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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

SPIS TREŚCI
Strona

1. Zasady bezpieczeństwa

1.1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera zasadnicze 
wskazówki, jakie należy uwzględniać przy instalowaniu, 
eksploatacji i konserwacji. Dlatego też powinna  zostać 
bezwzględnie przeczytana przez montera i użytkownika przed 
zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia. Musi być też stale 
dostępna w miejscu użytkowania urządzenia.

Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa 
podanych w niniejszym rozdziale, ale także innych, specjalnych 
wskazówek bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych 
rozdziałach.

1.2 Oznakowanie wskazówek

Należy przestrzegać również wskazówek umieszczonych 
bezpośrednio na urządzeniu, takich jak np.

• strzałek wskazujących kierunek przepływu

• oznaczeń przyłączy

i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym stanie.

1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu

Personel wykonujący prace obsługowe, konserwacyjne, 
przeglądowe i montażowe musi posiadać kwalifikacje konieczne 
dla tych prac. Użytkownik powinien dokładnie uregulować zakres 
odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru nad wykonywaniem 
tych prac.

1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek 
bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może 
powodować zagrożenia zarówno dla osób, jak i środowiska 
naturalnego i samego urządzenia. Nieprzestrzeganie wskazówek 
bezpieczeństwa może ponadto prowadzić do utraty wszelkich 
praw odszkodowawczych.

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może 
w szczególności powodować przykładowo następujące 
zagrożenia:

• nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia

• nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw

• zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi 
i mechanicznymi.

1.5 Bezpieczna praca

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych 
w instrukcji montażu i eksploatacji, obowiązujących krajowych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących 
ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji roboczych 
obowiązujących w zakładzie użytkownika.

1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika/
obsługującego

• Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia nie usuwać 
istniejących osłon części ruchomych.

• Wykluczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym 
(szczegóły patrz normy elektrotechniczne i wytyczne 
lokalnego zakładu energetycznego).
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1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac 
konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych

Użytkownik powinien zadbać, aby wszystkie prace 
konserwacyjne, przeglądowe i montażowe wykonywane były 
przez autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny, 
wystarczająco zapoznany z treścią instrukcji montażu i 
eksploatacji.

Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy prowadzić tylko 
po jej wyłączeniu. Należy przestrzegać przy tym bezwzględnie 
opisanych w instrukcji montażu i eksploatacji procedur 
wyłączania pompy z ruchu.

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie wszystko z 
powrotem zmontować oraz uruchomić wszystkie urządzenia 
ochronne i zabezpieczające.

1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części 
zamiennych

Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko w uzgodnieniu 
z producentem. Oryginalne części zamienne i osprzęt 
autoryzowany przez producenta służą bezpieczeństwu. 
Stosowanie innych części może być powodem zwolnienia nas od 
odpowiedzialności za powstałe stąd skutki.

1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji

Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp dotyczy tylko 
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w rozdziale "Cel stosowania" instrukcji montażu i eksploatacji. 
Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać wartości 
granicznych podanych w danych technicznych.

2. Symbole stosowane w tej instrukcji

3. Zakres niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji odnosi się do zestawu 
podnoszenia ciśnienia Grundfos typu Hydro Multi-S.

Hydro Multi-S to typoszereg montowanych fabrycznie zestawów 
hydroforowych, gotowych do montażu i eksploatacji.

4. Opis produktu
Zestawy hydro Multi-S produkcji Grundfos są przeznaczone do 
podnoszenia ciśnienia czystej wody.

Na przykład w:

• blokach mieszkalnych

• hotelach

• szkołach

• rolnictwo.

Zestaw Hydro Multi-S składa się z dwóch lub trzech jednakowych 
pomp Grundfos typu CM, CMV lub CR połączonych równolegle 
i zamontowanych na wspólnej podstawie, kolektora ssawnego 
i tłocznego, zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, 
manometru, łączników ciśnieniowych i szafki sterowniczej. 
Patrz rysunek 1.

Rys. 1 Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro Multi-S

Ostrzeżenie

Podane w niniejszej instrukcji wskazówki 
bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie 
może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, 
oznakowano specjalnie ogólnym symbolem 
ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg 
DIN 4844-W00".

UWAGA
Symbol ten znajduje się przy wskazówkach 
bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie 
stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania.

RADA
Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające 
pracę lub zwiększające pewność eksploatacji.
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1 Pompy (Grundfos typu CM, CMV lub CR)

2 Kolektor tłoczny

3 Zawory odcinające

4 Podstawa

5 Szafa sterownicza

6 Manometr

7 Łączniki ciśnieniowe

8 Wspornik

9 Zawory zwrotne

10 Zaślepki gwintowane

11 Kolektor ssawny

12 Łącznik ciśnienia

RADA
Zalecamy zamontowanie zbiornika 
membranowego po stronie tłocznej zestawu.
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5. Identyfikacja

5.1 Tabliczka znamionowa

W zestawach Hydro Multi-S tabliczka znamionowa jest 
montowana na wsporniku.

Rys. 2 Tabliczka znamionowa zestawu Hydro Multi-S

5.2 Klucz oznaczenia typu
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Type：
Model:
Serial No.:

Mains supply:

pMax:

T Medium:

IP Class:

Weight:

QR
code

MADE IN GERMANY

H Nom.:

Q Max.:

9X
X

X
X

X
X

X

DE - 23812 - Wahlstedt - Germany
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Poz. Opis

1 Oznaczenie typu

2 Model

3 Numer seryjny

4 Napięcie zasilania

5 Maksymalne ciśnienie pracy w bar

6 Temperatura cieczy

7 Wydajność maksymalna w m3/h

8 Nominalna wysokość podnoszenia w metrach

9 Dokumentacja techniczna

10 Stopień ochrony

11 Masa w kg

12 Oznaczenie zatwierdzenia

13 Kod QR

14 Kraj pochodzenia

Przykład Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A

Nazwa instalacji

Typ instalacji
S: Pompy o stałych obrotach

Liczba pomp

Typ pompy

Kod napięcia zasilania
U3: 3 x 380-415 V, N, PE, 50 Hz
U4: 3 x 380-415 V, PE, 50 Hz
U5: 3 x 380-415 V, N, PE, 60 Hz
U6: 3 x 380-415 V, PE, 60 Hz
U9: 3 x 220-240 V, PE, 60 Hz
UA: 3 x 440-480 V, PE, 60 Hz
UC: 1 x 220-240 V, N, PE, 50 Hz
UD: 1 x 220-240 V, N, PE, 60 Hz
UE: 1 x 220-240 V, PE, 60 Hz
UF: 3 x 208-230/440-480 V, N, PE, 60 Hz
UG: 3 x 208-230/440-480 V, PE, 60 Hz

Typ konstrukcji
A: System z wbudowaną szafką bezpiecznikową.
B: System z szafką bezpiecznikową montowaną na ścianie i przewodami o dł. 5 m.

Metoda rozruchu
B: Bezpośrednia (DOL)
C: Gwiazda-trójkąt (SD)

Oznaczenie materiału
A: Kolektory tłoczne ze stali nierdzewnej, rama podstawy ze stali nierdzewnej, zawory standardowe
B: Kolektory tłoczne, rama podstawy i zawory ze stali nierdzewnej
C: Kolektory tłoczne ze stali ocynkowanej, rama podstawy ze stali ocynkowanej, zawory standardowe 

(tylko pompy CME-A)
G: Kolektory tłoczne ze stali ocynkowanej, rama podstawy ze stali ocynkowanej, zawory standardowe
H: Kolektory tłoczne ze stali ocynkowanej, rama podstawy ze stali ocynkowanej pomalowana na czarno, 

zawory standardowe
I: Kolektory tłoczne ze stali nierdzewnej, rama podstawy ze stali nierdzewnej pomalowana na czarno, 

zawory standardowe
P: Kolektory tłoczne ze stali nierdzewnej, rama podstawy ze stali ocynkowanej, zawory standardowe
4
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6. Warunki pracy

1) Dotyczy silników o mocy od 0,37 kW do 0,75 kW włącznie.
2) Dotyczy silników o mocy od 1,1 kW do 5,5 kW włącznie.

7. Instalacja

Przed instalacją należy sprawdzić:

• Zgodność typu dostarczonego urządzenia z zamówieniem.

• Brak zauważalnych uszkodzeń poszczególnych elementów 
urządzenia.

7.1 Montaż mechaniczny

7.1.1 Lokalizacja

Dla zapewnienia odpowiedniego chłodzenia silników pomp oraz 
układów elektronicznych należy zwrócić uwagę na:

• Umieszczenie urządzenia Hydro Multi-S w miejscu gdzie 
zapewnione jest odpowiednie jego chłodzenie.

• Elementy chłodzenia silnika jak żebra obudowy, 
otwory w wentylatorze oraz jego wirniki muszą być utrzymane 
w czystości.

Zestaw podnoszenia ciśnienia powinien być tak umiejscowiony, 
aby zapewnić do niego swobodny dostęp dla obsługi oraz prac 
serwisowych.

7.1.2 Wstępne napełnianie membranowego zbiornika 
ciśnieniowego

Jeżeli do systemu podłączony jest membranowy zbiornik 
ciśnieniowy, należy wstępnie napełnić zbiornik azotem do 
wartości ciśnienia 0,9 x wartość zadana.

7.1.3 Układ rurociągów

Kolektory podłączone do zestawy muszą mięć odpowiednią 
średnicę.

Podłącz rurociągi do kolektorów zestawu. Każdy z końców 
kolektorów może być użyty.

Zastosuj masę uszczelniającą do nieużywanych końcówek 
kolektorów, a następnie załóż zaślepki gwintowane.

Dla osiągnięcia optymalnej pracy oraz zminimalizowania hałasu 
i wibracji, może być konieczne zastosowanie amortyzatorów 
drgań.

Przyczyną hałasu i wibracji mogą być obroty pompy i silnika jak 
również przepływ wywołany w kolektorach i armaturze.

Jeżeli zestaw podnoszenia ciśnienia jest zamontowany w bloku 
mieszkalnym lub w pobliżu pierwszych odbiorców zalecany jest 
montaż kompensatorów na kolektorze ssawnym i tłocznym, 
aby zapobiec wibracjom przenoszonym przez rurociąg.

Rys. 3 Przykład montażu zestawu wraz z kompensatorami 
oraz podporami rurociągów (zakres standardowej 
dostawy Grundfos zaznaczony kolorem szarym)

Sprawdź szczelność wszystkich śrub i połączeń przed 
uruchomieniem.

Rury muszą zostać przymocowane do elementów budynku 
w sposób zapobiegający ich przesuwaniu lub skręcaniu.

Jeśli zestaw pracuje ze ssaniem, konieczne jest zamontowanie 
zaworu stopowego o odpowiedniej wielkości.

Jeśli zestaw podnoszenia ciśnienia zamontowany jest na płycie 
montażowej z amortyzatorami drgań, należy zawsze zastosować 
na kolektorach kompensatory. Zapobiega to "zawieszaniu" się 
zestawu na rurociągach.

Dane
Typ pompy

CM, CMV CR

Wydajność 
maksymalna

do 45 m3/h do 69 m3/h

Maksymalne ciśnienie 
pracy

10 bar 10/16 bar

Temperatura cieczy +5 do +50 °C +5 do +50 °C

Temperatura otoczenia +5 do +60 °C
+5 do +40 °C1)

+5 do +60 °C2)

Maksymalna wysokość ssania: 10,33 m minus NPSH pompy 
minus straty ciśnienia w rurociągu ssawnym minus margines 
bezpieczeństwa 0,5 m

Moc do 3,2 kW do 5,5 kW

Metoda rozruchu
Rozruch bezpośredni (DOL)

Gwiazda-trójkąt

Napięcie zasilania

3 x 380-415 V, N, PE, 50 Hz
3 x 380-415 V, PE, 50 Hz

3 x 380-415 V, N, PE, 60 Hz
3 x 380-415 V, PE, 60 Hz
3 x 220-240 V, PE, 60 Hz
3 x 440-480 V, PE, 60 Hz

1 x 220-240 V, N, PE, 50 Hz
1 x 220-240 V, N, PE, 60 Hz

1 x 220-240 V, PE, 60 Hz
3 x 208-230/440-480 V, N, PE, 60 Hz

3 x 208-230/440-480 V, PE, 60 Hz

Tolerancja napięcia + 10 %/- 10 %

Względna wilgotność 
powietrza

maks. 95 %

Stopień ochrony IP54

Ostrzeżenie

Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie 
z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz 
obowiązującymi normami technicznymi.

UWAGA
Nie stawać na kolektorach tłocznych. Może to 
spowodować uszkodzenie obudowy pompy lub 
wycieki na wszystkich połączeniach.

RADA

Zestawy typu Hydro Multi-S nie są przeznaczone 
do montażu na zewnątrz i powinny być chronione 
przed działaniem mrozu oraz bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.

RADA
Aby zapobiec korozji wewnątrz membranowego 
zbiornika ciśnieniowego, należy używać azotu.
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Poz. Opis

1 Podpora rurowa

2 Kompensator

RADA

Zbiornik membranowy, kompensatory, 
podpory rurowe oraz elementy mocowania 
urządzenia nie wchodzą w skład standardowego 
zakresu dostawy zestawu podnoszenia ciśnienia.
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7.1.4 Fundament

Zestaw powinien być umieszczony na równej i solidnej 
powierzchni. Jeżeli zestaw nie jest wyposażony w podkładki 
maszynowe, należy go zamocować przy pomocy śrub do 
podłoża.

7.1.5 Kompensatory

Kompensatory są montowane w celu:

• Absorbowania rozszerzania/kurczenia się rurociągów pod 
wpływem zmian temperatury.

• Zmniejszenia naprężeń mechanicznych spowodowanych 
gwałtownymi zmianami ciśnienia w rurociągach.

• Izolowania elementów mechanicznych będących źródłem 
hałasu w rurociągach (tylko kompensatory gumowe).

Zamocować kompensatory w odległości minimum 1 do 
1 1/2 nominalnej średnicy przyłącza od kolektora ssawnego 
i tłocznego. Zapewnia to kompensacje turbulencji przez 
kompensatory a w rezultacie lepsze warunki po stronie ssawnej 
i minimalne straty ciśnienia po stronie tłocznej.

Rurociąg powinien być zamocowany w taki sposób, aby nie 
przenosił naprężeń na kompensatory i pompę. Podczas montażu 
należy postępować zgodnie z instrukcją dostawcy.

7.2 Podłączenie elektryczne

Należy zwrócić uwagę na:

• Instalacja elektryczna zasilania zestawu musi być zgodna 
z klasą ochrony IP54.

• Upewnij się, że zestaw podnoszenia ciśnienia jest odpowiedni 
do doprowadzonego zasilania elektrycznego.

• Upewnij się ,że przekrój kabli odpowiada specyfikacji na 
schemacie elektrycznym.

8. Panel sterowania
4Zestaw podnoszenia ciśnienia Grundfos typu Hydro Multi-S 
może być kontrolowany za pomocą panelu sterowania 
zintegrowanego z szafką sterowniczą. Patrz rys. 4.

Rys. 4 Panel sterowania

9. Uruchomienie

W celu uruchomienia zestawu postępuj wg podanych punktów:

1. Podłącz zasilanie wodne i zasilanie elektryczne.

2. Zamknij zawory po stronie tłocznej wszystkich pomp.

3. Zalej wszystkie pompy, upewnij się ,że kolektor ssawny 
i rurociągi ssawne są również zalane.

4. Sprawdź czy ciśnienie wstępne w zbiorniku membranowym 
jest równe 0,9 wartości ciśnienia załączenia zestawu.

5. Załącz zasilanie elektryczne.

6. Uruchom pierwszą pompę poprzez wciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku ręcznego trybu pracy.

7. Sprawdź kierunek obrotów pompy.
Jeśli kierunek jest nieprawidłowy, zamień podłączenie dwóch 
faz zasilania elektrycznego.

8. Odpowietrz pompę poprzez powolne otwarcie jej zaworu na 
stronie tłocznej.

9. Powtórz te same czynności dla pozostałych pomp.

10. Przełącz zestaw na prace automatyczną przez przyciśnięcie 
przycisku pracy w trybie automatycznym.

RADA
Zestaw Hydro Multi-S z pompami CM musi być 
zawsze przykręcony do podłogi.

RADA

Kompensatory nie mogą być montowane w celu 
naprawy błędów wykonawczych np. 
kompensacji nieosiowości rurociągów lub 
kołnierzy.

Ostrzeżenie

Przyłącze elektryczne musi być wykonane przez 
przeszkolony personel w zgodzie z lokalnymi 
przepisami oraz wg odpowiednich schematów 
elektrycznych.

Upewnij się ,że zasilanie elektryczne jest 
odłączone a wyłącznik główny zablokowany 
w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe 
załączenie.

RADA
Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie 
z dostarczonym wraz z zestawem schematem 
elektrycznym.
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Poz. Opis

1 Dioda sygnalizująca alarm suchobiegu

2 Numer pompy

3
Dioda wskazująca zakłócenie pracy
(tylko dla pomp 3-fazowych)

4 Dioda sygnalizująca pracę pompy

5 Przycisk ręcznego trybu pracy

6 Przycisk zatrzymania pompy

7 Przycisk automatycznego trybu pracy

8 Dioda sygnalizująca załączenie zasilania

UWAGA Nie uruchamiaj zestawu zanim pompy i rura 
ssawna nie będą wypełnione cieczą.
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10. Tryby pracy

Tryb pracy każdej z pomp może być wybrany przy użyciu 
odpowiednich przycisków dla "Automatycznego trybu pracy", 
"Stop", i "Ręcznego trybu pracy" jak to opisano w rozdziale 
8. Panel sterowania.

10.1 Praca ręczna

Ręczny tryb pracy jest generalnie używany w trakcie 
uruchomienia zestawu, testowania, lub prac konserwacyjnych 
lub serwisowych.

Dla wprowadzenia ręcznego trybu pracy, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk ręcznego trybu pracy.

10.2 Praca automatyczna

Przy wybraniu tego trybu pracy, pompy pracują automatycznie wg 
zapotrzebowania instalacji, np. wg ustawionej na łącznikach 
ciśnieniowych wartości zadanego ciśnienia.

• Kiedy zawór jest otwarty, woda będzie pobierana ze zbiornika 
membranowego, jeśli jest zamontowany, do mementu jego 
opróżnienia.

• Kiedy ciśnienie spadnie do wartości pierwszego ciśnienia 
załączenia, uruchamia się pierwsza pompa.

• Jeżeli rozbiór wody ciągle rośnie kolejne pompy załączają się 
aż do momentu, gdy ich osiągi odpowiadają zapotrzebowaniu 
w instalacji.

• Kiedy zapotrzebowanie na wodę zaczyna spadać, ciśnienie na 
stronie tłocznej wzrasta do wartości pierwszego ciśnienia 
wyłączenia i łącznik ciśnieniowy wyłącza jedną pompę.

• Jeżeli rozbiór wody nadal spada kolejne pompy są wyłączane, 
aż ostatnia pompa zostanie wyłączona.

10.3 Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Hydro Multi-S zawiera zabezpieczenie przed suchobiegiem 
w celu ochrony pomp przez skutkami suchobiegu. 
Zabezpieczenie to jest aktywowane przez łącznik ciśnieniowy lub 
łącznik poziomu zamontowane po stronie ssawnej , a następnie 
podłączone do szafki sterowniczej.

10.4 Praca awaryjna

Wszystkie funkcje zestawu Hydro Multi-S są kontrolowane przez 
układ elektroniczny wewnątrz szafki sterowniczej. Jeśli układ 
ulega awarii możliwe jest uniknięcie wyłączenia zestawu. 
Dla zestawów 3-fazowych możliwe jest obejście układu 
elektronicznego i praca jedynie przy użyciu łączników 
ciśnieniowych.

W celu ustawienia pracy awaryjnej należy wykonać następujące 
czynności:

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne, i otworzyć szafkę 
sterowniczą.

2. Usunąć łącznik kontrolny z jego oryginalnej pozycji, 
patrz rys. 5, poz. A, umieścić łącznik w pozycji awaryjnej, 
patrz rys. 5, poz. B.

3. Zamknąć szafkę sterowniczą, i włączyć zasilanie elektryczne.

Rys. 5 Płyta układu elektronicznego

11. Funkcje
Hydro Multi-E oferuje następujące właściwości:

• Automatyczna kaskadową kontrolę pomp przy użyciu dwóch 
lub trzech łączników ciśnieniowych.

• Automatyczne przełączenie pomp po każdym cyklu pracy.

• W przypadku wejścia pompy w stan zakłócenia, jest ona 
automatycznie wyłączana.

• Automatyczne kasowanie stanu zakłócenia suchobieg.

• Ręczne kasowanie stanu przeciążenia.

• Ochronę pomp i układu poprzez:

– Zabezpieczenie przeciwzwarciowe przy pomocy 
bezpieczników.

– Zabezpieczenie silnika przez zastosowanie termicznego 
przekaźnika przeciążeniowego.

– Zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pomocy 
dodatkowego łącznika ciśnieniowego lub łącznika poziomu.

– Opóźnienie uruchomienia pomiędzy dwoma pompami: 
Zapobiega to jednoczesnemu uruchomieniu więcej niż 
jednej pompy.

RADA
Przycisk ręcznego trybu pracy nie ma stałej 
pozycji. Dlatego w trakcie czynności testowych 
trzymaj go wciśniętego.

RADA

Każdy łącznik ciśnieniowy jest przypisany tylko 
do jednej pompy, i nie konicznie zawsze do tej 
samej, w przypadku, gdy pompy zmieniają się po 
każdym cyklu pracy.

Ostrzeżenie

Przyłącze oraz kable podłączone przed głównym 
wyłącznikiem powinny pozostać pod zasilaniem 
nawet w przypadku, gdy wyłącznik główny jest 
w pozycji wył.

UWAGA

Praca awaryjna powinna być wykorzystywana 
jedynie w przypadku awarii i tylko w krótkich 
okresach czasu.

Uszkodzona płytka układu elektronicznego 
powinna być zawsze wymieniona na nową. W tym 
celu należy kontaktować się z firmą Grundfos.
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12. Ustawienia

12.1 Ustawienia łączników ciśnieniowych

Każdy zestaw podnoszenia ciśnienia jest testowany fabrycznie, 
a łączniki ciśnieniowe są ustawione optymalnie dla osiągnięcia 
najlepszych parametrów.

W trakcie montażu i uruchomienia zestawu, może być konieczne 
ponowne ustawienie parametrów dla optymalizacji pracy w danej 
instalacji. Patrz rys. 6.

Rys. 6 Łącznik ciśnieniowy

12.1.1 Ustawienie ciśnienia wyłączenia

Aby ustawić ciśnienie wyłączenia (pwył) należy postępować 
w następujący sposób:

1. Przekręć śrubę P1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
w celu zwiększenia wartości ciśnienia wyłączenia i przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara, w celu zmniejszenia ciśnienia 
wyłączenia. Patrz rys. 6.

2. Ustaw ciśnienie wyłączenia z różnicą od 0,3 do 0,5 bar 
kolejno (krok kaskady) na każdym łączniku ciśnieniowym.

3. Uruchom pompę i sprawdź poprzez odczyt na manometrze 
czy zadane ciśnienie wyłączenia został uzyskane dla każdego 
łącznika ciśnienia.

12.1.2 Ustawienie różnicy ciśnienia

Aby ustawić różnicę ciśnień (próż.) przekręć śrubę P2 zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, w celu zwiększenia wartości 
różnicy ciśnienia i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w celu 
zmniejszenia różnicy ciśnienia. Wartości ciśnienia wyłączenia 
pozostają bez zmian. Patrz rys. 6.

Wartość różnicy ciśnienia na wszystkich łącznikach musi być taka 
sama.

12.1.3 Ciśnienie załączenia

Ciśnienie załączenia (pzał) jest ustawiane automatycznie po 
wprowadzeniu ciśnienia różnicowego.

pzał = pwył - próż.

W celu sprawdzenia czy ciśnienie załączenia jest zgodne 
z ustawionym należy postępować następująco:

1. Uruchom pompę i sprawdź poprzez odczyt na manometrze 
czy zadane ciśnienia wyłączenia i załączenia zostały 
uzyskane.

2. Powtórz powyższe procedury ustawienia aż do osiągnięcia 
prawidłowych wartości ciśnienia załączenia i wyłączenia.

12.2 Nastawienie ciśnienia wstępnego w zbiorniku 
membranowym

Kiedy jest określone ciśnienie załączenia, należy ustawić 
ciśnienie wstępne w zbiorniku membranowym, 
które w przybliżeniu powinno wynosić 90 % wartości ciśnienia 
załączenia pomp.

Ciśnienie wstępne = 0,9 x pzał..

Zbiornik membranowy musi być sprawdzony / wyregulowany, 
kiedy rurociąg tłoczny jest pusty.

13. Konserwacja

13.1 Pompa

Łożyska i uszczelnienie pompy są bezobsługowe.

13.2 Ustawienia

Dla zapewnienia prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia, 
ciśnienie wstępne w zbiorniku membranowym oraz ustawienia 
łączników ciśnieniowych powinny być sprawdzane regularnie, 
co najmniej raz w roku.

13.3 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Jeżeli zestaw podnoszenia ciśnienia nie jest używany w trakcie 
okresów mrozu, należy opróżnić kolektory, pompy i zbiornik 
membranowy, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

Ostrzeżenie

Ciśnienie wyłączenia nie może pod żadnym 
pozorem przekroczyć maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia pracy pomp 
i zbiornika.
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Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy 
pompach upewnij się, że zasilanie elektryczne 
jest odłączone.

Należy zablokować wyłącznik główny, 
aby uniemożliwić jego przypadkowe włączenie.
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14. Przegląd zakłóceń

Dla zakłóceń niezamieszczonych w poniższej tabeli, prosimy kierować się do instrukcji montażu i obsługi pomp.

15. Dostępna dokumentacja
Dla uzyskania dalszych informacji dotyczących Hydro Multi-S, 
patrz WebCAPS lub odwiedź stronę Grundfos, 
www.grundfos.com.

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

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

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

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy zestawie podnoszenia ciśnienia upewnij się, że zasilanie 
elektryczne jest wyłączone oraz że nie ma możliwości jego przypadkowego załączenia.

Zakłócenie Przyczyna Sposób usunięcia

1. Hydro Multi-S nie pracuje 
po uruchomieniu.

a) Aktualne ciśnienie jest wyższe niż ustawione 
ciśnienie załączania.

Zaczekaj aż ciśnienie spadnie, lub zmniejsz 
ciśnienie na stronie tłocznej Hydro Multi-S. 
Sprawdź czy zestaw się uruchomi.

b) Odłączone zasilanie elektryczne. Podłącz zasilanie elektryczne.

c) Automatyczny wyłącznik ochronny odłączony. Usuń zakłócenie i włącz wyłącznik ochronny.

d) Zadziałał wyłącznik ochronny silnika. Skontaktuj się z Grundfos.

e) Uzkodzony wyłącznik ochronny. Wymień płytę układu elektronicznego.

f) Uszkodzony łącznik ciśnieniowy. Wymień łącznik ciśnieniowy.

g) Uszkodzony bezpiecznik. Usunąć zakłócenie i wymienić bezpiecznik.

h) Pompa zablokowana. Usuń przyczynę zablokowania.

i) Uszkodzony silnik. Napraw lub wymień silnik.

j) Usterka elektronicznej płyty układu 
sterującego.

Wymień bezpiecznik, jeśli jest uszkodzony.

Przełącz na tryb awaryjny i wymień elektroniczną 
płytę układu sterującego, jeśli jest uszkodzona.

2. Pompa uruchamia się , 
ale natychmiast się 
wyłącza.

a) Nieprawidłowe ustawienia łącznika ciśnienia. Zwiększyć ciśnienie wyłączenia i/lub różnicę 
ciśnienia.

b) Niewłaściwe ciśnienie wstępne zbiornika 
membranowego.

Sprawdź ciśnienie wstępne.

c) Aktywna zabezpieczenie przed suchobiegiem. Sprawdź warunki po stronie ssawnej, upewnij się, 
że ciecz swobodnie napływa do pomp.

3. Częste załączenia 
i wyłączenia.

a) Niewłaściwe ustawienia łącznika 
ciśnieniowego.

Zwiększyć ciśnienie wyłączenia i/lub różnicę 
ciśnienia.

b) Niewłaściwe ciśnienie wstępne zbiornika 
membranowego.

Sprawdź ciśnienie wstępne.

c) Uszkodzenie zbiornika membranowego. Napraw lub wymień zbiornik membranowy.

4. Pompy pracują, lecz nie 
tłoczą wody.

a) Rurociąg ssawny/pompa zablokowane przez 
zanieczyszczenia.

Wyczyść rurociąg ssawny/pompy.

b) Zawór stopowy lub zwrotny zablokowane 
w pozycji zamkniętej.

Sprawdź i napraw zawór.

c) Powietrze w rurociągu ssawnym/pompach. Odpowietrz pompy. Sprawdź szczelność rurociągu 
ssawnego.

d) Nieprawidłowy kierunek obrotów silnika. Zmień kierunek obrotów (zmień dwie fazy 
w zasilaniu elektrycznym).

5. Pompy po wyłączeniu 
obracają się 
w przeciwnym kierunku.

a) Nieszczelność przewodu ssawnego. Napraw lub wymień przewód ssawny.

b) Uszkodzony zawór stopowy lub zwrotny. Napraw lub wymień zawór stopowy lub zwrotny.

6. Wyciek z uszczelnienia 
wału.

a) Uszkodzone uszczelnienie wału.
Wymień uszczelnienie mechaniczne.

7. Hałas. a) Kawitacja w pompach. Sprawdź warunki po stronie ssawnej 
(pompa, przewody, zawory, kosz ssawny).
9
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Deklaracja zgodności 1

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with 
these Council directives on the approximation of the laws of the EC 
member states:

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят 
на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните 
разпоредби на държавите членки на ЕС:

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky 
Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu 
s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských 
států Evropského společenství v oblastech:

DK: EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som 
denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets 
direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted 
Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ 
Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis 
käsitlevad:

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι 
τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, 
συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης 
των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

ES: Declaración CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad 
que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, 
están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de 
las leyes de las Estados Miembros del EM:

FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les 
produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont 
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées 
ci-dessous:

HR: EZ izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog 
Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:

IT: Dichiarazione di conformità CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti 
Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi 
alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE:

LV: EK atbilstības deklarācija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti 
Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām 
Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas 
normām:

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai 
Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos 
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų 
suderinimo:

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S 
termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
előírásainak:

UA: Декларація відповідності ЄС
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за 
те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, 
відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм 
країн - членів ЄС:

ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC
Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri 
bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, 
sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan 
hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa:

PL: Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne 
z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów członkowskich WE:

PT: Declaração de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em 
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre 
a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

RU: Декларация о соответствии ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, 
соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об 
унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele 
Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate 
cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor 
Membre CE:

SK: Prehlásenie o konformite ES
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobky 
Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade 
s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

SI: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki 
Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi 
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih 
predpisov držav članic ES:

RS: EC deklaracija o usaglašenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama 
Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet 
Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston 
direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv 
om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu)
Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của 
mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan 
tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước 
thành viên EC:

TR: EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, 
AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey 
Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında 
olduğunu beyan ederiz:

CN: EC 产品合格声明书
我们格兰富在我们的全权责任下声明，产品 Hydro Multi-S，即该合格证所
指之产品，符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理事会指令：
10
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KO: EC 적합성 선언
Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 
제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 
선언합니다 :

TH: คําประกาศความสอดคลองตามมาตรฐาน EC
เราในนามของบริษัท Grundfos 
ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราแตเพียงผู เดียววาผลิตภัณฑ 
Hydro Multi-S 
ซึ่งเก่ียวของกับคําประกาศนี้มีความสอดคลองก ับระเบียบคําสั่งเหลานี้ของสภาวิชา
ชีพวาดวยคาประมาณตามกฎหมายของรัฐท่ีเปนสมาชิก EC:

MY: Perisytiharan keakuran EC
Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami 
semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan 
perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran 
undang-undang negara ahli EC:

— Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used: EN 809: 1998.

— Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standard used: EN 60439-1: 2002.

— EMC Directive (2004/108/EC).
Standards used: EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-4: 2007.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of 
the Grundfos installation and operating instructions (publication number 
96777573 0814).

Bjerringbro, 15th August 2014

Jan Strandgaard
Technical Director

Person authorised to compile the technical file and 
empowered to sign the EC declaration of conformity.
11
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Addresses Revised 21.05.2014
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