeżenia lub Ponownego smarowania.
W przypadku zakłócenia "Sygnał 
przetwornika poza zakresem sygnału" 
pompa będzie pracowała wg 
charakterystyki maksymalnej i zakłócenie 
można będzie skasować dopiero po 
powrocie sygnału w granice zakresu 
sygnału.
W przypadku zakłócenia"Sygnał wartości 
zadanej poza zakresem sygnału " pompa 
będzie pracowała wg charakterystyki 
minimalnej
i zakłócenie można będzie skasować 
dopiero po powrocie sygnału w granice 
zakresu sygnału.

Świeci się Miga Pompa została wyłączona, ale uprzednio 
została wyłączona z powodu Zakłócenia.

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC



TPE i TPED Seria 2000 Pompy E Grundfos
Oporność izolacji

0,25 - 7,5 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji lub uzwojeń 
silnika urządzeniami pomiarowymi wysokiego napięcia, 
ponieważ mogło by to spowodować zniszczenie 
wbudowanych elementów elektronicznych.

11-22 kW
W instalacjach z pompami typu E nie można 
przeprowadzać pomiarów stanu izolacji urządzeniami 
pomiarowymi wysokiego napięcia, ponieważ mogło by 
to spowodować zniszczenie wbudowanych elementów 
elektronicznych.

Po ostygnięciu uzwojeń do temperatury normalnej, 
łącznik ponownie zamyka obwód i można włączyć 
silnik.

Dodatkowa dokumentacja
Określone dane katalogowe dostępne są w programie 
doboru pomp on-line WebCAPS na stronie 
www.grundfos.pl. Dokładniejsze informacje na temat 
silników programu WebCAPS, patrz str. 124.
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Pompy E GrundfosSilniki MGE 1-fazowe

Pompy E z silnikami MGE
1-fazowymi
Silniki Grundfos MGE 71 i MGE 80:

• charakteryzują się 1-fazowym przyłączem do sieci 
energetycznej,

• są 3-fazowymi asynchronicznymi, indukcyjnymi 
silnikami klatkowymi zaprojektowanymi zgodnie
z obecnymi normami i zaleceniami IEC, DIN oraz 
VDE. Silniki charakteryzują się wbudowaną 
przetwornicą częstotliwości i regulatorem PI,

• są wykorzystywane do ciągłej regulacji prędkości 
obrotowej pomp E,

• dostępne są silniki 4 biegunowe o mocach 0,25 do 
0,75 kW oraz 2-biegunowe od 0,37 do 1,1 kW.

Rys. 86 Silniki MGE 1-fazowe

Napięcie zasilania
1 x 200-240 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

1 x 208-230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

Bezpiecznik sieciowy
Silniki o mocach od 0,25 do 1,1 kW: Maks. 10 A.

Jako bezpieczniki sieciowe można stosować zarówno 
bezpieczniki standardowe, jak i bezwłoczne i zwłoczne.

Prąd upływu
Prąd upływu < 3.5 mA.

Prądy upływu zostały zmierzone zgodnie
z EN 60355-1.

Wejście/wyjście
Zał./Wył.
Zewnętrzny styk bezpotencjałowy.

Napięcie: 5 VDC

Prąd: < 5 mA.

Należy używać przewodu ekranowanego
(0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Wej. cyfrowe
Zewnętrzny styk bezpotencjałowy.

Napięcie: 5 VDC

Prąd: < 5 mA.

Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Sygnał wartości zadanej
• Potencjometr

0-10 VDC, 10 kΩ (poprzez wewnętrzne napięcie 
zasilania).
Przewód ekranowany (średnica min. 0,5 mm2,
maks 1,5 mm2).
Maksymalna długość przewodu: 100 m.

• Sygnał napięciowy
0-10 V DC, Ri > 50 kΩ.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
napięciowym.
Przewód ekranowany (średnica min. 0,5 mm2,
maks 1,5 mm2).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

• Sygnał prądowy
DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri =175 Ω.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
prądowym.
Przewód ekranowany (średnica min. 0,5 mm2,
maks 1,5 mm2).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

Sygnały przetwornika
• Sygnał napięciowy

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (poprzez wewnętrzne 
napięcie zasilania).
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
napięciowym.
Przewód ekranowany (średnica min. 0,5 mm2,
maks 1,5 mm2).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

• Sygnał prądowy
DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri =175 Ω.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale
prądowym.
Przewód ekranowany (średnica min. 0,5 mm2,
maks 1,5 mm2).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

• Zasilanie przetwornika:
+24 VDC, maks. 40 mA.

Sygnał wyjściowy
Bezpotencjałowy styk przełączający.

Maksymalna obciążalność styku: 250 VAC, 2 A.

Minimalna obciążalność styku: 5 VDC, 10 mA.

Przewód ekranowany: 0,5 - 2,5 mm2.

Maksymalna długość przewodu: 500 m.

Wejście Bus
Protokół Grundfos GENIbus, RS-485.

Przewód ekranowany 0,5 - 1,5 mm2, dwużyłowy.

Maksymalna długość przewodu: 500 m.
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Silniki MGE 1-fazowe Pompy E Grundfos
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)
Emisja:
Silniki o mocy 0,37 - 7,5 kW spełniają ograniczenia wg 
EN 61800-3 dla sieci publicznych - zastosowanie 
nieograniczone, zgodnie z CISPR 11, grupa 1, klasa B.

Immunity:
Silniki spełniają wymagania dla pierwszej i drugiej 
strefy zgodnie z EN 61800-3.

Dokładniejsze informacje na temat EMC, patrz EMC
i poprawny montaż na str. 86.

Stopień ochrony
Standartowy stopień ochrony IP 55.

Klasa izolacji
F (IEC 85).

Temperatura otoczenia
Podczas pracy: –20 °C do +40 °C.

Podczas magazynowania/
transportu: –40 °C do +60 °C.

Wilgotność względna
Maksymalnie 95%.

Poziom ciśnienia akustycznego

Ochrona silnika
Pompa nie wymaga żadnej zewnętrznej ochrony 
silnika. Silnik wyposażony jest w zwłoczne 
zabezpieczenie przed przeciążeniem i zablokowaniem 
(IEC 34-11: TP 211).

Zabezpieczenia dodatkowe
Jeśli pompa jest podłączona do instalacji elektrycznej, 
gdzie jako zabezpieczenie dodatkowe użyto 
wyłączników różnicowych (ELCB), powinny być one 
oznaczone następującym symbolem:

Uwaga: Podczas doboru wyłącznika różnicowo-
prądowego, należy wziąć pod uwagę całkowity prąd 
upływu wszystkich urządzeń elektrycznych 
podłączonych do instalacji.

Zał./wył. pompy
Liczba załączeń i wyłączeń pompy poprzez wyłączanie 
zasilania elektrycznego nie powinna przekroczyć 
czterech na godzinę. Jeżeli pompa jest załączana 
przez włączanie zasilania, uruchomienie nastąpi po 
około 5 s. Jeżeli wymagane jest częstsze załączanie
i wyłączanie pompy należy wykorzystać wejście dla 
sygnału zewnętrznego zał./wył. W przypadku, gdy 
pompa jest załączana zewnętrznym wyłącznikiem 
zał./wył., uruchamia się ona natychmiast.

Silnik [kW]
Prędkość podana na 

tabliczce 
znamionowej [min-1]

Poziom ciśnienia 
akustycznego

[dB(A)]

0,37

1400-1500

< 70

1700-1800
2800-3000
3400-3600

0,55

1400-1500
1700-1800
2800-3000
3400-3600

0,75

1400-1500
1700-1800
2800-3000
3400-3600

1,1
2800-3000
3400-3600

ELCB
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Silniki MGE 1-fazowe Pompy E Grundfos
Schemat połączeń elektrycznych

Rys. 87 Schemat połączeń, silniki 1-fazowe MGE

Pozostałe przyłącza
Zaciski przyłączeniowe styków bezpotencjałowych dla 
funkcji zał./wył., zewnętrznego sygnału wartości 
zadanej, sygnału z przetwornika, GENIbus oraz 
przekaźników pokazano na rys. 88.

Uwaga: Jeśli nie jest podłączony żaden przełącznik 
zewnętrzny (zał./wył.), zaciski 2 i 3 należy zewrzeć za 
pomocą krótkiego przewodu.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, przewody 
podłączone do następujących grup muszą być 
odseparowane od siebie poprzez wzmocnioną izolację 
na całej długości:

Grupa 1: Wejścia(zewnętrzny zał./wył., funkcja 
cyfrowa, sygnał wartości zadanej i sygnały
z przetwornika; zaciski A, Y, B: komunikacja Bus).
Wszystkie wejścia (grupa 1) są wewnętrznie 
odseparowane od części pozostających pod napięciem 
poprzez wzmocnioną izolację oraz galwanicznie 
odseparowane od innych obwodów.
Wszystkie zaciski sterowania zasilane są niskim 
napięciem bezpiecznym (PELV), dzięki czemu 
zapewniona jest ochrona przed porażeniem 
elektrycznym.

Grupa 2: Wyjścia (przekaźnik sygnału, zaciski NC, C, 
NO).
Wyjścia (grupa 2) są odseparowane galwanicznie od 
innych obwodów. Dzięki temu, na wyjścia, 
w zależniości od potrzeb, można podłączyć zarówno 
napięcie zasilania jak również bardzo niskie napięcie 
sterujące.

Grupa 3: Zasilanie elektryczne (zaciski N, PE, L).

Separacja galwaniczna musi spełniać wymagania dla 
wzmocnionej izolacji włączając w to drogę upływu
i odstępy izolacji podane w EN 60 335.

Grupa 4: Przewód komunikacyjny (gniazdo 
8-pinowe) - tylko TPED
Przewód komunikacyjny jest podłaczony do gniazda
w grupie 4. Przewód umożliwia komunikacje pomiędzy 
dwoma pompami, gdy podłączony jest jeden lub dwa 
przetworniki ciśnienia. Przełącznik w grupie 4 
umożliwia wybór trybu pracy pomiędzy "pracą 
naprzemienną " oraz "pracą z rezerwą".

Rys. 88 Listwa zaciskowa

Rys. 89 Zaciski przyłączeniowe TPED Seria 2000
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Pompy E z silnikami MGE
3-fazowymi
Silniki Grundfos MGE 90, MGE 100, MGE 112
i MGE 132:

• charakteryzują się 3-fazowym przyłączem do sieci 
energetycznej,

• są 3-fazowymi asynchronicznymi, indukcyjnymi 
silnikami klatkowymi zaprojektowanymi zgodnie
z obecnymi normami i zaleceniami IEC, DIN oraz 
VDE. Silniki charakteryzują się wbudowaną 
przetwornicą częstotliwości i regulatorem PI,

• są wykorzystywane do ciągłej regulacji prędkości 
obrotowej pomp Grundfos E,

• dostępne są silniki 4 biegunowe o mocach 0,55 do 
18,5 kW oraz 2-biegunowe od 0,75 do 22 kW.

Rys. 90 Silniki MGE 3-fazowe

Napięcie zasilania
3 x 380-480 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

Bezpiecznik sieciowy

Jako bezpieczniki sieciowe można stosować zarówno 
bezpieczniki standardowe, jak i bezwłoczne i zwłoczne.

Prąd upływu

Prądy upływu zostały zmierzone zgodnie z 
EN 60 355-1 dla silników 0,55 - 7,5 kW oraz 
EN 61 800-5-1 dla silników 11-22 kW.

Wejście/wyjście
Zał./Wył.
Zewnętrzny styk bezpotencjałowy.

Napięcie: 5 VDC

Prąd: < 5 mA.

Należy używać przewodu ekranowanego
(0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Wej. cyfrowe
Zewnętrzny styk bezpotencjałowy.

Napięcie: 5 VDC

Prąd: < 5 mA

Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Sygnał wartości zadanej
• Potencjometr

0-10 VDC, 10 kΩ (poprzez wewnętrzne napięcie 
zasilania).
Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).
Maksymalna długość przewodu: 100 m.

• Sygnał napięciowy
0-10 VDC, Ri> 50 kΩ.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
napięciowym.
Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

• Sygnał prądowy
DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri=175 Ω.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
prądowym.
Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

Sygnały przetwornika
• Sygnał napięciowy

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (poprzez wewnętrzne 
napięcie zasilania).
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
napięciowym.
Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).
Maksymalna długość przewodu: 500 m.

• Sygnał prądowy
DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri=175 Ω.
Tolerancja: +0 %/–3 % przy maksymalnym sygnale 
prądowym.
Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

• Maksymalna długość przewodu: 500 m.
• Zasilanie przetwornika:

+24 VDC, maks. 40 mA.

Sygnał wyjściowy
Bezpotencjałowy styk przełączający.

Maksymalna obciążalność styku: 250 VAC, 2 A

Minimalna obciążalność styku: 5 VDC, 10 mA

Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Maksymalna długość przewodu: 500 m.

G
R

82
75

Moc silnika [kW] Maks. wartość bezpiecznika [A]
0,55 - 5,5 16

7,5 32
11 26
1.5 36

18,5 43
22 51

Moc silnika [kW] Prąd upływu [mA]
0,55 do 3,0 < 3,5
4,0 do 5,5 < 5
5,5 kW, 1400-1800 min-1

< 10
7,5
11 do 22 >10
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Wejście Bus
Protokół Grundfos GENIbus, RS-485.

Przewód ekranowany (0,5 - 1,5 mm2/ 28-16 AWG).

Maksymalna długość przewodu: 500 m.

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna 
zgodnie z EN 61800-3)

Dokładniejsze informacje na temat EMC, patrz EMC
i poprawny montaż na str. 86.

Stopień ochrony
Standard: IP 55 (IEC34-5).

Klasa izolacji
F (IEC 85).

Temperatura otoczenia
Podczas pracy: –20 °C do +40 °C

Podczas magazynowania/transportu:

Wilgotność względna
Maksymalnie 95%.

Poziom ciśnienia akustycznego

Silnik
[kW] Emisja/odporność

0,55

Emisja:
Silniki mogą być montowane w obszarach zamieszkałych 
(pierwsze środowisko), zastosowanie nieograniczone, 
zgodnie z CISPR11, grupa 1, klasa B.

Odporność:
Silniki spełniają wymagania zarówno dla pierwszego jak i 
drugiego środowiska.

0,75

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11 Emisja:
Silniki należą do kategorii C3 zgodnie z CISPR 11, grupa 
2, klasa A i mogą być instalowane na obszarach 
przemysłowych (drugie środowisko).
Jeżeli zostaną one wyposażone w zewnętrzny filtr 
Grundfos EMC, staną się urządzeniami kategorii C2, 
zgodnie z CISPR11, grupa 1, klasa A, co umożliwi ich 
montaż w obszarach zamieszkałych (pierwsze 
środowisko).

15

18,5

22

Uwaga: Gdy silniki są zamontowane na obszarach 
zamieszkałych, może być wymagane 
przeprowadzenie uzupełniających 
pomiarów, ponieważ silniki te mogą 
przyczyniać się do zakłóceń radiowych.

Odporność:
Silniki spełniają wymagania zarówno dla pierwszego jak i 
drugiego środowiska.

0,25 do 7,5 kW: -40 °C do 60 °C
11 do 22 kW: -25 °C do 70 °C

Silnik [kW]
Prędkość podana na 

tabliczce 
zanmionowej [min-1]

Poziom ciśnienia 
akustycznego 

[dB(A)]

0,55

1400-1500 47
1700-1800 52
2800-3000 60
3400-3600 65

0,75

1400-1500 47
1700-1800 52
2800-3000 60
3400-3600 65

1,1

1400-1500 49
1700-1800 53
2800-3000 60
3400-3600 65

1,5

1400-1500 53
1700-1800 57
2800-3000 65
3400-3600 70

2,2

1400-1500 50
1700-1800 52
2800-3000 65
3400-3600 70

3,0

1400-1500 55
1700-1800 60
2800-3000 65
3400-3600 70

4,0

1400-1500 58
1700-1800 63
2800-3000 70
3400-3600 75

5,5

1400-1500 52
1700-1800 56
2800-3000 75
3400-3600 80

7,5

1400-1500 54
1700-1800 58
2800-3000 65
3400-3600 69

11

1400-1500 54
1700-1800 59
2800-3000 65
3400-3600 70

15

1400-1500 54
1700-1800 59
2800-3000 65
3400-3600 70

18,5

1400-1500 65
1700-1800 69
2800-3000 69
3400-3600 74

22
2800-3000 73
3400-3600 78



Silniki MGE 3-fazowe Pompy E Grundfos
Ochrona silnika
Pompa nie wymaga żadnej zewnętrznej ochrony 
silnika. Silnik wyposażony jest w zwłoczne 
zabezpieczenie przed przeciążeniem i zablokowaniem 
(IEC 34-11: TP 211).

Zabezpieczenia dodatkowe
Jeśli silnik jest podłączony do instalacji elektrycznej, 
gdzie jako zabezpieczenie dodatkowe użyto 
wyłącznika różnicowego (ELCB), to powinnien on być 
przełącznikiem, który:

• Jest odpowiedni dla upływu i potrafi zadziałać
w przypadku krótkiego, stromego narastania prądu 
upływu.

• Wyłącznik różnicowy musi wyzwalać przy upływie 
prądów przemiennych ze składową stałą, np. 
pulsującego lub wygładzonego prądu DC.

Dla tego typu pomp należy używać wyłączników 
nadprądowych typu B.

Wyłączniki te muszą być oznaczone następującym 
symbolem:

Uwaga: Podczas doboru wyłącznika (różnicowo-
prądowego) należy wziąć pod uwagę całkowity prąd 
upływu wszystkich urządzeń elektrycznych 
podłączonych do instalacji.

Zał./wył. pompy
Liczba załączeń i wyłączeń pompy poprzez wyłączanie 
zasilania elektrycznego nie powinna przekroczyć 
czterech na godzinę.

Jeżeli pompa jest załączana przez włączanie zasilania, 
uruchomienie nastąpi po około 5 s.

Jeżeli wymagane jest częstsze załączanie i wyłączanie 
pompy należy wykorzystać wejście zewnętrzengo zał./
wył.
W przypadku, gdy pompa jest załączana zewnętrznym 
wyłącznikiem zał./wył, uruchamia się ona natychmiast.

Schemat połączeń elektrycznych
0,75 - 7,5 kW

Rys. 91 Schemat połączeń, silniki 3-fazowe MGE,
0,75 - 7,5 kW

Pozostałe przyłącza
Zaciski przyłączeniowe styków bezpotencjałowych dla 
funkcji zał./wył., zewnętrznego sygnału wartości 
zadanej, sygnału z przetwornika, GENIbus oraz 
przekaźników pokazano na rys. 92.

Uwaga: Jeśli nie jest podłączony żaden przełącznik 
zewnętrzny (zał./wył.), zaciski 2 i 3 należy zewrzeć za 
pomocą krótkiego przewodu.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, przewody 
podłączone do następujących grup muszą być 
odseparowane od siebie poprzez wzmocnioną izolację 
na całej długości:

Grupa 1: Wejścia (zewnętrzny zał./wył., funkcja 
cyfrowa, sygnał wartości zadanej i sygnały
z przetwornika; zaciski A, Y, B: komunikacja Bus).
Wszystkie wejścia (grupa 1) są wewnętrznie 
odseparowane od części pozostających pod napięciem 
poprzez wzmocnioną izolację oraz galwanicznie 
odseparowane od innych obwodów.
Wszystkie zaciski sterowania zasilane są niskim 
napięciem bezpiecznym (PELV), dzięki czemu 
zapewniona jest ochrona przed porażeniem 
elektrycznym.

Grupa 2: Wyjścia (przekaźnik sygnału, zaciski NC, C, 
NO).
Wyjścia (grupa 2) są odseparowane galwanicznie od 
innych obwodów. Maksymalne napięcie zasilania 
wynosi 250 V. W razie potrzeby można zastosować 
niskie napięcie bezpieczne.

Grupa 3: Zasilanie elektryczne (zaciski L1, L2, L3, 
PE).
Separacja galwaniczna musi spełniać wymagania dla 
wzmocnionej izolacji włączając w to drogę upływu
i odstępy izolacji podane w EN 60 335.

Grupa 4: Przewód komunikacyjny (gniazdo
8-pinowe) - tylko TPED

Przewód komunikacyjny jest podłączony do gniazda 
w grupie 4. Przewód umożliwia komunikacje pomiędzy 
dwoma pompami, gdy podłączony jest jeden lub dwa 
przetworniki ciśnienia.
Przełącznik wyboru w grupie 4 umożliwa wybór trybu 
pracy pomiędzy "pracą naprzemienną" a "pracą
z rezerwą".
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Rys. 92 Listwa zaciskowa

Rys. 93 Zaciski przyłączeniowe TPED Seria 2000

Diagram połączeń elektrycznych 11-22 kW

Rys. 94 Schemat połączeń, silniki 3-fazowe MGE,
11-22 kW

Pozostałe przyłącza
Ze względów bezpieczeństwa, przewody podłączone 
do następujących grup muszą być odseparowane od 
siebie poprzez wzmocnioną izolację na całej długości:

Grupa 1: Wejścia
• Zał./Wył. zaciski 2 i 3
• Wej. cyfrowe zaciski 1 i 9
• Wejście sygnału 

wart. zadanej zaciski 4, 5 i 6
• Wejście przetwornika zaciski 7 i 8
• GENIbus zaciski B, Y i A
Wszystkie wejścia (grupa 1) są wewnętrznie 
odseparowane od części pozostających pod napięciem 
poprzez wzmocnioną izolację oraz galwanicznie 
odseparowane od innych obwodów.
Wszystkie zaciski sterowania zasilane są niskim 
napięciem bezpiecznym (PELV), dzięki czemu 
zapewniona jest ochrona przed porażeniem 
elektrycznym.

Grupa 2: Wyjścia (przekaźnik sygnału, zaciski NC, C, 
NO). Wyjścia (grupa 2) są odseparowane galwanicznie 
od innych obwodów. Dzięki temu na wyjścia,
w zależniości od potrzeb, można podłączyć zarówno 
napięcie zasilania jak również bardzo niskie napięcie 
sterujące.

Grupa 3: Zasilanie elektryczne (zaciski L1, L2, L3).
Separacja galwaniczna musi spełniać wymagania dla 
wzmocnionej izolacji włączając drogę upływu i odstęp 
izolacji podane w EN 61800-5-1.

Grupa 4: Przewód komunikacyjny (gniazdo 8-
pinowe) - tylko TPED
Przewód komunikacyjny jest podłączony do gniazda
w grupie 4. Przewód umożliwia komunikacje pomiędzy 
dwoma pompami, gdy podłączony jest jeden lub dwa 
przetworniki ciśnienia.
Przełącznik w grupie 4 umożliwa wybór trybu pracy 
pomiędzy "pracą naprzemienną " a "pracą z rezerwą".
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Rys. 95 Listwa zaciskowa

Rys. 96 Zaciski przyłączeniowe TPED Seria 2000
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Pompy E GrundfosEMC

EMC i właściwy montaż

Informacje ogólne
Rosnące wykorzystanie sterowania elektrycznego/
elektronicznego oraz urządzeń elektronicznych, 
włączając w to sterowniki PLC oraz komputery, we 
wszystkich obszarach działalności wymaga spełnienia 
przez urządzenia wymagań zgodności 
elektromagnetycznej EMC (ElectoMagnetic 
Compatibility). Urządzenia muszą być prawidłowo 
zamontowane.

Rozdział ten dotyczy właśnie tych zagadnień.

Czym jest EMC?
Zgodność elektromagnetyczna jest zdolnością 
elektryczną i elektroniczną urządzenia do działania
w danym środowisku elektromagnetycznym, nie 
wprowadzając zakłóceń do otoczenia i nie będąc 
zakłócanym przez inne urządzenia. Zagadnienie EMC 
dzieli się na emisję i odporność.

Emisja
Emisja definiowana jest jako szum elektryczny
i elektromagnetyczny emitowany przez pracujące 
urządzenie, które może osłabić działanie innych 
urządzeń lub zakłócić komunikację radiową, włączając 
w to sprzęt RTV.

Odporność
Odporność dzieli się na zdolność urządzenia do 
funkcjonowania pomimo występowania w jego 
otoczeniu szumu elektrycznego 
i elektromagnetycznego, powstającego np. na skutek 
iskrzenia przekaźników lub będącego wynikiem 
występowania pól elektromagnetycznych o wysokiej 
częstotliwości, pochodzących np. od różnych 
nadajników, telefonów komórkowych, itp.

EMC i pompy E
Wszystkie pompy E firmy Grundfos są oznaczone 
znakami CE oraz C, mówiącymi o tym, że produkt ten 
jest zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom 
norm EMC w EU (Unii Europejskiej), Australii/ Nowej 
Zelandii.

Wszystkie pompy E spełniają dyrektywę 2004/108/EC
i są testowane zgodnie z normą EN 61800-3. Wszystkie 
pompy E wyposażone są w filtr przeciw zakłóceniom 
radiowym oraz warystory, umieszczone na wejściu 
napięcia zasilania, aby zabezpieczyć układy 
elektroniczne przed skutkami przepięć i zakłóceń 
pochodzących z sieci zasilającej (odporność). Filtr ten 
ogranicza ponadto zakłócenia emitowane przez pompę 

E do sieci zasilającej (emisja). Wszystkie pozostałe 
wejścia jednostki sterującej są zabezpieczone przed 
przepięciami oraz zakłóceniami mogącymi 
przeszkadzać w poprawnym działaniu urządzenia.

Dodatkowo urządzenie skonstruowane jest pod 
względem mechanicznym i elektronicznym tak, aby 
umożliwić jego sprawne funkcjonowanie w środowisku 
narażonym na zakłócenia o określonym poziomie.
Wartości parametrów, dla których przeprowadzono 
testy pomp E, określono w normie EN 61800-3.

Gdzie mogą być montowane pompy E?
Wszystkie pompy E wyposażone w silniki MGE mogą 
być użytkowane z pewnymi ograniczeniami, zarówno 
na obszarach mieszkalnych (środowisko klasy 
pierwszej) jak i przemysłowych (środowisko klasy 
drugiej).

Co oznaczają terminy środowisko klasy 
pierwszej i drugiej?
Środowisko klasy pierwszej (obszary mieszkalne) 
odnosi się do ustaleń związanych bezpośrednio
z sieciami niskiego napięcia zasilającymi budynki 
mieszkalne.

Środowisko klasy drugiej (obszary przemysłowe) 
odnosi się do ustaleń niezwiązanych z sieciami 
niskiego napięcia zasilającymi budynki mieszkalne.
W tym przypadku, zakłada się wyższy poziom zakłóceń 
elektromagnetycznych, w porównaniu ze środowiskiem 
klasy pierwszej.

Wszystkie pompy E oznaczone znakiem C spełniają 
wymagania EMC w Australii i Nowej Zelandii.

Oznaczenie C bazuje na normach EN, natomiast 
urządzenia są testowane zgodnie z normą europejską 
EN 61800-3.

Jedynie pompy E z silnikami MGE oznaczone są 
znakiem C.
Oznaczenie C dotyczy jedynie emisji zakłóceń.

EMC i właściwy montaż
Pompy E z oznaczeniami CE i C były testowane i są 
zgodne w wymaganiami EMC. Nie oznacza to jednak, 
że pompy E są odporne na wszelkie źródła zakłóceń, 
jakie mogą wystąpić w praktyce. Wpływ niektórych 
instalacji może przekroczyć poziom dla jakiego dany 
produkt został zaprojektowany i przetestowany.
Bezawaryjna praca w trudnych warunkach może 
przebiegać przy założeniu, że montaż pompy E jest 
wykonany prawidłowo.

Poniżej można znaleźć opis prawidłowego montażu 
pompy E.

EMC i CE

EMC 
i oznaczenie C
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Podłączenie zasilania do pompy MGE
W praktyce wewnątrz skrzynki zaciskowej 
pozostawione są długie pętle kablowe, aby uzyskać 
"zapas" przewodu. Oczywiście, może być to użyteczne, 
jednak zgodnie z dyrektywą EMC rozwiązanie to jest 
niepoprawne, ponieważ pętle przewodowe wewnątrz 
skrzynki zaciskowej działają jak anteny.

Aby uniknąć problemów związanych z EMC, przewód 
zasilający oraz jego poszczególne żyły umieszczone
w skrzynce zaciskowej muszą być możliwie jak 
najkrótsze. Jeżeli jest to konieczne, zapasowy odcinek 
przewodu można pozostawić poza skrzynką zaciskową 
pompy E.

Podłączenie przetwornika oraz innych 
wejść niskonapięciowych
Wszystkie podłączenia do skrzynki zaciskowej (zaciski 
1-9) powinny być wykonywane przewodami 
ekranowanymi.

Aby uzyskać skuteczną ochronę EMC, ekran 
przewodów musi być podłączony do uziemienia/
obudowy urządzenia z obydwu stron i nie może być on 
przerwany pomiędzy dwoma punktami 
podłączeniowymi.

Ważne jest aby ekran był podłączony bezpośrednio do 
uziemienia/obudowy, np. za pomocą metalowej 
obejmy, osłaniającej całkowicie ekran przewodu, patrz 
rys. 97.

Aby zapewnić dobre połączenie pomiędzy obejmą 
przewodu a uziemieniem/obudową należy usunąć 
wszelkie powłoki malarskie z metalowej powierzchni.

Rys. 97 Montaż obejm na przewodzie

Odwinięcie ekranu przewodu na długości kilku 
centymetrów jest rozwiązaniem niepoprawnym. Zabieg 
ten może osłabić właściwości ekranujące przewodu.

Podłączenie przekaźnika sygnalizacyjnego 
w pompach E
Podłączenie do przekaźnika (zaciski NC, C, NO) 
powinnno być wykonywane przewodem ekranowanym.

Styki przekaźnika mogą pracować na wspólnym 
potencjale z innymi sygnałami sterującymi pod 
warunkiem wystąpienia niskiego napięcia. W innym 
przypadku należy użyć oddzielnego przewodu.

Podłączenie do magistrali GENIbus, A-Y-B
a) Nowe instalacje
Podłączenie do magistrali powinno być zrealizowane 
przewodem ekranowanym, trójżyłowym.

Rys. 98 Podłączenie przewodu ekranowanego, 
trójżyłowego z metalowymi obejmami 
umieszczonymi po obu stronach przewodu

• Jeżeli pompa E podłączona jest do urządzenia 
elektrycznego, panelu sterującego, itp. za pomocą 
obejmy kablowej, identycznej jak tej stosowanej
w pompach E, ekran przewodu należy podłączyć do 
obejmy, patrz rys. 98.

• Jeżeli urządzenie lub panel nie posiadają obejmy 
kablowej, tak jak pokazano to na rys. 99, ekran 
należy pozostawić niepodłączonym.

Rys. 99 Podłączenie przewodu ekranowanego 
trójżyłowego oraz metalowej obejmy tylko od 
strony pompy E

b) Wymiana istniejącej pompy
• Jeżeli w istniejącej instalacji wykorzystano przewód 

ekranowany, dwużyłowy, musi on zostać 
podłączony, tak jak pokazano to na rys. 100. Należy 
upewić się, że odwinięcie ekranu na przewodzie jest 
najkrótsze z możliwych.

Rys. 100 Podłączenie z ekranowanym przewodem 
dwużyłowym

• Jeżeli w istniejącej instalacji zastosowano 
ekranowane przewody trójżyłowe, należy 
postępować wg powyższych zaleceń, opisanych
w punkcie a) Nowe instalacje.
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Podłączenia w szafie sterowniczej
Szafy sterownicze zawierają często styczniki, 
przekaźniki, elektrozawory i inne urządzenia 
elektromechaniczne. Podzespoły te oraz przewody 
łączące mogą stanowić potencjalne źródła zakłóceń. 
Dlatego, jeżeli jest to możliwe, należy oddzielać je od 
innych urządzeń elektromagnetycznych 
umieszczonych w tej samej szafie sterowniczej. 
Oznacza to, że należy utrzymywać jak najdłuższe 
odległości, a elementy powinny być ekranowane aby 
wyeliminować ich wzajemne oddziaływanie.

Koryta kablowe powinny być podzielone na osobne 
koryta dla przewodów do elementów elektronicznych
i oddzielne koryta dla przewodów podłączanych do 
styczników.

Płyta montażowa
Szafy sterownicze wyposażone są często w metalowe 
płyty montażowe. Płyty te mogą być użyte jako 
potencjał referencyjny dla wszystkich ekranów 
przewodowych, np. wszystkie ekrany mogą być 
podłączone do płyty za pomocą metalowych obejm.

Podczas montażu obejm kablowych należy upewnić 
się, że mają one dobre połączenie elektryczne
z metalową płytą montażową. Z tego powodu muszą 
zostać usunięte wszelkie zabrudzenia i powłoki 
malarskie.

Sygnały sterujące pomiędzy pompą E 
a szafą sterowniczą
a) Nieprzerwany przewód sterujący
Do połączenia pomp E z szafami sterującymi zaleca się 
stosowanie połączeń nieprzerwanych. Z przewodu 
sterującego należy usunąć kawałek izolacji i podłączyć 
ekran do płyty montażowej jak najbliżej miejsca 
podłączenia przewodu do szafy sterowniczej, za 
pomocą obejmy kablowej, patrz rys. 101.

Rys. 101 Schemat podłączenia przewodu do płyty
montażowej

Podłączenie przewodu do płyty montażowej szafy 
sterowniczej powinno byc wykonane jak najbliżej 
przyłącza końcowego. Pozbawiona ekranu końcówka 
przewodu musi być jak najkrótsza.

b) Przedłużenie przewodu sterującego
Jeżeli wymagane jest zastosowanie przedłużenia 
przewodu sterującego, czynność tą należy wykonać 
poprawnie.

Tak jak to pokazano na rys. 102, obydwie końcówki 
przewodu muszą być podłączone, poprzez obejmy, do 
wspólnej płyty montażowej, a nieekranowane żyły 
przewodu muszą być jak najkrótsze.

Rys. 102 Schemat podłączenia przedłużenia przewodu
sterującego

Należy utrzymywać jak największe odległości do 
styczników oraz instalacji zasilającej.

Inne ważne zalecenia
Połączenia nie ekranowane powinny być prowadzone 
skrętką dwużyłową i być najkrótsze z możliwych.

Szafy sterownicze z materiałów 
nieprzewodzących
Szafy sterujące wykonane z materiałów 
nieprzewodzących z metalową płytą montażową, 
zgodnie z wytycznymi EMC, są rozwiązaniem 
niepoprawnym.

W takiej sytuacji bardzo ważne jest prawidłowe 
rozmieszczenie różnego typu urządzeń i utrzymywanie 
odległości pomiędzy urządzeniami wytwarzającymi 
zakłócenia, a urządzeniami na nie wrażliwymi.

Okablowanie
Nie należy prowadzić przewodów sterujących wraz
z przewodami zasilającymi w jednej wiązce. Należy 
utrzymywać odległość 10-20 cm pomiędzy dwoma 
grupami przewodów.
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Sterowanie pompami E podłączonymi równolegle
Tak jak napisano wcześniej, pompy E stanowią 
kompletne urządzenia składające się z pompy, 
przetwornicy częstotliwości, regulatora PI i czasami 
przetwornika. Pompy E oferują możliwość regulacji
w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, co skutkuje 
możliwością utrzymywania, np. stałego ciśnienia
w instalacji.

W niektórych zastosowaniach wymagana jest 
równoległa praca pomp ze względu na jedną z niżej 
wymienionych przyczyn:

• Nie można uzyskać wymaganej wydajności 
(przepływu) stosując tylko jedną pompę.

• Wymagana jest praca z rezerwą, aby zapewnić 
niezawodność zasilania.

• Wymagane jest zwiększenie sprawności instalacji
w przypadku dużych wahań zapotrzebowania.

W poniższej tabeli wyszczególniono różne możliwości 
sterowania pomp E podłączonych szeregowo.

Funkcja praca/rezerwa dla pomp
3-fazowych CRE
Funkcja "praca/rezerwa" pozwala na pracę dwóch 
pomp CRE połączonych szeregowo, sterowanych 
poprzez magistralę GENIbus. Oznacza to, że:

• w danym momencie pracuje jedynie jedna pompa;
• jeżeli w pracującej pompie wystąpi awaria, 

automatycznie załączy się pompa rezerwowa,
a pompa aktualnie pracująca wyśle sygnał awarii;

• dwie pompy pracują naprzemiennie co 24 godziny;
• ponieważ obydwie pompy nigdy nie pracują w tym 

samym czasie, zarówno ich typy jak i wielkości 
mogą być różne.

Dwie pompy są podłączone za pomocą interfejsu 
GENIbus. Funkcja jest uaktywniona za pomocą pilota 
R100, patrz str. 34.

Pompy CRE pracujące w trybie praca/rezerwa nie 
mogą być sterowane zdalnie za pomocą interfejsu 
GENIbus.

Możliwe sposoby sterowania pomp 
podłączonych szeregowo

CRE, CRIE,
CRNE 

z przetwornikiem

CRE, CRIE, CRNE, SPKE,
CRKE, MTRE, CHIE
bez przetwornika

Pompy TPE, TPED 
Seria1000, NBE, NKE

bez przetwornika
TPE Seria 2000 TPED

Seria 2000

Wbudowana funkcja praca/praca z 
rezerwą

Wbudowana funkcja praca 
naprzemienna/praca z rezerwą

1)

Control MPC

Control MPC Seria 2000

• Dostępne
1) Ma zastosowanie jedynie dla pomp TPED
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Praca równoległa pomp E Pompy E Grundfos
Funkcja pracy naprzemiennej/pracy
z rezerwą dla pomp TPED Seria 2000
Wszystkie pompy TPED Seria 2000 charakteryzują się 
wbudowaną funkcją pracy naprzemiennej/pracy
z rezerwą. Pompy dostarczane są wraz ze specjalnym 
przewodem służącymi do komunikacji pomiędzy 
dwoma głowicami pompowymi. Tryb pracy 
naprzemiennej jest ustawiony fabrycznie,
patrz str. 42 oraz str. 59.

Rys. 103 TPED Seria 2000

Pompy E sterowane za pomocą 
przetworników zewnętrznych
Pompy E mogą być podłączone do zewnętrznych 
systemów sterowania na dwa sposoby:

Podłączenie pomp E do systemu
Control MPC
Pompy E mogą być podłączone bezpośrednio do 
systemu Grundfos Control MPC.

System Control MPC zawiera w sobie m.in. sterownik 
CU 351 mogący obsługiwać aż do 6 pomp.

Sterownik CU 351 charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

Kreator pierwszego uruchomienia
Poprawny montaż i rozruch instalacji są konieczne do 
uzyskania optymalnej sprawności oraz bezawaryjnej 
pracy instalacji przez wiele lat.

Podczas pierwszego uruchomienia instalacji na panelu 
operatorskim sterownika CU 351 pojawia się kreator 
pierwszego uruchomienia. Przewodnik ten prowadzi 
operatora poprzez różne etapy za pomocą szeregu 
okien dialogowych, aby zapewnić poprawną sekwencję 
wprowadzanych nastaw.

Oprogramowanie dostosowujące się do danego 
zastosowania
Sterownik CU 351 zawiera w sobie oprogramowanie 
dopasowujące się do danej aplikacji, które pomaga
w dostosowaniu parametrów instalacji do danego 
zastosowania.

Ponadto nawigacja pomiędzy poszczególnymi 
ekranami menu sterownika odbywa się w sposób 
przyjazny dla użytkownika. Nie trzeba uczestniczyć 
w szkoleniach, aby móc wprowadzać nastawy 
i monitorować stan instalacji.

Połączenie Ethernet
Sterownik CU 351 zawiera w sobie port Ethernet, 
pozwalający na nieograniczony dostęp do nastaw
i umożliwiający zdalne monitorowanie instalacji
z poziomu komputera PC.

Port serwisowy (GENI TTL)
Port serwisowy sterownika CU 351 umożliwia wgranie 
nowego oprogramowania oraz zapisanych danych
w sytuacjach serwisowych.

Komunikacja zewnętrzna
System Control MPC umożliwia komunikację
z urządzeniami charakteryzującymi się różnymi 
protokołami komunikacyjnymi. Aby skomunikować się
z urządzeniami o innym protokole komunikacyjnym, 
należy zastosować moduł GENIbus oraz odpowiednią 
bramkę.

System Control MPC może komunikować się za 
pomocą protokołu PROFIbus, Interbus-S, drogą 
radiową/poprzez modem/PLC za pomocą bramki G100 
oraz z siecią LON za pomocą bramki G10 LON.
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Praca równoległa pomp E Pompy E Grundfos
Pompy TPE Seria 2000 podłączone do 
Control MPC Seria 2000
Pompy TPE Seria 2000 mogą być podłączone 
bezpośrednio do systemu Grundfos Control MPC Seria 
2000.

System Control MPC Seria 2000 zawiera w sobie m.in. 
sterownik CU 351 mogący obsługiwać aż do 6 pomp.

System sterowników Control MPC Seria 2000 jest 
zaprojektowany z myślą o sterowaniu i monitorowaniu 
aż do 6 pomp Grundfos MAGNA, UPE, TPE Seria 2000. 
Wszystkie pompy muszą być pompami tego samego 
typu i identycznej wielkości.

System Control MPC Seria 2000 używany jest do 
sterowania pompami obiegowymi w instalacjach 
grzewczych oraz klimatyzacyjnych.

Sterowniki Control MPC Seria 2000 zapewniają 
optymalne dopasowanie osiągów pompy do aktualnego 
zapotrzebowania, dzięki zastosowaniu zamkniętej pętli 
regulującej:

• proporcjonalną różnicę ciśnienia,
• stałą różnicę ciśnienia.
System Control MPC Seria 2000 może, przy pomocy 
zewnętrznego przetwornika, zapewnić optymalne 
dostosowanie osiągów pomp do zapotrzebowania za 
pomocą zamkniętej pętli sterowania regulującej 
wartość:

• różnicy ciśnienia (zdalnie),
• przepływu,
• temperatury,
• różnicy temperatury.
Uwaga: Dodatkowe informacje na temat systemu 
Control MPC oraz Control MPC Serii 2000, patrz dane 
katalogowe pod tytułem Control MPC. Katalog jest 
dostępny w WebCAPS na www.grundfos.com. 
Dokładniejsze informacje w programie WebCAPS, 
patrz str. 124.
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Komunikacja Bus z pompami E
Wszystkie pompy E firmy Grundfos wyposażone są
w interfejs komunikacyjny bazujący na transmisji 
RS485.

GENIbus jest nazwą protokołu komunikacyjnego 
(Grundfos Electronics Network Intercommunication)
i jest on własnym protokołem opracowanym przez firmę 
Grundfos. Protokół GENIbus został wprowadzony po 
raz pierwszy w 1991 roku, gdy firma Grundfos 
wprowadziła na rynek pierwszą pompę ze 
zintegrowaną przetwornicą częstotliwości i regulatorem 
prędkości.

Komunikacja z pompami E może przebiegać na trzy 
sposoby:

• Komunikacja bezpośrednia z systemem Control 
MPC.

• Komunikacja z innymi urządzeniami, takimi jak 
systemy zarządzania i monitoringu (SCADA) 
poprzez bramkę Grundfos i dalej przez standardowy 
protokół komunikacyjny, np. Profibus.

• Komunikacja z urządzeniami innych producentów 
korzystających z protokołu komunikacyjnego 
Grundfos.

Komunikacja bezpośrednia z systemem 
Control MPC
Tak jak jest napisane powyżej, pompy E mogą być 
podłączone bezpośrednio do systemu Control MPC aby 
umożliwić sterowanie wieloma pompami oraz 
komunikację z systemem zarządzania i monitoringu 
(SCADA).

Komunikacja z innymi urządzeniami 
poprzez bramkę Grundfos
Pompy E mogą komunikować się z systemami 
zarządzania (SCADA) poprzez bramę konwertującą 
protokół transmisji GENIbus na inny protokół, taki jak 
LONWorks, Profibus, itp. Firma Grundfos oferuje dwie 
różne bramki komunikacyjne, G100 oraz G10.

G100
Interfejs G100 przyłączony do magistrali GENIbus 
Grundfos umożliwia transmisję danych między siecią 
główną, a urządzeniami przyłączonymi do GENIbus. 
Do magistrali GENIbus możliwe jest podłączenie do 32 
urządzeń.

Urządzeniami tymi mogą być pompy TPE lub inne 
produkty Grundfos wyposażone w interfejs GENIbus. 
Siecią główną może być inna sieć taka jak: fieldbus, 
połączenie radiowe, modemowe, PLC lub 
bezpośrednio RS-232.

Bramka G100 jest dostępna w czterech różnych 
wersjach:

• G100 z interfejsem Interbus-S,
• G100 z interfejsem Profibus-DP,
• G100 z interfejsem radio/modem/PLC,

(MODbus-RTU, COMLI)
• G100 wersja podstawowa.

G100
Grundfos Control MPC

G10
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Komunikacja Bus Pompy E Grundfos
Komunikacja
Bramką G100 można przesyłać pomiędzy pompami E
a systemem zarządzania następujące zmienne:

Zmienna

G100
Wielostopniowe 
pompy E z lub 

bez przetwornika

Pompy TPE, 
TPED Seria 
1000, NBE, 

NKE bez 
przetwornika

TPE
i TPED 

Seria 2000

Z systemu zarządzania (SCADA) do pomp E
Rodzaj regulacji 1) 1) 2)

Wartość zadana 
0-100 %
Zał./Wył.
Maks.
Min.
Z pomp E do systemu zarządzania (SCADA)
Sygnalizacja 
zakłócenia
Sygnalizacja pracy
Aktualny rodzaj 
regulacji
Aktualna wysokość 
podnoszenia

3) 3)

Aktualna wydajność
Aktualny pobór mocy
Godziny pracy
Zużycie energii
Temperatura cieczy
Prędkość obrotowa 
[obr/min]
• Dostępne
1) Rodzaje regulacji: Sterowanie/Brak sterowania.
2) Rodzaje regulacji: Ciśnienie proporcjonalne/ciśnienie stałe/stała 

charakterystyka.
3) Aktualny rodzaj regulacji, w zależności od rodzaju przetwornika.
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Komunikacja Bus Pompy E Grundfos
G10
Interfejs G10-LON wykorzystywany jest do transmisji 
pomiędzy siecią LON (Local Operating Network)
a elektronicznie sterowanymi pompami Grundfos 
stosującymi protokół GENIbus, tak jak np. pompy E.

G10 jest bramką typu point to point, oznacza to, że dla 
każdej pompy potrzebny jest jeden interfejs G10.

Komunikacja
Bramką G100 można przesyłać pomiędzy pompami E
a systemem zarządzania następujące zmienne:

Komunikacja z urządzeniami innych producentów 
korzystających z protokołu komunikacyjnego 
Grundfos.
Pompy Grundfos E mogą komunikować się
z urządzeniami/bramkami innych producentów 
obsługującymi protokół komunikacyjny Grundfos.

Poniżej przedstawiono listę firm dostarczających 
urządzenia mogące komunikować się z pompami E 
Grundfos.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami 
prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem 
firmy Grundfos.

Zmienna

G10

Wielostopniowe
Pompy E
z lub bez 

przetwornika

Pompy TPE, 
TPED seria 
1000, NBE, 

NKE bez 
przetwornika

TPE
i TPED 
Seria 
2000

Z systemu zarządzania (SCADA) do pomp E

Rodzaj regulacji 2) 2) 1)

Wartość zadana 0-100 %
Zał./Wył.
Maks.
Min.
Z pomp E do systemu zarządzania (SCADA)

Sygnalizacja zakłócenia
Sygnalizacja pracy
Aktualny rodzaj regulacji
Aktualna wysokość 
podnoszenia

3) 3)

Aktualna wydajność
Aktualny pobór mocy
Godziny pracy
Zużycie energii

Temperatura cieczy 3) 3)

Prędkość obrotowa [obr/
min]
• Dostępne
1) Rodzaj regulacji: Ciśnienie proporcjonalne/ciśnienie stałe/

charakterystyka stała.
2) Rodzaje regulacji: Stałe ciśnienie/stała wydajność/stała 

charakterystyka - w zależności od typu podłączonego przetwornika
3) W zależności od podłączonego przetwornika. Dla przetwornika różnicy 

ciśnienia wysokość podnoszenia definiowana jest w [kPa]. Jeżeli 
przetwornik ciśnienia jest podłączony, wydajność wyrażana jest w [m3/
h], temperatura cieczy natomiast w [°C].

Urządzenie Firma
XDriver
Controlesta RCO 
Metasys Modul INT-DX-GRNDFS
SBM50/01 gateway
Universal-Gateway, BACnet
Gateway Compri HX
UnitPLUS gateway
LS2-F660/P210, gateway

EYL 230
PTM 52.32/ 52.16

AndoverControls
ELESTA
JOHNSON CONTROLS
Kieback&Peter
MBS (BACnet)
PRIVA
Riccius & Sohn
Saia-Burgess Controls 
(Ludwig-Systemelektronik)
Sauter
Siemens Building Technologies
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Pompy E GrundfosSterowanie częstotliwościowe

Przetwornica częstotliwości, 
działanie i budowa

Przetwornica częstotliwości
Tak jak wspomniano wcześniej, regulacja prędkości 
obrotowej pomp odbywa się za pomocą przetwornicy 
częstotliwości. Tak więc, dobrze było by przyjrzeć się 
bliżej działaniu przetwornicy częstotliwości oraz 
zapoznać się ze środkami ostrożności związanymi z jej 
użytkowaniem.

Podstawowe funkcje i cechy
Dobrze znanym faktem jest to, że prędkość obrotowa 
silników asynchronicznych zależy w szczególności od 
liczby biegunów oraz częstotliwości napięcia zasilania. 
Amplituda napięcia zasilania oraz obciążenie silnika na 
wale również wpływają na prędkość silnika, jednak nie 
w tak znacznym stopniu. Dlatego też zmiana 
częstotliwości napięcia zasilającego jest idealną 
metodą sterowania prędkością obrotową silnika 
asynchronicznego. Aby zapewnić prawidłowe 
namagnesowanie silnika konieczna jest także zmiana 
amplitudy napięcia zasilania.

Rys. 104 Przesunięcie charakterystyki momentu
obrotowego silnika

Sterowanie stosunkiem napięcie/częstotliwość 
powoduje przesunięcie charakterystyki momentu 
silnika, co powoduje zmianę prędkości obrotowej. Na 
rys. 104 przedstawiono charakterystykę momentu 
obrotowego silnika (T) w funkcji prędkości obrotowej (n) 
dla dwóch różnych stosunków napięcia/częstotliwości. 
Na tym samym rysunku przedstawiono również 
charakterystykę obciążenia pompy. Tak jak wynika to 
z rysunku, prędkość zmienia się w zależności od 
zmiany stosunku napięcia/częstotliwości silnika. 
Przetwornica częstotliwości zmienia częstotliwość oraz 
napięcie, tak więc można wywnioskować, że jej 
podstawowym zadaniem jest zmiana niezmiennej 
amplitudy napięcia i częstotliwości zasilania np. 
3 x 400V/50 Hz na napięcie o zmiennej amplitudzie i 
częstotliwości.

Elementy przetwornicy częstotliwości
Wszystkie przetwornice częstotliwości składają się 
zasadniczo z tych samych bloków funkcyjnych. Tak jak 
przedstawiono wcześniej, ich podstawową funkcją jest 
przekształcanie napięcia zasilania w napięcie zmienne 
o innej częstotliwości i amplitudzie.

W pierwszej kolejności przetwornica częstotliwości 
prostuje napięcie sieciowe i magazynuje energię
w układzie wyposażonym w kondensator. Napięcie 
stałe, będące rezultatem tego działania, jest następnie 
przetwarzane na napięcie zmienne AC o innej 
częstotliwości i amplitudzie.

Ponieważ w przetwornicy występuje układ pośredni, 
napięcie sieciowe nie ma bezpośredniego wpływu na 
częstotliwość na wyjściu przetwornicy, a w rezultacie 
na prędkość obrotową silnika. Nie ma znaczenia czy 
częstotliwość napięcia zasilania wynosi 50 Hz czy
60 Hz, układ pośredni może pracować z obydwoma 
częstotliwościami zasilania. Dodatkowo, częstotliwość 
wejściowa nie ma wpływu na częstotliwość wyjściową. 
Jest ona modelowana w bloku falownika. Biorąc pod 
uwagę powyższe fakty, wykorzystanie przetwornicy 
częstotliwości w połączeniu z silnikami 
asynchronicznymi przynosi następujące korzyści:

• Instalacja może być używana zarówno na 
obszarach o częstotliwości napięcia zasilania 50 Hz 
jak i 60 Hz, bez konieczności dokonywania 
jakichkolwiek modyfikacji.

• Częstotliwość wyjściowa przetwornicy nie jest 
zależna od częstotliwości wejściowej napięcia 
zasilania.

• Przetwornica częstotliwości może wytwarzać 
napięcia o częstotliwości większej od częstotliwości 
napięcia sieciowego, co umożliwia uzyskanie pracy 
ponadsynchronicznej.

Rys. 105 Główne bloki funkcyjne przetwornicy 
częstotliwości
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Sterowanie częstotliwościowe Pompy E Grundfos
Filtr EMC
Ten element nie realizuje głównego zadania 
przetwornicy częstotliwości. Mógłby on być w zasadzie 
pominięty. Jednak użycie filtra jest konieczne, aby 
sprostać wymaganiom dyrektywy unijnej EMC oraz 
innym wymogom lokalnym. Zastosowanie filtru EMC 
ogranicza przedostawanie się z powrotem do sieci 
niepożądanych sygnałów zakłócających 
przekazywanych do innych urządzeń podłączonych do 
sieci zasilającej. Filtr ogranicza równocześnie 
przedostawanie się sygnałów zakłócających 
wytwarzanych przez inne urządzenia, podłączone do 
sieci zasilającej, mogących prowadzić do uszkodzenia 
lub zakłócenia pracy elementów elektronicznych 
przetwornicy.

Prostownik
Silniki 1-fazowe MGE wyposażone są w prostownik 
poprzedzony układem o nazwie PFC (PFC=Power 
Factor Correction). Celem stosowania tego układu jest 
uzyskanie sinusoidalnego przebiegu prądu 
pobieranego z sieci oraz uzyskanie współczynnika 
mocy o wartości bliskiej liczbie 1.

Zastosowanie układu PFC jest konieczne aby sprostać 
wymaganiom dyrektywy EMC, normy EN 61000-3-2, 
określającej granice emisji harmonicznych prądu. 
Dokładny opis układu PFC oraz jego wpływ na 
środowisko jest opisany na str. 99.

W silnikach 3-fazowych stosuje się tradycyjny 
prostownik bez jakiejkolwiek korekcji współczynnika fi. 
Powoduje to, że z sieci pobierany jest prąd o przebiegu 
niesinusoidalnym. Temat ten będzie poruszony 
później.

Układ sterowania
Blok funkcyjny sterowania spełnia dwie funkcje: 
kontroluje pracę przetwornicy częstotliwości realizując 
w tym samym czasie komunikację urządzenia 
z otoczeniem.

Falownik
Przebieg napięcia z wyjściowego przetwornicy 
częstotliwości nie jest sinusoidalny tak jak w przypadku 
napięcia z sieci zasilającej. Przebieg napięcia 
dostarczanego do silnika składa się z szeregu 
sygnałów o przebiegu prostokątnym, patrz rys. 106.

 

Rys. 106 Przebieg napięcia dostarczanego do silnika 
składa się z szeregu sygnałów o przebiegu 
prostokątnym

Średnia wartość napięcia tego przebiegu przybiera 
postać przebiegu sinusoidalnego o założonej 
amplitudzie i częstotliwości. Częstotliwość 
przełączania może wynosić od kilku kHz do 20 kHz,
w zależności od typu i wielkości falownika.

Aby uniknąć wytwarzania hałasu w uzwojeniach silnika 
zaleca się stosowanie częstotliwości przełączania 
większej od granicy słyszalności (~16 kHz). Ten 
sposób pracy falownika określany jest mianem PWM 
(Pulse Width Modulation) i jest on obecnie najczęściej 
stosowany w przetwornicach częstotliwości. Przebieg 
prądu jest prawie sinusoidalny. Pokazano to na rys. 
107 (a), na którym przedstawiono przebieg prądu i 
napięcia silnika. Na rys. 107 (b) przedstawiono 
przebieg napięcia silnika. Pokazuje on zmiany 
współczynnika wypełnienia napięcia.

Rys. 107 Na rys. a) przedstawiono przebieg prądu
i napięcia silnika. 
Na rys. b) przedstawiono przebieg napięcia 
silnika.
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Sterowanie częstotliwościowe Pompy E Grundfos
Specjalne warunki pracy przetwornicy 
częstotliowści
Podczas montażu i użytkowania przetwornic 
częstotliwości lub pomp z przetwornicami 
zintegrowanymi, instalatorzy oraz użytkownicy muszą 
wziąć pod uwagę następujące fakty. Od strony sieci 
zasilającej przetwornice częstotliwości zachowują się 
inaczej niż silniki asynchroniczne. Zagadnienie to 
opisano szczegółowo poniżej.

Niesinusoidalny przebieg poboru mocy, 
przetwornica częstotliwości zasilana z sieci 
3-fazowej
Przetwornica częstotliwości zaprojektowana tak jak 
jedna z wyżej opisanych nie uzyskuje sinusoidalnego 
przebiegu prądu pobieranego z sieci. Jednym spośród 
innych związanych z tym zagadnień jest wymiarowanie 
przewodu zasilającego, wyłącznika głównego, itd. Na 
rysunku 108 przedstawiono przebieg prądu i napięcia 
występujący dla:

a) asynchronicznego silnika 3-fazowego,
dwubiegunowego,

b) 3–fazowego, dwubiegunowego, standardowego
silnika asynchronicznego z przetwornicą
częstotliwości.

W obydwu przypadkach silnik dostarcza moc na wale 
wynoszącą 3 kW.
97
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Rys. 108 Prąd i napięcie po stronie sieci
a) standardowy silnik asynchroniczny,
b) 3-fazowy silnik MGE.

Na rys. 108 porównano przebiegi prądu, z których 
można wyciągnąć następujące wnioski.

• Przebieg prądu dla instalacji z przetwornicą 
częstotliwości nie jest sinusoidalny.

• Wartość szczytowa prądu jest znacznie wyższa
( o około 52% ) dla rozwiązania wykorzystującego 
przetwornicę częstotliwości.

Sytuacja ta występuje, ponieważ przetwornica 
częstotliwości podłączona do sieci wyposażona jest
w kondensator umieszczony przed blokiem falownika. 
Ładowanie kondensatora odbywa się w krótkich 
okresach czasu, podczas których napięcie na falowniku 
jest wyższe od napięcia występującego w tym 
momencie na kondensatorze. Tak jak wspomniano 
wcześniej, niesinusoidalny pobór prądu ma wpływ na 
warunki występujące po stronie zasilania silnika. 
Zależność pomiędzy napięciem (U) a prądem (I) 
standardowego silnika bez przetwornicy częstotliwości 
jest następująca:

gdzie U jest wartością skuteczną (RMS) napięcia 
międzyfazowego, a I jest wartością skuteczną prądu 
fazowego, natomiast ϕ jest kątem fazowym 
występującym pomiędzy tymi dwoma wielkościami. 
Poniżej wykonano przykładowe obliczenie, dla 
następujących danych wejściowych:

U = 400 V, I = 6,2 A, cosϕ = 0,83. W rezultacie 
uzyskano pobór mocy wejściowej P = 3,57 kW.

Powyższy wzór nie może być stosowany do obliczania 
mocy wejściowej silnikowo wyposażonych
w przetwornice częstotliwości. W rzeczywistości, w tym 
przypadku nie ma pewnego sposobu obliczania mocy 
wejściowej bazując jedynie na prostych pomiarach 
prądu i napięcia, ponieważ ich przebieg nie jest 
sinusoidalny. W tym przypadku moc musi być obliczana 
przy użyciu aparatury pomiarowej bazującej na 
pomiarze chwilowej wartości napięcia i prądu.

Jeżeli znana jest moc P jak i wartość skuteczna prądu
i napięcia można przystąpić do obliczenia 
współczynnika mocy PF wykorzystując poniższe 
równanie:

Gdy przebiegi prądu i napięcia nie są sinusoidalne, 
współczynnik mocy nie ma bezpośredniego powiązania 
z przesunięciem fazowym pomiędzy wektorem prądu i 
napięcia.

Poniżej podano poszczególne współczynniki mocy dla 
silników MGE, traktowane jako punkt odniesienia, 
zależne od mocy silnika.

Podczas pomiaru prądu pobieranego przez instalację 
wyposażoną w przetwornicę częstotliwości należy 
używać aparatury umożliwiającej pomiary prądu
o przebiegu niesinusoidalnym. Zazwyczaj aparatura 
wykorzystywana do pomiaru prądów pobieranych przez 
przetwornice częstotliwości umożliwia pomiar wartości 
skutecznej prądu (True RMS).
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Silnik 
standardowy

Silnik
z przetwornicą 
częstotliwości

Napięcie zasilania 400 V 400 V
Prąd, wartość skuteczna 
RMS 6,4 A 6,36 A

Prąd, wartość szczytowa 9,1 A 13,8 A
Moc wejściowa, P1 3,68 kW 3,69 kW
Cosϕ, współczynnik 
mocy (PF) Cosϕ = 0,83 PF = 0,86

a)

b)

P 3 U I ϕcos⋅ ⋅ ⋅=

Silniki MGE 3-fazowe
3000 rpm Współczynnik mocy (PF)

0,75 kW 0,67
1,1 kW 0,72
1,5 kW 0,74
2,2 kW 0,78
3,0 kW 0,84
4,0 kW 0,85
5,5 kW 0,85
7,5 kW 0,86
11 kW 0,91
15 kW 0,89

18,5 kW 0,88
22 kW 0,91

PF P
3 U I⋅ ⋅

----------------------=



Sterowanie częstotliwościowe Pompy E Grundfos
Moc wejściowa, przetwornice 
częstotliwości zasilane z sieci 1-fazowej
Silniki 1–fazowe MGE wyposażone są w układ PFC, 
który mówiąc ogólnie zapewnia sinusoidalny pobór 
mocy przetwornicy. Układ PFC zapewnia także 
zgodność fazową prądu i napięcia i dąży do uzyskania 
współczynnika mocy bliskiego 1. Gdy PF = 1 wartość 
prądu pobieranego z sieci przez silnik MGE będzie 
najniższa z możliwych.

Na rys. 109 przedstawiono przebieg napięcia i prądu 
pobieranego z sieci przez silnik MGE 1,1 kW 
wyposażony w układ PFC. Tak jak można zauważyć, 
przebieg prądu pobieranego z sieci jest zbliżony do 
sinusoidy i jest on zgodny w fazie z przebiegiem 
napięcia.

Rys. 109 Przebieg napięcia i prądu pobieranego z sieci 
przez silnik MGE 1,1 kW wyposażony w układ 
PFC.

Na rys. 110 przedstawiono dla porównania przebiegi 
prądu i napięcia dla silników MGE Grundfos 1 generacji 
bez układu PFC. Należy zauważyć, że przebieg prądu 
charakteryzuje się bardzo wysokimi wartościami 
szczytowymi występującymi w bardzo krótkim czasie.

Rys. 110 Przebieg prądu i napięcia dla silników MGE 
Grundfos 1 generacji bez układu PFC.

W poniższej tabeli przedstawiono różnice 
poszczególnych parametrów elektrycznych silników 
MGE z i bez układu PFC.

Współczynnik mocy oraz prąd pobierany z sieci, tak jak 
to wynika z tabeli, przyjmują znacznie korzystniejsze 
wartości dla silników MGE wyposażonych w układ PFC.

Współczynnik mocy oraz typowy prąd pobierany z sieci 
silników 1-fazowych MGE, pracujących przy 
znamionowym obciążeniu przyjmują następujące 
wartości:

Tak jak wspomniano wcześniej, wymagane jest 
zastosowanie układu PFC, aby sprostać wymaganiom 
dyrektywy EMC, normy EN 61000-3-2 określającej 
granice emisji harmonicznych prądu. EN 61000-3-2 jest 
normą zgodną z dyrektywą EMC 2004/108/EC, której 
celem jest zapewnienie, aby sieć energetyczna nie była 
obciążana prądem niesinusoidalnym, który wpływa na 
zniekształcenia przebiegu napięcia prowadząc 
dodatkowo do niepotrzebnych, wysokich przepięć
w sieci.

Wymagania stawiane przez normę EN 61000-3-2 
można by podsumować w następujący sposób:

• Produkty klasy A muszą spełniać wymogi dotyczące 
zniekształceń harmonicznych prądu ustanowione
w normie.

• Norma ta dotyczy wszystkich urządzeń 
podłączonych do sieci publicznej o poborze prądu 
do 16 A.
Uwaga: Wyjątkiem od tego są:
• produkty o poborze mocy mniejszym niż 75 W,
• urządzenia o wykonaniu ekskluzywnym dla 

użytku profesjonalnego o poborze mocy 
przekraczającym 1 kW.

Norma nie dotyczy urządzeń profesjonalnych 
charakteryzujących się poborem mocy z sieci powyżej 
1 kW. Oznacza to, że norma ta nie dotyczy silników 
Grundfos MGE 0,75 do 1,1 kW (P2), których pobór 
mocy z sieci przekroczy 1 kW. Pomimo tego, ze 
względu na oczywiste zalety układu PFC, 
zadecydowano aby cały typoszereg pomp 
jednofazowych E o mocach od 0,37 do 1,1 kW włącznie 
spełniał wymogi normy.
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Silnik MGE bez 
układu PFC

Silnik MGE
z układem PFC

Napięcie zasilania 230 V 230 V
Moc wejściowa, P1 1,57 kW 1,58 kW
Prąd, wartośc skuteczna 
RMS 13,1 A 7,1 A

Prąd, wartość szczytowa 48,2 A 11,1 A

Wsp. szczytu 3,7 1,56
Cosϕ, współczynnik 
mocy (PF) 0,53 0,97

P2 silnika PF
Prąd wej. przy napięciu znam. 
(230 V) i znam. mocy P2 przy 

2840 obr./min.
0,37 kW 0,95 2,6 A
0,55 kW 0,96 3,8 A
0,75 kW 0,96 5,0 A
1,1 kW 0,97 7,1 A

Silnik MGE bez 
układu PFC

Silnik MGE
z układem PFC
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Układ PFC posiada następujące zalety:

• Spełnia wymogi dotyczące zniekształceń 
harmonicznych, określone w normie EN 61000-3-2.

• Przebieg prądu pobieranego z sieci jest mniej 
więcej sinusoidalny, a współczynnik mocy (PF) jest 
zbliżony do 1 (0,95–0,97).

W praktyce stwierdzenie to oznacza, że:

• wartość RMS prądu jest o 40 - 50 % niższa niż
w przypadku zastosowania pomp jednofazowych E 
bez układu PFC,

• można wykorzystać przewody o mniejszym 
przekroju poprzecznym,

• wymagane w instalacji bezpieczniki są o niższym 
prądzie zadziałania,

• podczas podłączania kilku pomp zasilanych
z różnych faz równolegle, prąd we wspólnym 
przewodzie zerowym będzie zrównoważony.
Tak, więc prąd w przewodzie zerowym nigdy nie 
przekroczy wartości prądu jakiejkolwiek z faz,

• pompa jest mniej wrażliwa na wahania napięcia
w sieci (silnik MGE może dostarczać pełną moc, 
gdy napięcie sieciowe 200-240 V waha się 
w zakresie ±10 %, co odpowiada przedziałowi 
180 – 264 V).

Przetwornice częstotliwości oraz 
wyłączniki różnicowe (ELCB)
Wyłączniki różnicowo-prądowe wykorzystywane są 
jako zabezpieczenie dodatkowe instalacji 
elektrycznych. Jeżeli do takiej instalacji podłączona jest 
przetwornica częstotliwości to należy upewnić się, czy 
zainstalowany wyłącznik ELCB jest wyłącznikiem 
odpowiedniego typu i nastąpi jego zadziałanie, także
w przypadku awarii po stronie stałoprądowej 
przetwornicy częstotliwości.

Wyłączniki te, aby zapewnić poprawną pracę, muszą 
być oznaczone poniższymi symbolami.

• Dla silników 1-fazowych MGE, wyłącznik różnicowo-
prądowy ELCB musi być oznaczony poniższym 
symbolem:

 

• Dla silników 3 - fazowych MGE wyłącznik 
różnicowo-prądowy ELCB musi być oznaczony 
poniższym symbolem:

 

Obydwa typy wyłączników są obecnie dostępne na 
rynku.
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Pompy E GrundfosZaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Wprowadzenie
Silniki Grundfos MGE charakteryzują się wieloma 
cechami przydatnymi dla użytkowników 
zaawansowanych.

Silniki 4 - biegunowe MGE o mocach od 11 do 18,5 kW 
i silniki 2 – biegunowe MGE o mocach od 11 do 22 kW 
cechują się funkcjami takimi jak monitorowanie stanu 
łożysk, podgrzewanie uzwojenia, funkcja stop, 
przekaźniki sygnałowe, przetworniki analogowe oraz 
kontrola przekroczenia dopuszczalnych wartości. 
Cechy te umożliwiają dostosowanie pomp E do 
indywidualnych potrzeb klienta.

Narzędzia PC dają dostęp do większości nastaw 
możliwych dla danego produktu, jak i również 
pozwalających na zapisywanie i odczyt danych.

W tym rozdziale wyjaśniono wszystkie te cechy.

Monitorowanie stanu łożysk
Czym jest monitorowanie stanu łożysk?
Monitorowanie stanu łożysk jest funkcją zintegrowaną 
wskazującą czas pozostały do przesmarowania lub 
wymiany łożysk w silniku MGE.

Zastosowanie i korzyści
Celem stosowania tej funkcji jest przekazywanie 
informacji dla użytkownika, kiedy nastąpi konieczność 
przesmarowania lub wymiany łożysk. Jest to ważna 
informacja podczas planowania czynności związanych 
z eksploatacją urządzenia.

Główne korzyści są następujące:

• łożyska mogą być smarowane w odpowiednim 
momencie, zgodnie z zaleceniami producenta

• uzyskuje się maksymalną żywotność łożysk silnika
• interwały pomiędzy czynnościami związanymi

z eksploatacją są określane przez pompy
• brak zużytych lub zniszczonych łożysk, co 

przyczynia się do eliminacji kosztownych 
przestojów spowodowanych przeglądami 
kontrolnymi.

Zastosowania
Funkcja ta jest niezależna od zastosowania i występuje 
w następujących pompach:

Informacje ogólne
Gdy funkcja monitorowania stanu łożysk poinformuje
o konieczności nasmarowania łożysk użytkownik 
otrzyma sygnał ostrzeżenia na pilocie R100, narzędziu 
PC dla produktów E, poprzez komunikację Bus lub na 
przekaźniku sygnalizacyjnym.

Gdy informacja o konieczności nasmarowania łożysk 
wystąpi określoną liczbę razy, użytkownik zostanie 
ostrzeżony o konieczności wymiany łożysk.

Ilość wystąpienia konieczności smarowania łożyska, 
zanim wystąpi konieczność jego wymiany, jest 
określona przez firmę Grundfos.

Opis techniczny
Funkcja monitorowania stanu łożysk jest dostępna dla 
dwóch sposobów obliczeń, podstawowego
i zaawansowanego:

1-fazowe
2-biegunie 4-biegunie
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

- -

3-fazowe
2-biegunie 4-biegunie

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
- -

Funkcja monitorowania stanu łożysk

Poziom podstawowy
Obliczanie czasu pomiędzy smarowaniem – 
bazujące na ilości obrotów silnika.
Obliczenia na poziomie podstawowym są 
przeprowadzane w podstawowym sterowniku 
dla silników od 11-22 kW bez konieczności 
stosowania specjalnych, dodatkowych modułów 
funkcyjnych.

Poziom zaawansowany
Obliczanie czasu pomiędzy smarowaniem – 
bazujące na ilości obrotów silnika
i temperaturze łożysk.
Uwaga: Funkcja zaawansowana wymaga
• zamontowania zewnętrznego modułu 

funkcyjnego na silniku MGE,
• zamontowania przetworników temperatury po 

stronie wału i po przeciwległej stronie silnika.
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Ogrzewanie podczas postoju
Co to jest ogrzewanie podczas postoju?
Ogrzewanie podczas postoju jest funkcją, która 
zapewnia że nawet podczas postoju temperatura 
uzwojeń będzie utrzymywana na określonym, 
minimalnym poziomie.

Cel stosowania i korzyści
Celem stosowania tej funkcji jest przystosowanie 
silnika MGE do pracy w warunkach zewnętrznych. 
Podczas postoju pompy istnieje konieczność 
utrzymania temperatury silnika wyższej niż 
temperatura otoczenia, aby uniknąć kondensacji w i na 
silniku.

Tradycyjnym sposobem rozwiązania tego problemu jest 
użycie grzałki zamontowanej w stojanie silnika. Obecnie 
firma Grundfos zrealizowała tą funkcję w obrębie silnika
i skrzynki zaciskowej.
Silnik MGE charakteryzuje się wbudowaną funkcją 
podgrzewania uzwojeń – nie jest wymagane 
zastosowanie zewnętrznej grzałki.

Zastosowania
Funkcja ta jest w szczególności przydatna w przypadku 
montażu pompy na zewnątrz lub przy dużych 
wahaniach temperatury. Ogrzewanie podczas postoju 
jest dostępne dla silników MGE:

Opis
Zasadą działania tej funkcji jest podawanie napięcia AC 
na uzwojenia silnika. Napięcie AC zapewnia 
wygenerowanie odpowiedniej ilości ciepła, 
zapobiegając powstawaniu kondensacji w silniku. 
Skrzynka zaciskowa pozostaje ciepła i sucha dzięki 
ciepłu wytworzonemu na skutek napięcia sieciowego 
podłączonego do skrzynki zaciskowej. Jednak w tych 
warunkach skrzynka zaciskowa nie może być 
umieszczona na wolnym powietrzu. Musi być ona 
wyposażona w odpowiednią pokrywę chroniącą ja 
przed działaniem deszczu.

Funkcja stop
Co to jest funkcja stop
Funkcja stop zapewnia zatrzymanie pompy
w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego 
przepływu. Funkcja ta jest także nazywana fukcją 
wykrywania suchobiegu.

Funkcja ta dostępna jest dla pomp:

Uwaga: Gdy funkcja ta zostanie ustawiona za 
pośrednictwem pliku konfiguracyjnego, zostanie ona 
aktywowana przez ustawienia fabryczne. Domyślne, 
fabryczne pliki konfiguracyjne mogą być wgrane do 
urządzenia przez użytkownika w późniejszym etapie 
przy użyciu narzędzia PC dla produktów E.

Zastosowanie i korzyści
Celem stosowania funkcji stop jest zatrzymanie pompy 
w przypadku zanotowania niskiej wartości przepływu. 
Korzyści są następujące:

• Ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie 
sprawności instalacji.

• Uniknięcie podgrzewania pompowanej cieczy.
• Ograniczenie zużycia uszczelnienia wału.
• Ograniczenie poziomu hałasu.

Zastosowania
Funkcja ta jest używana w instalacjach, w których 
występuje niski pobór wody lub jego brak, 
zabezpieczając pompę przed pracą w przypadku 
zamkniętego zaworu.

Warunki pracy dla funkcji stop
Funkcja stop może być wykorzystywana w instalacjach 
zawierających:

• przetwornik ciśnienia
• zawór zwrotny
• zbiornik membranowy.
Uwaga: Zawór zwrotny musi być zawsze zamontowany 
przed przetwornikiem ciśnienia. Patrz rys. 111 i 112.

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

- -

3-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
- -

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

3 - fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
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Rys. 111 Położenie zaworu zwrotnego i przetwornika
ciśnienia w instalacji przy pracy ze ssaniem

Rys. 112 Położenie zaworu zwrotnego i przetwornika
ciśnienia w instalacji z dodatnim ciśnieniem
wlotowym

Membranowy zbiornik ciśnieniowy
Funkcja stop wymaga zamontowania membranowego 
zbiornika ciśnieniowego o określonej pojemności 
minimalnej. Zbiornik należy zamontować bezpośrednio 
za pompą, a ciśnienie wstępne w zbiorniku powinno 
wynosić 0,7 aktualnej wartości zadanej.

Zalecana wielkość membranowego zbiornika 
ciśnieniowego:

Jeżeli wielkość membranowego zbiornika 
ciśnieniowego odpowiada wielkości z powyższej tabeli, 
to nie jest potrzebne wykonywanie żadnych 
dodatkowych nastaw.
Jeżeli zamontowany zbiornik jest za mały pompa 
będzie się załączać i wyłączać zbyt często. Wielkość 
zbiornika ma wpływ na wartość przepływu, dla którego 
pompa zostanie zał./wył.

Opis funkcji stop przy niskiej wartości przepływu
Funkcja stop przy niskiej wartości przepływu może 
pracować na dwa różne sposoby:

1. przy wykorzystaniu zintegrowanej "funkcji detekcji 
małego przepływu",

2. przy pomocy zewnętrznego łącznika pływakowego 
podłączonego do wejścia cyfrowego.

W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy
o kontakt z firmą Grundfos.TM
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Wydajność 
znamionowa pompy

[m³/h]

Pompa CRE
Typowa wielkość 
membranowego 

zbiornika 
ciśnieniowego

[litry]
0-6 1s, 1, 3, 5 8

7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50

41-70 45, 64 120

71-100 90 180

Przetwornik ciśnienia

Membranowy zbiornik ciśnieniowy

Zawór zwrotny

Pompa

Membranowy zbiornik ciśnieniowy

Przetwornik ciśnienia

Pompa Zawór zwrotny
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Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Przetwornik temperatury 1 i 2
Co jest określane nazwą przetwornika temperatury
1 i 2?
Przetwornik temperatury 1 i 2 są nazwami wejść dla 
przetworników temperatury. Przetworniki Pt100 muszą 
być podłączone do dwóch wejść, patrz. rys. 113.

Rys. 113 Przetwornik temperatury podłączony do
zewnętrznego modułu funkcyjnego

Zastosowanie i korzyści
Wejścia przetwornika temperatury 1 i 2 zapewniają 
następujące korzyści:
• Wejścia dla przetworników temperatury mogą być 

wykorzystane jako wejścia dla funkcji przekroczenia 
dopuszczalnego zakresu 1 i 2.

• Przetworniki temperatury, w połączeniu z funkcją 
monitorowania stanu łożysk, zapewniają jej 
optymalne działanie.

• Mierząc temperaturę łożysk można uzyskać 
wskazanie stanu alarmowego lub ostrzeżenia.

• Odczyt mierzonych temperatur dostępny jest za 
pośrednictwem pilota R100, narzędzi PC Tool dla 
produktów E lub poprzez magistralę Bus.

• Funkcja ta charakteryzuje się wbudowaną detekcją 
uszkodzenia przetwornika temperatury lub 
uszkodzenia przewodu.

Zastosowania
Wejścia temperaturowe mogą być wykorzystane we 
wszystkich zastosowaniach, gdy wymagane jest 
monitorowanie temperatury instalacji lub silnika.

Uwaga: Wejścia z przetwornika temperatury dostępne 
są jedynie wtedy, gdy w silniku MGE zamontowany jest 
zewnętrzny moduł funkcyjny.

Funkcja ta dostęna jest dla pomp:

Przetworniki temperatury 1 i 2 mogą być zamontowane 
fabrycznie lub być domówione oddzielnie jako zestaw 
serwisowy.

Opis
Wejście przetwornika temperatury umożliwia 
uaktywnienie kilku funkcji.

1. Wejścia dla przetworników temperatury mogą być 
wykorzystane jako wejścia dla funkcji przekroczenia 
dopuszczalnego zakresu 1 i 2. Przekroczenie 
dopuczalnej wartość zostanie w tym przypadku 
zanotowane. Detekcja przekroczenia określonej 
wartości może mieć wpływ na działanie wyjść 
(przekaźnik) lub wystąpienie alarmów/ostrzeżeń 
ustawionych/zdefiniowanych w ramach funkcji 
przekroczenia limitu 1 i 2.

2. Wejścia z przetwornika temperatury 1 i 2 mogą być 
wykorzystane do pomiaru temperatury łożysk. 
Mierzona wartość temperatury z czujnika 1 i 2 jest 
wykorzystana do obliczania czasu ponownego 
smarowania łożysk.
Mierzona wartość może dodatkowo aktywować 
alarm lub ostrzeżenie dotyczące stanu łożysk.
W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury 
łożysk, sytuacja ta może zostać zapisana
w rejestrze pod postacią alarmu lub ostrzeżenia 
oraz spowodować wyłączenie pompy.
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17: Pt100 A
18: Pt100 A
19: Pt100 B
20: Pt100 B

Moduł
rozszerzenia

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

- -

3-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
- -



Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Przekaźniki sygnalizacyjne
Czym są przekaźniki sygnalizacyjne? 
Przekaźniki sygnalizacyjne wykorzystywane są do 
zewnętrznej sygnalizacji obecnego stanu pracy. Sygnał 
przekazywany jest poprzez styk bezpotencjałowy
i może być wykorzystany poprzez zewnętrzny system 
sterowania.

Cel stosowania i korzyści
Przekaźniki sygnałowe charakteryzują się następującymi 
właściwościami:
• Przekaźniki sygnałowe mogą być sterowane 

wewnętrznie lub zdalnie poprzez sygnał Bus,
• Przekaźniki sygnałowe mogą być ustawione na 

wykrywanie kilku stanów pracy,
• W celu uniknięcia aktywacji przekaźnika w wyniku 

chwilowego zakłócenia pracy można aktywować 
opóźnienie jego zadziałania.

Zastosowania
Przekaźniki sygnałowe mogą być stosowane
w aplikacjach wymagających odczytu stanu pracy
w pomieszczeniu sterującym lub poprzez system 
nadzoru.

Pompy Grundfos E są wyposażone w jeden lub dwa 
przekaźniki w zależności od wielkości pompy.

Opis
Konfigurowane mogą być 3 parametry przekaźników 
sygnałowych:
• Sterowanie przekaźnika,
• Ustawienia przekaźnika,
• Opóźnienie zadziałania.

Sterowanie przekaźnika
Sterowanie przekaźnika może być ustawione jedynie 
za pomocą narzędzia PC Tool dla produktów E.

Istnieją dwie możliwe nastawy parametru sterowania 
przekaźnika::
• Sterowanie wewnętrzne

Przekaźnik jest sterowany przez oprogramowanie 
przetwornicy częstotliwości zgodnie z nastawą pracy 
przekaźnika (Gotowość, Zakłócenie, Praca).

• Sterowanie zdalne
Przekaźnik jest sterowany poprzez GENIbus.

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

1 przekaźnik 1 przekaźnik

3 - fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW

1 przekaźnik 2 przekaźniki 1 przekaźnik 2 przekaźniki

Rys. 114 Parametry przekaźników sygnałowych pomp
0,37 – 7,5 kW

Rys. 115 Parametry przekaźników sygnałowych pomp
11 – 22 kW
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Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Wejścia analogowe przetwornika
1 i 2
Czym są wejścia analogowe przetwornika 1 i 2 ?
Wejście analogowe przetwornika 1 i 2 są 
standardowymi wejściami służącymi do pomiaru 
sygnałów analogowych.

Wejście przetwornika 1 jest jedynym wejściem 
przystosowanym do pracy w zamkniętej pętli 
sprzężenia zwrotnego; wejście to jest używane jako 
źródło sygnału zwrotnego z przetwornika.

Wejście przetwornika nr 2 używane jest jako wejście 
dodatkowe.

Rys. 116 Przyłącza wejść przetwornika 1 i 2
umieszczone są w module rozszerzającym

Uwaga: Wejścia przetwornika 1 i 2 dostępne są jedynie 
po zamontowaniu modułu rozszerzenia dla silnika 
MGE.

Cel stosowania i korzyści
Wejścia przetwornika 1 i 2 zapewniają następujące 
korzyści:
• Wejście przetwornika 1 może być wykorzystane jako 

źródło sygnału zwrotnego w sterowniku PI.
• Możliwe jest monitorowanie dodatkowych parametrów 

procesu, np. przepływu czy temperatury cieczy.
• Dodatkowy przetwornik może być wykorzystany jako 

przetwornik redundantny.
• Przetworniki mogą być źródłem sygnału dla funkcji 

przekroczenia limitu 1 oraz 2.
• Odczyt stanu wejść dostępny jest z poziomu pilota 

R100 lub narzędzia PC Tools dla produktów E.

Zastosowania
Analogowe wejścia dla przetwornika 1 i 2 mogą być 
używane w aplikacjach wymagających monitorowania 
istotnych parametrów analogowych.

Funkcja ta dostęna jest dla pomp:
l

Opis
Przetworniki analogowe 1 i 2 umożliwiają stosowanie 
kilku funkcji.

1. Sygnał wejściowy dla funkcji przekroczenia limitu
1 i 2, ustawiony jako sygnał z dodatkowego wejścia 
analogowego, może powodować wystąpienie 
zdefiniowanego alarmu lub ostrzeżenia, gdy 
wartość parametrów instalacji przekroczy określone 
granice.

2. Podłączenie przetwornika przepływu
Gdy wejście z przetwornika nr 2 jest ustawione do 
pracy z przetwornikiem przepływu, mierzona 
wartość może być wykorzystana w funkcji 
sterowania ciśnieniem proporcjonalnym. 
Wyświetlana na pilocie R100 wartość przepływu 
może być wartością mierzoną, w przeciwieństwie do 
wartości uzyskiwanej z obliczeń.
Pomiar przepływu może być wykorzystany w funkcji 
zatrzymania pompy przy małej wartości przepływu 
pochodzącej z pomiaru a nie z obliczeń 
wykonywanych na podstawie zmniejszenia 
prędkości obrotowej pompy.

3. Odczyt wartości z przetwornika z poziomu pilota 
R100 i narzędzia PC dla produktów E.
Gdy przetwornik zostanie skonfigurowany, 
użytkownik ma możliwość odczytu jego stanu
z poziomu pilota R100 lub narzędzia PC dla 
produktów E.
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16: GND
15: + 24 V
14: Wej. przetwor. 2

9: GND
8: + 24 V
7: Wej. przetwor. 1

Moduł
rozszerzenia

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

1 wejście 
analogowe

1 wejście 
analogowe

3-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW

1 wejście 
analogowe

2 wejścia 
analogowe

1 wejście 
analogowe

2 wejścia 
analogowe



Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Przekroczenie limitu 1 i 2
Co rozumiemy pod pojęciem przekroczenia limitu
1 i 2 ?
Funkcja przekroczenia limitu służy do obserwacji jednej 
lub dwóch wartości/wejść. Funkcja ta umożliwia 
przypisanie różnych sygnałów wejściowych 
aktywujących różne wyjścia oraz alarmy/ostrzeżenia, 
gdy sygnał wejściowy przekroczy wcześniej 
zdefiniowane granice.

Rys. 117 Przykładowa sekwencja przekroczenia limitu

Cel stosowania i korzyści
Celem stosowania tej funkcji jest obserwacja 
parametrów kluczowych dla danej aplikacji. Umożliwia 
ona na reakcję sterownika, w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w pracy instalacji. Pompy E stają się 
w tym przypadku ważniejszymi elementami instalacji
i mogą zastąpić inne istniejące urządzenia 
monitorujące.

Temperatura cieczy może być monitorowana, a pompa 
E może zabezpieczyć instalację przed wzrostem 
temperatury powyżej dozwolonego poziomu 
maksymalnego. 
Istnieje możliwość monitorowania minimalnego 
ciśnienie napływu. W ten sposób pompa E może być 
chroniona przed uszkodzeniem w przypadku awarii 
instalacji dostarczającej ciecz.

Zastosowania
Funkcja przekroczenia limitu jest używana zazwyczaj 
do monitorowania podrzędnych parametrów instalacji. 

Funkcja ta znajduje zastosowanie w pompach: 

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna w urządzeniach 
skonfigurowanych fabrycznie lub może być ustawiona 
w późniejszym terminie za pomocą dodatkowego pliku 
konfiguracyjnego poprzez narzędzie Grundfos PC Tool 
dla produktów E.

Opis
Na poniższym wykresie przedstawiono dwa przykłady 
monitorowania punktu pracy pompy poprzez funkcję 
przekroczenia limitu.

Rys. 118 Sekwencja rejestracji przekroczenia limitu typu 
"max. limit". Powyższa sytuacja może dotyczyć,
np. monitorowania temperatury łożyska.

Rys. 119 Sekwencja rejestracji przekroczenia limitu typu 
"min. limit".

Sygnał wejściowy może przekroczyć zarówno dolną jak 
i górną granicę. Funkcja przekroczenia limitu może być 
ustawiona na wykrywanie obydwu sytuacji.
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1-fazowych
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

- -

3-fazowych
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
- -

Wej-
ście

Przekroczenie 
limitu

Wyjścia

Alarm/
ostrzeżenie
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Monitorowana wartość = wartość sprzężenia zwrotnego

Nastawa

Limit

Czynność

Histereza powrotu

Nieaktywna AktywnaOpóźnienie 
rejestracji

Opóźnienie 
deaktywacji

Monitorowana wartość = wartość sprzężenia zwrotnego

Limit

Nastawa

Czynność

Histereza powrotu

Nieaktywna AktywnaOpóźnienie 
rejestracji

Opóźnienie 
deaktywacji
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Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Praca na granicy mocy wyjściowej
Co rozumiemy pod pojęciem pracy na granicy mocy 
wyjściowej?
Stwierdzenie mówiące, że pompa pracuje 
z maksymalną mocą wyjściową opisuje sytuację pracy 
pompy z maksymalną mocą wyjściową (P2) w całym 
zakresie wydajności, od puktu zamkniętego zaworu do 
punktu maksymalnej wydajności.

Rys. 120 Krzywe mocy pompy standardowej oraz pompy
pracującej z maksymalną mocą wyjściową

Cel stosowania i korzyści
Funkcja ta wykorzystuje fakt, że często standardowe 
pompy E nie obciążają w pełni silnika MGE w całym 
zakresie pracy. 
Sterowanie silnikiem MGE, tak aby oddawał on 
maksymalną moc niezależnie od przyłożonego 
obciążenia, umożliwia rozszerzenie zakresu pracy 
pompy bez przeciążania silnika. Patrz rys. 120.

W praktyce korzyści są następujące:

• Zakres ciśnienia pompy może być zwiększony dla 
mniejszych wydajności bez konieczności 
stosowania większego silnika, przy założeniu że 
konstrukcja pompy może pracować przy 
zwiększonym ciśnieniu.

• W niektórych przypadkach pompa może być 
wyposażona w mniejszy silnik w porównaniu 
z odpowiadającą jej pompą standardową, gdy 
pompa E będzie pracować w stałym zakresie pracy 
dla niskich wartości wydajności.

Funkcja ta dostępna jest dla pomp:

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna w urządzeniach 
skonfigurowanych fabrycznie lub może być ustawiona 
w późniejszym terminie za pomocą dodatkowego pliku 
konfiguracyjnego poprzez narzędzie Grundfos PC Tool 
dla produktów E.

Zastosowania
Funkcja ta jest używana najczęściej w zastosowaniach 
charakteryzujących się relatywnie małą wartością 
wydajności w odniesieniu do osiągów znamionowych, 
przy których w tym samym czasie wymagane ciśnienie 
maksymalne odpowiada maksymalnemu ciśnieniu 
osiąganemu przez pompę i silnik.

Przykłady zastosowań:
• instalacje mycia i czyszczenia,
• nawadnianie,
• zasilania kotła.

Opis
Tak jak przedstawiono w rozdziale Cel stosowania i 
korzyści, istnieją dwa główne pola zastosowań dla tej 
funkcji:

Podwyższanie ciśnienia
Rys. 121 przedstawia zakres pracy standardowej 
pompy przy częstotliwości E 50 Hz z poszerzonym 
zakresem ciśnienia uzyskanym przy użyciu funkcji 
Praca na granicy mocy wyjściowej.

Rys. 121 Standardowa charakterystyka pracy
w porównaniu z charakterystyką pracy pompy
z funkcją maksymalnej mocy wyjściowej.
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1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

- -

3-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
- -

Krzywa pracy pompy E 
pracującej z maksymalną 
mocą wyjściową

Rozszerzony zakres pracy 
będący wynikiem zastosowania 

Krzywa mocy 
standardowych pomp E
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Charakterystyka pracy 
podczas pracy
z maksymalną mocą 
wyjściową
Krzywa mocy podczas 
pracy z mocą 
maksymalną

Krzywa mocy 
standardowyc
h pomp E

Charaktery-
styka pracy 
standardowe
j pompy E

Częstotliwość 
wyjściowa podczas 
pracy z mocą 
maksymalną

Częstotliwość 
wyjściowa 
standardowych 
pomp E

Obciążenie



Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
Silnik MGE pracuje z większą prędkością obrotową 
(fmax) w porównaniu z prędkością znamionową. 
Przyczynia się to do zwiększenia ciśnienia przy 
zamkniętym zaworze jak i przy niskiej wartości 
wydajności.

Pompa będzie pracować z prędkością odpowiadającą 
nastawionej częstotliwości (fmax) do momentu, gdy 
osiągnie wydajność, dla której silnik będzie oddawał 
pełną moc znamionową. Jeżeli wydajność zostanie 
dodatkowo zwiększona, silnik zmniejszy swoją 
prędkość obrotową, aby nie przekroczyć mocy 
znamionowej.

Uwaga: Pompa będzie pracować z prędkością 
ponadsynchroniczną w zakresie niskich wydajności co 
może wpłynąć na zmianę emitowanego przez nią 
dźwięku.

Zmniejszenie mocy silnika
Na rys. 122 przedstawiono zakres pracy standardowej 
pompy 50 Hz, gdzie funkcja Praca na granicy mocy 
wyjściowej wykorzystywana jest do optymalizacji 
charakterystyki pracy pompy
w zależności od mocy silnika.

Pompa pracująca przy niższej wydajności i relatywnie 
wyższym ciśnieniu (1) może być wyposażona
w mniejszy silnik, który odpowiada temu zakresowi 
pracy. Przy większej wydajności i relatywnie niższym 
ciśnieniu (2) silnik będzie zmniejszał swoją prędkość 
obrotową w momencie, gdy zostanie przekroczona 
granica oddawanej mocy i będzie pracował wg 
charakterystyki prostoliniowej oddając dostępną mu 
moc.

Rys. 122 Standardowa charakterystyka pracy
w porównaniu z charakterystyką przy pracy
z maksymalną mocą wyjściową

Wymiarowanie pompy i silnika MGE
Podczas doboru pompy i silnika nie trzeba uwzględniać 
żadnych dodatkowych warunków. Jeżeli pompa jest 
przewymiarowana w stosunku do silnika, silnik MGE 
będzie jedynie zmniejszał swoją prędkość wpływając 
na osiągi pompy, tak jak pokazano to na rys. 122.

Ustawienia
Funkcja pracy pompy z mocą maksymalną jest 
ustawiana za pomocą pliku konfiguracyjnego lub 
narzędzia PC Tool dla produktów E.
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Zakres pracy przy niższej 
wydajności
Krzywa mocy podczas pracy
z mocą maksymalną

Krzywa poboru mocy 
pompy

Zmniejszenie osiągów 
w przypadku, gdy 
pompa pobiera moc 
większą od mocy 
dostarczanej przez 
silnik
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Zaawansowane wykorzystanie 
silników MGE

Pompy E Grundfos
PC Tool E-products
Czym jest narzędzie PC Tool dla produktów E?

Rys. 123 Ekran powitalny narzędzia PC Tool dla
produktów E

Narzędzie Grundfos PC Tool dla produktów E jest 
najnowocześniejszym narzędziem współpracującym
z pompami E.

Narzędzie PC Tool dla produktów E umożliwia dostęp 
do większości nastaw dostępnych dla danego produktu 
i jego parametrów, które mogą być rejestrowane 
i obserwowane.

Narzędzie PC jest połączeniem oprogramowania 
dostarczanego na płycie CD oraz urządzenia 
umożliwiającego podłączenie pompy E z komputerem.

Rys. 124 Kompletne narzędzie PC Tool dla produktów E
składające się z oprogramowania i urządzenia
fizycznego

Cel stosowania i korzyści
Podłączenie narzędzia PC Tool dla produktów E oferuje 
wiele korzyści podczas rozruchu, pracy oraz 
serwisowania pomp E.

Narzędzie PC Tool dla produktów E umożliwia:

• monitorowanie stanu pracy produktów E,
• wykonywanie standardowej konfiguracji

produktów E,
• wykonywanie zaawansowanej konfiguracji 

produktów E,
• zapisywanie zarejestrowanych parametrów 

produktów E.

Zastosowanie
Narzędzie PC Tool dla produktów E może być używane 
z następującymi pompami:

Opis
Narzędzie Grundfos PC Tool dla produktów E jest 
interfejsem komunikacyjnym wykorzystywanym 
zarówno w procesie produkcyjnym jak i przez 
użytkownika pomp E. Dodatkowo, narzędzie PC Tool 
może być wykorzystane przez użytkownika do 
wprowadzania nastaw, przeprowadzania rozruchu lub 
serwisowania pomp E.

Rys. 125 Narzędzie PC Tool wykorzystywane w procesie
produkcyjnym, jak i przez użytkownika pompy

Narzędzie Grundfos PC Tool dla produktów E 
umożliwia przeprowadzenie konfiguracji w późniejszym 
terminie, aby dopasować produkt do określonego 
zastosowania. Narzędzia PC Tool dla produktów E są 
niezbędne podczas szukania przyczyn awarii
i serwisowania.
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Oprogramowanie na płycie CD

Interfejs oraz przewód 
komunikacyjny do podłączenia 
pompy z komputerem PC

1-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe
0,37-1,1 kW 0,25-7,5 kW

3-fazowe
2-biegunowe 4-biegunowe

0,55-7,5kW 11-22 kW 0,55-7,5 kW 11-18,5 kW
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Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Pilot R100
Pilot Grundfos R100 jest przeznaczony do 
bezprzewodowej komunikacji z produktami firmy 
Grundfos. Jest on dostarczany wraz z futerałem, 
z bateriami, odłączną klamrą oraz instrukcją obsługi.

Jego funkcjonalność zależy od rodziny produktów, dla 
której jest stosowany. Patrz instrukcje montażu
i eksploatacji lub informacje dla danego produktu.

Budowa
Pilot R100 charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją. 
Wykonany jest z odpornego na urazy mechaniczne 
poliwęglanu i wyposażony jest w silikonowe przyciski.

Pilot R100 traktowany jest jako narzędzie serwisowe
i pomiarowe, dlatego też jest on zaprojektowany tak, 
aby przeciwstawiać się naprężeniom i zużyciu, które są 
skutkiem codziennego użytkowania.

Właściwości poliwęglanu umożliwiają przenikanie 
promieniowania podczerwonego prze ścianki 
urządzenia. Nadajnik/odbiornik podczerwieni jest 
umieszczony wewnątrz urządzenia i w ten sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.

Konstrukcja urządzenia oraz rozmieszczenie 
przycisków umożliwia obsługę pilota R100 tylko jedną 
ręką.

Pilot R100 nie wymaga specjalnej konserwacji. Może 
być on czyszczony jedynie przy pomocy wilgotnej 
szmatki.

Wyświetlacz
Wyświetlacz jest ekranem punktowym LCD
o wymiarach 46 x 30 mm o rozdzielczości 100 x 65 
pikseli.

Elementy graficzne wyświetlane są w niebieskim 
kolorze na szarym tle. Ekran wyposażony jest w żółte 
podświetlenie aby ułatwić odczyt w ciemnych 
pomieszczeniach.

Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 68 Hz co 
oznacza, że obraz jest całkowicie stabilny i pozbawiony 
uciążliwego migotania.

Współczynnik kontrastu jest większy od 3:1, co
w połączeniu z kątem odczytu wynoszącym ±30 ° we 
wszystkich kierunkach, czyni go ekranem bardzo 
łatwym w odczycie.

Płytka ze szkła hartowanego zabezpiecza ekran przed 
stłuczeniem lub porysowaniem.

Nr katalogowy:

Potencjometr
Potencjometr do ustawiania wartości zadanej i zał./wył. 
pompy.

Nr katalogowy:
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Nazwa produktu Nr katalogowy
R100 625333

Nazwa produktu Nr katalogowy
Potencjometr zewnętrzny z obudową do 
montażu naściennego 625468



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Przetworniki

Zakres maksymalny przetwornika różnicy ciśnienia musi być większy od 
maksymalnej różnicy ciśnienia pompy.

Nazwa Typ Dostawca Zakres pomiarowy Nr katalogowy

Przetwornik ciśnienia
• Przyłącze: G ½ A

(DIN 16288 - B6kt)
• Przyłącze elektryczne: wtyczka

(DIN 43650)

MBS 3000 Danfoss

0 - 2,5 bar 96478188
0 - 4 bar 91072075
0 - 6 bar 91072076

0 - 10 bar 91072077
0 - 16 bar 91072078
0 - 25 bar 91072079

Przepływomierz MAGFLO 
MAG 3100/5000 Siemens 1 - 5 m3

(DN 25)
ID8285

Przepływomierz MAGFLO 
MAG 3100/5000 Siemens 3 - 10 m3 

(DN 40) 
ID8286

Przepływomierz MAGFLO 
MAG 3100/5000 Siemens 6 - 30 m3 

(DN 65) 
ID8287

Przepływomierz MAGFLO 
MAG 3100/5000 Siemens 20 - 75 m3 

(DN 100) 
ID8288

Przetwornik temperatury TTA (0) 25 Carlo Gavazzi 0 °C do +25 °C 96432591
Przetwornik temperatury TTA (-25) 25 Carlo Gavazzi –25 °C do +25 °C 96430194
Przetwornik temperatury TTA (50) 100 Carlo Gavazzi +50 °C do +100 °C 96432592
Przetwornik temperatury TTA (0) 150 Carlo Gavazzi 0 °C do +150 °C 96430195

Wyposażenie dodatkowe do
przetwornika temperatury.
Wszystko z przyłączem ½ RG

Rurka ochronna
∅9 x 50 mm Carlo Gavazzi 96430201

Rurka ochronna
∅9 x 100 mm Carlo Gavazzi 96430202

Podkładka pierścieniowa Carlo Gavazzi 96430203
Przetwornik temperatury,
temperatura otoczenia WR 52 tmg

(DK: Plesner) –50 °C do +50 °C ID8295

Przetwornik różnicy temperatury ETSD Honsberg 0 °C do +20 °C 96409362
Przetwornik różnicy temperatury ETSD Honsberg 0 °C do +50 °C 96409363

Przetwornik ciśnienia Danfoss składa się z..
Zakres pomiarowy Nr katalogowy

• Przetwornik ciśnienia Danfoss, typ MBS 3000,
z ekranowanym przewodem 2 metrowym.
Przyłącze: G ½ A (DIN 16288 - B6kt)

• 5 zacisków kablowych (czarnych)
• Instrukcja obsługi PT (00 40 02 12)

0 - 4 bar 96428014
0 - 6 bar 96428015

0 - 10 bar 96428016
0 - 16 bar 96428017
0 - 25 bar 96428018

Przetwornik różnicy ciśnienia Grundfos, DPI Zakres ciśnienia Nr katalogowy
• 1 przetwornik z przewodem ekranowanym dł. 0,9 m (przyłącze 7/16")
• 1 oryginalny wspornik DPI (do montażu naściennego)
• 1 wspornik Grundfos (do montażu na silniku)
• 2 śruby M4 do montażu przetwornika na wsporniku
• 1 śruba M6 (samozaciskowa) do montażu na MGE 90/100
• 1 śruba M8 (samozaciskowa) do montażu na MGE 112/132
• 1 śruba M10 (samozaciskowa) do montażu na MGE 160
• 1 śruba M12 (samozaciskowa) do montażu na MGE 180
• 3 kapilary (krótka/długa)
• 2 wsporniki (1/4" - 7/16")
• 5 zacisków kablowych (czarnych)
• Instrukcje montażu i eksploatacji

0 - 0,6 bar 96611522

0 - 1,0 bar 96611523

0 - 1,6 bar 96611524

0 - 2,5 bar 96611525

0 - 4,0 bar 96611526

0 - 6,0 bar 96611527

0 - 10 bar 96611550

Zestaw montażowy Nr katalogowy
Zestaw montażowy dla pomp TPED z dwoma przetwornikami 96491010
113
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Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Przetwornik różnicy ciśnienia Grundfos, DPI

Opis produktu
Obudowa przetwornika oraz elementy mające kontakt
z medium wykonane są ze stali nierdzewnej Inox DIN
W.-Nr.1.4305 (poz. 3), a górna cześć obudowy
z kompozytu PA (poz. 2). Przyłącza (poz. 4) wg DIN
W.-Nr. 1.4305,7/16" UNF z uszczelkami z FKM.
Czarny przewód ekranowany (poz. 1) przechodzi przez 
gwintowany dławik PG o wymiarach M12 x 1.5.
Przetwornik dostarczany jest wraz ze wspornikiem 
kątowym do montażu na ścianie lub na silniku.
Dostępne są zestawy o różnych długościach przewodu 
oraz różnych przyłączach.
Pomiar dokonywany jest za pośrednictwem specjalnego 
czujnika pokrytego powłoką silikonową.

Dane techniczne

Rysunek wymiarowy Okablowanie
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Przetwornik różnicy ciśnienia Grundfos, DPI
Nr katalogowy 96611522 96611523 96611524 96611525 96611526 96611527 96611550
Zakresy ciśnienia/różnicy ciśnienia [bar] 0-0,6 0-1,0 0-1,6 0-2,5 0-4,0 0-6,0 0-10
Napięcie zasilania 12-30 VDC
Output signal 4-20 mA
Obciążenie [Ω] 24 V: maks. 500 [Ω], 16 V: maks. 200 [Ω], 12 V: maks. 100 [Ω]
Maksymalne, ciągłe ciśnienie instalacji P1 oraz P2 [bar] 16
Maks. ciśnienie chwilowe [bar] 1,5 x ciśnienie instalacji
Dokładność pomiaru 2.5 % BFSL
Czas odpowiedzi 0,5 s
Zakres temperatury czynnika –10 do +70 °C
Temperatura składowania –40 do +80 °C

Połączenia elektryczne Przewód 3 żyłowy 0,13 mm2, 0,9 m - M12 x 1,5 w górnej części obudowy przetwornika
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe tak
Materiały będące w kontakcie z cieczą DIN W.-Nr. 1.4305 FKM oraz PPS
Stopień ochrony IP 55
Masa [g] 550
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) Zgodnie z EN 60335-1
Emisja/odporność Zgodnie z 61800-3
Połączenia 7/16”-UNF
Materiał uszczelek FKM
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napięcie zasilania
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2 GND (przewód 
uziemniający) Żółty

3 Przewód 
sygnałowy Zielony

4

Przewód testowy 
(może być odcięty 
podczas montażu). 
Ten przewód nie 
może być 
podłączony do 
napięcia 
zasilającego.

Biały



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Przetwornik temperatury, TTA
Opis produktu
Przetwornik temperatury z elementem oporowym 
Pt100 zamocowanym w rurce pomiarowej ∅6 x 100 mm 
wykonanej ze stali nierdzewnej, DIN W.-Nr 1.4571, 
oraz przetwornik 4-20 mA zamontowany w głowicy typu 
B z DIN 43.729.

Głowica przyłączeniowa wykonana jest z malowanego 
ciśnieniowo odlewu aluminiowego i składa się także
z przyłącza gwintowanego Pg 16, śrub ze stali 

nierdzewnej oraz gumowej uszczelki.

Przetwornik montuje się w instalacji przy pomocy 
podkładki pierścieniowej lub przy pomocy jednej
z dwóch rurek dopasowujących ∅9 x 100 mm lub
∅9 x 50 mm.

Rura zabezpieczająca posiada przyłącze 1/2 G.

Podkładkę pierścieniową oraz rurkę zamawia się 
oddzielnie.

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe

Rysunek wymiarowy Podłączenie przetwornika
Przewód z przetwornika podłącza się do (7) i (8) 
zacisku pompy.

Typ TTA (–25) 25 TTA (0) 25 TTA (0) 150 TTA (50) 100
Nr katalogowy 96430194 96432591 96430195 96432592
Zakres pomiarowy –25 °C do 25 °C 0 °C do 25 °C 0 °C do 150 °C 50 °C do 100 °C
Dokładność pomiaru Zgodnie z IEC 751, klasa B, 0,3 °C przy 0 °C

Czas odpowiedzi, τ (0,9)
w wodzie 0,2 m/s

bez rurki ochronnej: 28 s
z rurką ochronną w oleju: 75 s

Stopień ochrony IP 55
Sygnał wyjściowy 4-20 mA
Napięcie zasilania 8,0-35.0 VDC

EMC (kompatybilność 
elektromagnetyczna)

Emisja: Zgodnie z EN 50 081
Odporność: Zgodnie z EN 50 082

Typ Rurka ochronna
∅9 x 50 mm

Rurka ochronna
∅9 x 100 mm Podkładka pierścieniowa

Nr katalogowy 96430201 96430202 96430203

Opis
Rurka ochronna ze stali nierdzewnej SINOX SSH 2

do śrenicy ∅6 mm.
Przyłącze rurowe G 1/2.

Podkładkę pierścieniową dla rurki 
pomiarowej ∅6 mm.

Przyłącze rurowe G 1/2.

Typ L
∅9x50 49
∅9x100 99

Rurka ochronna

Podkładka pierścieniowa

+ 24 VDC (8)
Sygnał (7)
115
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Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Przetwornik różnicy temperatury, HONSBERG

Opis produktu
Przetworniki temperatury T1 oraz T2 mierzą 
równocześnie temperaturę w odpowiednich miejscach. 
Oprócz pomiaru temperatury, przetwornik T1 cechuje 
możliwość elektronicznego przeliczania różnicy 
temperatury pomiędzy T1 i T2 i wysyłania wyniku
w postaci sygnału 4- 20 mA poprzez wzmacniacz 
prądowy.
Wszystkie mierzone sygnały przesyłane z przetwornika 
T2 są sygnałami prądowymi, co pozwala na 
zastosowanie relatywnie długiej odległości pomiędzy 
przetwornikiem T1 a T2.
Tak jak wynika z rysunku po prawej stronie, to który
z sygnałów odnotuje wyższą temperaturę, nie ma 
wpływu na sygnał wyjściowy Iout.
W ten sposób sygnał będzie zawsze wartością 
dodatnią z zakresu 4 - 20 mA.

Dane techniczne
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Typ ETSD1-04-020K045
+ ETSD2-K045

ETSD1-04-050K045
+ ETSD2-K045 ETSD1- 04- 020 K 045 Specyfikacja

Nr katalogowy 96409362 96409363 ETSD1- Temperatura odniesienia, T1
Zakres pomiarowy:
Różnica tmeperatury
(T1-T2) lub (T2-T1)

0 °C do 20 °C 0 °C do 50 °C 04- 0 °C odpowiada 4 mA

Napięcie zasilania 15-30 VDC 020 20 °C odpowiada 20 mA
Sygnał wyjściowy 4-20 mA 050 50 °C odpowiada 20 mA

Dokładność pomiaru  ± 0,3 % FS K
Wykonanie elementów będących

w kontakcie z tłoczoną cieczą:
DIN W.-Nr. 1.4571 stal nierdzewna

Powtarzalność ±1 % FS 045 długość elementu pomiarowego: 
45 mm

Czas odpowiedzi, τ (0.9) 2 minuty
Temperatura otoczenia –25 °C do 85 °C ETSD2- K 045 Specyfikacja
Temperatura pracy T1 i T2 –25 °C do 105 °C ETSD2- Temperatura odniesienia, T2

Maks. odległość pomiędzy 
T1 i T2

300 m, przy zastosowaniu przewodu 
ekranowanego K

Wykonanie elementów będących w kontakcie
z tłoczoną cieczą:

DIN W.-Nr. 1.4571 stal nierdzewna

Połączenia elektryczne
Pomiędzy T1 i T2: wtyczka M 12 x 1
(zawarta w zestawie montażowym),

sygnał wyjściowy - wtyczka DIN 43650-A
045 Długość elementu pomiarowego: 45 mm

Temperatura składowania –45 °C do 125 °C Montaż
Dwa przetworniki muszą być zamocowane w ten sam 
sposób tak, aby elementy pomiarowe były 
umiejscowione w środku strumienia przepływającej 
cieczy.

Dla dokręcenia należy używać jedynie śruby z łbem
6-kątnym.
Górna część przetwornika może być obracana
w dowolną pozycję, odpowiednią do podłączenia 
przewodów.

Zabezpieczenie przed 
zwarciem Tak

Zabezpieczenie przed 
zmianą polaryzacji Tak, do 40 V

Materiały będące
w kontakcie z cieczą DIN W.-Nr. 1.4571 stal nierdzewna

Stopień ochrony IP 65

EMC (kompatybilność 
elektromagnetyczna)

Emisja: Zgodnie z EN 50 081

Odporność: Zgodnie z EN 50 082



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Rysunek wymiarowy

Przetwornik posiada gwint G 1/2, patrz rysunki 
wymiarowe.
Przewód z przetwornika podłącza się do (7) i (8) 
zacisku pompy.

Schemat montażowy połączeń

Filtr EMC
Jeżeli planuje się użytkowanie pomp E z silnikami MGE 
11-22 kW na obszarach mieszkalnych, należy 
zainstalować dodatkowy filtr EMC pomiędzy 
podłączeniem do sieci zasilającej a pompą E.

Dokładniejsze informacje na temat EMC,
patrz "EMC i poprawny montaż" na str. 86.

Numer katalogowy oraz zawartość zestawu
Nr katalogowy: 96478309

Zawartość zestawu:

Filtr w aluminiowej obudowie IP 54

Do przyłączenia filtra do skrzynki zaciskowej silnika:

• 1 redukcja z M40 x 1,5 do M32 x 1,5,
• 1 nakrętka M40 x 1,5,
• 1 dławik kablowy M32 x 1,5.
Instrukcje montażu i eksploatacji.

Dane techniczne
Podłączenie do sieci zasilajacej: 380 - 480 V, 50/60Hz

Maksymalne obciążenie:  50 A

Stopień ochrony:  IP 54

Masa:  12 kg.

Montaż filtra EMC
Filtr należy montować na równej powierzchni. Patrz 
poniższe rysunki wymiarowe.

Schemat montażowy połączeń

Aby sprostać wymaganiom CISPR, kasy B, grupy 1, 
przewód pomiędzy filtrem a silnikiem powinien być 
ekranowany, patrz poniższy rysunek, poz. 1. Końcówki 
ekranowanego przewodu muszą być zakończone 
dławikiem aby zapewnić poprawne funkcjonowanie 
filtru. Standardowe dławiki kablowe silnika MMGE 
muszą zostać wymienione na specjalne dławiki EMC, 
będące częścią zestawu.

Należy upewnić się, że przewód ekranowany 
charakteryzuje się przynajmniej taką samą 
obciążalnością prądową, jak przewód przyłączeniowy 
do sieci zasilającej, poz. 2.

Przewód ekranowany nie jest częścią zestawu.

Nr katalogowy
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+ 24 V (8)

Należy używać przewodu ekranowanego, gdy odległość >3 m
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wtyczka DIN 43650-A
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Nazwa produktu Nr katalogowy
Filtr EMC dla silników MGE 11 - 22 kW 96478309
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Przewód ekranowany Napięcie zasilania



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
G10-LON
Interfejs G10-LON jest używany do przesyłu danych 
pomiędzy siecią LON (Local Operating Network)
a elektronicznie sterowanymi pompami Grundfos 
udostępniającymi protokól GENIbus, np. pompami E.

G10 jest bramką typu point to point, oznacza to, że dla 
każdej pompy potrzebny jest jeden interfejs G10.

Dane elektryczne

Parametry pracy:
Temperatura otoczenia: 0 °C do 60 °C
Temperatura składowania: –30 °C do +70 °C.

Wskaźnik pracy LED
Dioda świecąca (LED) na panelu czołowym interfejsu 
G10-LON wskazuje różne stany pracy sieci LON.

Dalsze informacje, patrz dokumentacja na CD 
dostarczonym z interfejsem G10-LON.

Pliki systemowe do obsługi LON
Dyskietka z plikami systemowymi do obsługi sieci LON 
(.xif i .nxe) jest dostarczona z modułem LON.

Wymiary i przyłącza
Wymiary podano w [mm].

Nr katalogowy:

G
R

53
90

Pompa do G10-LON G10 do LON
Warstwa fizyczna RS 485 FTT - 10

Zalecany 
przewód

Przewód:
skrętka ekranowana
Przekrój: 0,25 - 1 mm2

Maksymalna długość 
przewodu: 1200 m.

Przewód:
skrętka 
nieekranowana.

Prędkość 
transmisji 9,6 kBits/s 78 kBits/s

Protokół GENIbus LonTalk
Napięcie 
zasilania 24 VAC/VDC +/–25 %.

Pobór prądu ok. 100 mA
Stopień ochrony IP 42
Dławiki kablowe 3 x Pg7

TM
01
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6 
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03
TM

01
 6

90
8 

49
03

Nazwa produktu Nr katalogowy
Interfejs G10-LON 00605726

98 64

39

Podłącznie GENIbus

Dodatkowe przyłącze LONbus
Przyłącze LONbus +
24 V napięcie zasilania

24 VAC/VDC

G
E

N
Ib

us

G10 G10

G
E

N
Ib

us

G
E

N
Ib

us

G10

Sieć LON
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Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
G100
Interfejs G100 przyłączony do magistrali GENIbus 
Grundfos umożliwia transmisję danych między siecią 
główną, a urządzeniami przyłączonymi do GENIbus. 
Możliwe jest podłączenie maksymalnie 32 urządzeń do 
sieci GENIibus.

Urządzeniem tym może być pompa TPE wyposażona
w interfejs GENIbus. Siecią główną może być inna sieć 
taka jak: fieldbus, połączenie radiowe, modemowe, 
PLC lub bezpośrednio RS-232.

G100 jest dostępny w czterech różnych wersjach:

• G100 z interfejsem Interbus-S,
• G100 z interfejsem Profibus-DP,
• G100 z interfejsem radio/modem/PLC,

(MODbus-RTU, COMLI)
• G100 wersja podstawowa.

Rejestracja danych
Oprócz możliwości transmisji danych G100 umożliwia 
rejestrację do 350 000 danych oznakowanych 
czasowo. Zarejestrowane dane mogą być przesyłane 
do systemu centralnego lub komputera PC, w celu 
przeprowadzenia dalszej analizy w arkuszu 
kalkulacyjnym lub podobnym programie.

Do rejestrowania danych wykorzystywany jest program 
"PC Tool G100 Data Log". Narzędzie to jest częścią 
pakietu PC Tool G100 dostarczanego razem z G100.

Inne cechy
• Cztery wejścia cyfrowe.
• Wyłączenie wszystkich pomp w przypadku utraty 

połączenia z systemem zarządzania (opcja).
• Kod dostępu w przypadku komunikacji modemowej 

(opcja).
• Rejestr alarmów.

Wymiary

Dane techniczne
GENIbus RS-485: komunikacja maks. z 32

urządzeniami

Port serwisowy RS-232: do bezpośredniego
podłączenia PC lub modemu
radiowego.

Wejścia cyfrowe: 4

Napięcie zasilania: 1 x 110-240 V, 50/60 Hz

Temperatura otoczenia 
podczas pracy: –20 °C do +60 °C

Stopień ochrony: IP 20

Masa: 1,8 kg.

Wyposażenie dodatkowe
• Oprogramowanie "PC Tool G100 package" 

(dostarczane z produktem)
• Pliki pomocnicze na płycie CD-ROM

(dostarczane z produktem).

Przegląd protokołów

Nr katalogowe
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1 
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02

73 mm 165 mm

22
7 

m
m

Port 1

Main

Network

Connection

POWER

POWER MNC

POWER GENI

GENI TxD

GENI RxD

FAULT

DCD

RTS

TxD1

RxD1

TxD2

RxD2

Port 2

Genibus DI Service

System nadrzędny Protokół komunikacyjny
INTERBUS-S PCP
PROFIBUS-DP DP
Radio Satt Control COMLI/MODbus
Modem Satt Control COMLI/MODbus
PLC Satt Control COMLI/MODbus
Telefon komórkowy GSM SMS, UCP

Nazwa produktu Nr katalogowy
G100 z interfejsem Interbus-S 96411134
G100 z interfejsem Profibus-DP 96411135
G100 z interfejsem radio/modem/PLC
(MODbus, COMLI) 96411136

G100 wersja podstawowa 96411137
PC Tool G100 package1) 96415783

1) PC Tool dostarczany jest razem z G100, ale można go zamówić jako 
narzędzie dodatkowe.



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
LiqTec

Opis
LiqTec

• Zabezpiecza pompę przed wystąpieniem 
suchobiegu.

• Zabezpiecza pompę przed wystąpieniem zbyt 
wysokiej temperatury cieczy (130 °C ±5 °C).

• Może monitorować temperaturę, jeżeli czujnik PTC 
zostanie podłączony do silnika.

• Automatycznie wykrywa awarie. Jeżeli wystąpi 
awaria czujnika, jego przewodu, urządzenia 
elektronicznego lub napięcia zasilania, pompa 
zostanie wyłączona natychmiastowo.

Montaż czujnika LiqTec
Czujnik LiqTec może być przymocowany do szyny DIN, 
będącej wyposażeniem szafy sterowniczej.

Połączenia elektryczne
Przykładowe podłączenie elektryczne, patrz str. 123.

Kalibracja czujnika i kontrolera
Należy podążać za wytycznymi podanymi na następnej 
stronie.

Funkcje

1. Podłączenie czujnika suchobiegu
Nr katalogowy czujnika suchobiegu: 96556427.

2. Przyłącze do restartu zewnętrznego
3. PTC silnika

Zielone światło wskazuje stan poprawnej pracy lub 
zwarcie zacisków.
Czerwone światło sygnalizuje zbyt wysoką 
temperaturę silnka. Przekaźnik alarmowy 
załączony.

4. Zacisk do przyłączania czujnika PTC
Tego wejścia nie wykorzystuje się przy pompach 
typu E, ponieważ ochrona silnika przed 
przeciążeniem realizowana jest przez przetwornicę 
częstotliwości.

5. Wskaźnik stanu czujnika
Czerwone światło wskazuje awarię czujnika lub 
przewodu.
Przekaźnik alarmowy załączony.

6. Wyłączanie funkcji monitorowania suchobiegu
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie 
funkcji monitorowania suchobiegu. Miga czerwona 
lampka sygnalizacyjna. Funkcja monitorowania PTC 
pozostaje aktywna.
W celu aktywacji funkcji monitorowania suchobiegu 
należy przycisnąć przycisk Restart.

7. Wskaźnik wysokiej temperatury czynnika
Czerwona lampka sygnalizacyjna informuje o zbyt 
wysokiej temperaturze cieczy (130 °C ±5 °C).
Przekaźnik alarmowy jest załączony.

8. Napięcie zasilania
200-240 V, 50/60 Hz.

9. Wskaźnik suchobiegu
Zielona lampka sygnalizacyjna informuje
o poprawnej pracy (ciecz w pompie).
Czerwona lampka wskazuje na wystąpienie 
suchobiegu (brak cieczy w pompie).
Przekaźnik alarmowy załączony.

10.Wyjście przekaźnikowe Alarm/Praca
Bezpotencjałowy styk przełączający.
Maksymalna obciążalność styku:
250 V, 1 A, AC (obciążenie indukcyjne).

11.Auto/Ręczny
Przełączanie pomiędzy restartem automatycznym
a ręcznym.
Nastawienie fabryczne: ręczny.
Przełączanie dokonuje się za pomocą małego 
wkrętaka.
W przypadku wybrania restartu automatycznego 
Auto, alarm będzie automatycznie resetowany
10 - 20 s po wykryciu cieczy.

12.Restart
Przyciśnięcie przycisku Restart spowoduje 
ponowne uruchomienie pompy. Ten przycisk nie ma 
wpływu na monitorowanie PTC.
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Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Kalibracja czujnika i kontrolera

Dalsze informacje
Informacje związane z IEC 60 730-1:

• Klasa oprogramowania A,
• Stopień zanieczyszczenia środowiska 2,
• Typ 1.
LiqTec posiada atest cURus zgodny z UL 508.

Ciśnienie maksymalne: 40 bar

Maks. temperatura cieczy: +130 °C ±5 °C

Maks. temperatura otoczenia: +55 °C

Pobór mocy: 5 W

Stopień ochrony: IP X0

Maksymalna długość przewodu: 20 metrów

Przewód standardowy: 5 metrów

Przewód przedłużający: 15 metrów

Uwaga: Monitorowanie temperatury silnika pompy typu 
E, nie wymaga połączenia LiqTec'a z czujnikiem PTC 
pompy, ponieważ oprogramowanie silnika zapewnia 
ochronę silnika przed wysokimi temperaturami. LiqTec 
wykorzystuje się przeważnie w połączeniu z pompami 
CRE, CRIE, CRNE. Czujnik instaluje się w głowicy 
pompy. LiqTec może także współpracować z innymi 
typami pomp. LigTec jest przystosowany do montażu 
na szynach DIN w szafach sterowniczych.

Stopień ochrony: IP X0.

Krok Czynność Skutek
1 Sprawdź czy czujnik jest prawidłowo podłączony do kontrolera, patrz str. 123.

2

Przed zamontowaniem czujnika w pompie, zanurz czujnik w stojącej wodzie. Do 
tego celu można użyć dowolnego naczynia.
Uwaga: Ważne jest aby woda była wodą stojącą. W przypadku, gdy czujnik byłby 
chłodzony przez przepływającą wodę, kalibracja okazałaby się nieprawidłowa.

3 Przyciśnij i przytrzymaj przez ok. 20 s przyciski (poz. 6 i 12). Wszystkie czerwone lampki (oprócz poz. 7) zaczną 
migać.

4 Zwolnij przyciski (poz. 6 i 12) kiedy zielone wskaźniki (poz. 3 i 9) zaczną świecić 
światłem ciągłym. Kalibracja zakończona.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem Typ pompy Napięcie
[V] LiqTec Przetwornik Przewód

5 m
Przewód 

przedłużający
15 m

Nr katalogowy
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CRE
CRIE
CRNE
MTRE
SPKE
CRKE
CHIE

200-240 96443674

80-130 96463912

96443676



Wyposażenie dodatkowe Pompy E Grundfos
Podłączenie pompy CRE do LiqTec'a

Wej. cyfrowe
Wejścia cyfrowe muszą być ustawione na "Zakłócenie 
zew." przy pomocy pilota R100.

Menu 5.3.6 w instrukcji montażu i eksploatacji.

Uwaga: Po wykryciu suchobiegu, pompę należy 
zrestartować ręcznie.

Utylizacja
Utylizację niniejszego produktu lub jego części należy 
przeprowadzać w następujący sposób:

1. Wykorzystaj publiczny lub prywatny punkt 
składowania odpadów.

2. Jeśli jest to niemożliwe, skontaktuj się z najbliższym 
oddziałem Grundfos lub punktem serwisowym.
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Czujnik suchobiegu

Nastawa automatycznego restartu

Listwa zaciskowa na pompie:
1~: 1 (wej. cyfrowe) i 9 (GND)
3~: 1 (wej. cyfrowe) i 3 (GND)

9 lub 3

1

1 x 200 - 240 V
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Pompy E GrundfosDodatkowa dokumentacja 

WebCAPS
WebCAPS (Web-based Computer Aided Product 
Selection) jest programem dostępnym na stronie 
internetowej Grundfos, www.grundfos.pl.

WebCAPS zawiera szczegółowe informacje o ponad 
185 000 produktach firmy Grundfos w ponad 
20 językach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone są na 
6 zakładek:

• Katalog
• Dokumentacja
• Serwis
• Dobór
• Zamiana
• Rysunki CAD.

Katalog 

Zaczynając od obszaru zastosowania i typu pompy ta zakładka 
zawiera:
• dane techniczne,
• charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) które można ustawić 

zgodnie z gęstością i lepkością tłoczonej cieczy oraz liczbą 
pracujących pomp,

• zdjęcia produktów,
• rysunki wymiarowe,
• schematy podłączeń elektrycznych,
• teksty ofertowe, itp.

Dokumentacja 

W tej zakładce znajdziesz kompletną dokumentację techniczna, 
taką jak:
• katalogi,
• instrukcje montażu i eksploatacji,
• dokumentacja serwisowa,
• instrukcje skrócone,
• broszury produktowe, itp.

Serwis 

Ta zakładka zawiera prosty w użyciu interakcyjny katalog 
serwisowy. Znajdziesz tutaj części zamienne do aktualnych 
i wycofanych pomp firmy Grundfos.
Ponadto, zakładka ta zawiera serwisowe filmy instruktażowe 
pokazujące jak wymieniać części serwisowe.



Dodatkowa dokumentacja Pompy E Grundfos
WinCAPS

Rys. 126 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product 
Selection) to program zawierający szczegółowe 
informacje o ponad 185 000 produktach firmy Grundfos 
w 20 językach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS 
i jest idealnym narzędziem doboru w przypadku braku 
połączenia z internetem.

WinCAPS jest dostępny na płycie CD i uaktualniany raz 
w roku.

Dobór 

Zaczynając od obszaru zastosowania i typu pompy ta zakładka 
umożliwia:
• dobór najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej 

instalacji,
• przeprowadzenie obliczeń zużycia energii, czasu zwrotu- 

kosztów, profili obciążenia, całkowitych kosztów użytkowania, 
itp.,

• analizę całkowitych kosztów użytkowania dobranej pompy,
• ustalenie prędkości przepływu w instalacjach wody brudnej 

i ścieków, itp.

Zamiana 

Zakładka ta umożliwia dobór i porównanie danych technicznych 
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne pompy 
firmy Grundfos. 
Zakładka zawiera dane techniczne pomp innych producentów.

W prosty sposób możesz porównać pompy firmy Grundfos z 
zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu 
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy Grundfos 
zapewniający zwiększenie komfortu i sprawności.

Rysunki CAD 

W tej zakładce możliwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) i 3-
wymiarowych (3D) rysunków CAD większości pomp firmy Grundfos.

W programie WebCAPS dostępne są następujące formaty:

Rysunki 2-wymiarowe: 
• rysunki w formacie .dxf
• rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe: 
• rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
• rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
• rysunki w formacie .eprt.

0 1

Dane techniczne zastrzeżone.
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Budownictwo Użyteczności Publicznej
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GDAŃSK

OLSZTYN

KRAKÒW RZESZÓW

Lokalni inżynierowie ds. sprzedaży:

Budownictwo Mieszkaniowe:

Poznań,  tel.: 0-601 978 982
Warszawa,  tel.: 0-609 224 923

 tel.: 0-601 439 658
Katowice,  tel.: 0-601 317 271
Łódź,  tel.: 0-601 578 169
Wrocław,  tel.: 0-661 943 999
Gdańsk,  tel.: 0-601 577 502
Olsztyn,  tel.: 0-601 978 983

Budownictwo Użyteczności Publicznej:

Poznań,  tel.: 0-605 226 511
Warszawa,  tel.: 0-601 578 168

 tel.: 0-601 582 896
Katowice,  tel.: 0-601 366 341
Wrocław,  tel.: 0-603 165 901
Kraków,  tel.: 0-601 978 974
Łódź,  tel.: 0-601 978 984
Gdańsk,  tel.: 0-605 652 400

Systemy przeciwpożarowe:

Warszawa  tel.: 0-609 054 346

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel.: (61) 650 13 00
fax: (61) 650 13 50
Dział handlowy: tel.: (61) 650 13 12, 15, 20
Dział ds. Rozwiązań Technicznych

i Projektowych: tel.: (61) 650 13 64
(61) 650 13 66

Serwis: tel.: (61) 650 13 32, 33, 34, 
35

02-801 Warszawa, ul. Puławska 387
tel.: (22) 331 36 66, fax: (22) 331 36 67
Dział Obsługi Klienta:tel.: (22) 331 36 81
Dział ds. Rozwiązań Technicznych
i Projektowych: tel.: (22) 331 36 74

tel.: (22) 331 36 75
tel.: (22) 331 36 85

Serwis: tel.: (22) 331 36 60
(22) 331 36 62

50-032 Wrocław, ul. Marsz. Piłsudskiego 49-57
tel.: (71) 719 24 30, fax: (71) 719 24 31

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 10
tel.: (32) 730 37 80, fax: (32) 730 37 81
Dział Obsługi Klienta: tel.: (32) 730 37 82
Dział ds. Rozwiązań Technicznych
i Projektowych: tel.: (32) 730 37 84

(32) 730 37 91

Serwis: tel.: (32) 730 37 90

80-383 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5
tel.: (58) 761 91 03, fax: (58) 554 92 94

Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myślenie o przyszłości otwiera możliwości

Innowacje są istotą

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

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
www.grundfos.pl

97772959 1010 PL
GPL123 1010

ECM: 1066619


