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Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby Fire DNS oraz Fire HSEF, których deklaracja niniejsza dotyczy, 
są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów 
prawnych krajów członkowskich WE:

— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).
Zastosowane normy: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003, 
EN 809: 1998.

— Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).
Zastosowane normy: EN 60204-1: 2006, EN 60439-1: 1999.

— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
Zastosowane normy: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007.

Wahlstedt, 15 kwietnia 2011

Stephan Göttsche
General Manager

GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH 
Willy-Pelz-Straße 1-5

23812 Wahlstedt, Niemcy

Osoba uprawniona do opracowania dokumentacji technicznej 
i podpisania deklaracji zgodności WE.
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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

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 winna 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 winien 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.

1. Zasady bezpieczeństwa 3
1.1 Informacje ogólne 3
1.2 Oznakowanie wskazówek 3
1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu 4
1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek 

bezpieczeństwa 4
1.5 Bezpieczna praca 4
1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla 

użytkownika/obsługującego 4
1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac 

konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych 4
1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części 

zamiennych 4
1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji 4

2. Symbole stosowane w tej instrukcji 4
2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi 

umiejscowione na zestawach pomp pożarowych 4

3. Obszary zastosowań 5

4. Dostawa, transport, składowanie 5
4.1 Dostawa 5
4.2 Transport 5
4.3 Składowanie 6

5. Opis produktu 6
5.1 Agregat pompowy ppoż. 6
5.2 Pompa 8
5.3 Silnik 8
5.4 Szafa sterownicza 12
5.5 Funkcje 16
5.6 Komunikaty i alarmy robocze 19

6. Ustawienia 22
6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP 22
6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza 23

7. Identyfikacja 24
7.1 Klucz oznaczenia typu 24
7.2 Tabliczka znamionowa 27

8. Dane techniczne 28
8.1 Kompletny agregat pompowy ppoż. 28
8.2 Pompa 28
8.3 Silnik 29
8.4 Akumulator 29
8.5 Sterownik 29

9. Warunki pracy 29
9.1 Minimalne ciśnienie wlotowe 29
9.2 Maksymalne ciśnienie wlotowe 29
9.3 Wydajność minimalna 29
9.4 Ciecze tłoczone 29
9.5 Temperatura cieczy 29
9.6 Prędkość obrotowa pompy 29
9.7 Maksymalne ciśnienie pracy 29
9.8 Temperatura otoczenia 30
9.9 Względna wilgotność powietrza 30
9.10 Wpływ temperatury otoczenia i wysokości na moc 

wyjściową silnika 30

10. Montaż 30
10.1 Miejsce montażu 30
10.2 Fundament 30
10.3 Tłumienie drgań 31
10.4 Poziomowanie 31
10.5 Rurociąg 32
10.6 Obejście 32
10.7 Podłączenie do układu chłodzenia 32
10.8 Podłączenie czujnika ciśnienia 32
10.9 Zbiornik zalewowy i przewód testowy 32
10.10 Dopływ świeżego powietrza 32
10.11 Układ odprowadzenia spalin 33
10.12 Osiowanie 33
10.13 Oddzielny zbiornik paliwa 34
10.14 Oddzielna szafa sterownicza 35

11. Podłączenie elektryczne 35
11.1 Sterownik na ramie podstawy 35
11.2 Sterownik do montażu ściennego i podłogowego 35
11.3 Podłączenia standardowych przekaźników 

alarmowych 36
11.4 Podłączenia do opcjonalnych przekaźników 

alarmowych 36

12. Uruchomienie 37
12.1 Procedura uruchomienia 37
12.2 Uruchomienie 37
12.3 Nastawianie wartości ciśnienia załączania 

i wyłączania. 37

13. Praca 37
13.1 Praca automatyczna 37
13.2 Praca ręczna 38
13.3 Uruchomienie testowe 38
13.4 Pobieranie i drukowanie danych 38

14. Wyłączenie pompy z eksploatacji 40

15. Konserwacja 40
15.1 Agregat pompowy ppoż. 40
15.2 Częstotliwość czynności konserwacyjnych 40
15.3 Pompa 41
15.4 Silnik Diesla 41
15.5 Sprzęgło 44
15.6 Sterownik 44

16. Przegląd zakłóceń 45

17. Serwis, części zamienne, osprzęt 46

18. Gwarancja 46

19. Dokumentacja dodatkowa 46

20. Wymiary, masa i dane silnika 47
20.1 Wymiary i masa 47
20.2 Dane silnika 49

21. Utylizacja 50
3



Polski (PL)
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).

1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac 
konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych

Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace konserwacyjne, 
przeglądowe i montażowe wykonywane były przez autoryzowany 
i wykwalifikowany personel fachowy, 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 
zamontować względnie 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

2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi 
umiejscowione na zestawach pomp pożarowych

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".

Ostrzeżenie

Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do 
porażenia elektrycznego, które w konsekwencji 
może powodować poważne obrażenia ciała lub 
śmierć personelu obsługującego.

Ostrzeżenie

Zbyt gorąca powierzchnia urządzenia może być 
przyczyną opażeń lub obrażeń.

Ostrzeżenie

Poziom hałasu jest tak wysoki, że należy używać 
zabezpieczenia ochronne do uszu.

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.

Ostrzeżenie

Silnik może uruchomić się 
automatycznie.

Użyć ochronników słuchu.

Ostrzeżenie

Nie należy usuwać urządzeń 
zabezpieczających.

Ostrzeżenie

Przed uruchomieniem zalać silnik 
cieczą chłodzącą zawierającą 50 % 
czynnika chłodzącego i 50 % wody.

Ostrzeżenie

Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym 
nie może przekraczać 60 psi lub 
4,1 bar.

Ostrzeżenie

W celu uniknięcia zniszczenia, 
obwód chłodzenia musi być 
podłączony przed wykonaniem 
podłączenia elektrycznego 
wymiennika wody chłodzącej.

WARNING
THIS EQUIPMENT STARTS

AUTOMATICALLY

USE EAR PROTECTION

C13187

WARNING
KEEP

GUARDS

IN PLACE

C13190

WARNING
PREMIXING 50%

TREATED WATER

AND 50% ANTI/FREEZE

COOLANT SOLUTION

PRIOR TO INSTALLING

IS REGUIRED
C13185

WARNING
60 P.S.I. MAX.

C13182

WARNING

C13187

TO PREVENT HEATER DAMAGE.

INSTALL ENGINE COOLANT BEFORE

HEATHER IS ENERGIZED

120 VAC

+5% -10% SINGLE PHASE
1500 W

P/N: C124091
12.6 AMPS
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3. Obszary zastosowań
Zestawy ppoż. Grundfos Fire HSEF i DNF są przeznaczone do 
zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż. hydrantowych, 
tryskaczowych i węży pożarniczych.

Zestawy ppoż. Grundfos Fire HSEF i DNF z silnikiem diesel nie 
są przeznaczone do pompowania cieczy lub podwyższania 
ciśnienia w pracy codziennej. Powinny być one używane tylko 
w przypadku gaszenia pożaru.

Sterownik pompy nie może być używany jako skrzynka 
przyłączeniowa innych urządzeń.

4. Dostawa, transport, składowanie

4.1 Dostawa

Agregaty ppoż. są dostarczane z fabryki w otwartych, 
drewnianych skrzyniach lub pudle kartonowym/drewnianym, 
specjalnie przystosowanych do przewożenia wózkiem widłowym 
lub podobnym pojazdem.

4.2 Transport

Do podnoszenia całego agregatu pompowego należy 
wykorzystać cztery specjalne otwory na płycie podstawy. 
Przy podnoszeniu, punkt podwieszenia musi zawsze znajdować 
się nad punktem ciężkości agregatu pompowego. Patrz rys. 1.

Rys. 1 Prawidłowe podnoszenie agregatu pompowego ppoż.

Ostrzeżenie

W celu uniknięcia zniszczenia, 
wał napędowy musi być regularnie 
smarowany odpowiednim smarem.

Ostrzeżenie

Silnik nie może pracować bez filtra 
powietrza.

Może to być przyczyną uszkodzeń 
ciała lub zniszczenia silnika.

Ostrzeżenie

Otwory oczkowe do podnoszenia 
mogą być tylko wykorzystywane do 
podnoszenia samego silnika, a nie 
całego agregatu pompowego.

Ostrzeżenie

Istnieje niebezpieczeństwo pojawienia 
się przebić elektrycznych na 
obudowie. Niewłaściwe użycie 
i nieprzestrzeganie środków 
ostrożności bezpieczeństwa może być 
przyczyną poważnych obrażeń, 
porażenia elektrycznego lub 
zniszczenia urządzenia.

Otwory oczkowe do podnoszenia całego zestawu 
pompowego.

Ostrzeżenie

Agregat pompowy może być wykorzystany tylko 
do opisanych zastosowań. Inne zastosowanie 
będzie uważane jako niewłaściwe. Grundfos nie 
ponosi odpowiedzialności za zniszczenia 
spowodowane niewłaściwym zastosowaniem. 
Odpowiedzialność pozostaje wyłącznie po 
stronie użytkownika.

DRIVESHAFT MUST BE LUBRICATED

PRIOR TO START UP AND EVERY

12 MONTHS FOLLOWING WITH A

N.L.G.I GRADE 1 OR 2 GREASE.

REFER TO OPERATOR AND MAINTENANCE

MANUAL FOR CORRECT PROCEDURE.

CAUTION

C13258

CAUTION
DO NOT RUN ENGINE WITHOUT

AIR FILTER INSTALLED.

PERSONAL INJURY OR

ENGINE DAMAGE MAY

RESULT.

C13191

!

WARNING
LIFTING BRACKET

IS FOR ENGINE ONLY

C13186

Hazadous voltages are present
inside this enclosure. Serious
injury, electrocution and/or
equipment damage will result of
improper application or if
precaution is not used.

Disconnect all supply sources
(including any foreign circuits)
before working om controller,
motor(s) or pump(s).

Only qualified personnel should
work on or around this
equipment.

RADA

Sprawdzić dokładnie agregat pompowy po 
dostawie ze zgodnością z dokumentacją 
i przeprowadzić kontrolę uszkodzeń, które mogły 
powstać podczas transportu. Natychmiast 
poinformuj przewoźnika o zauważonych 
uszkodzeniach lub znalezionych brakach. 
Przed montażem zalecamy odpowiednie 
składowanie i transportowanie urządzenia.

Ostrzeżenie

Podnoszenie agregatu pompowego powinno być 
wykonywane tylko przez wykwalifikowany 
personel.

Do podnoszenia całego agregatu pompowego 
nigdy nie należy używać uchwytów do 
podnoszenia pojedynczych elementów.

Stosować tylko odpowiednie wyposażenie do 
podnoszenia. Patrz również: specyfikacja 
techniczna w rozdziale 8. Dane techniczne

Podczas transportu agregatu pompowego drzwi 
szafki sterowniczej muszą być zamknięte 
i zablokowane.

Nie stawiać lub umieszczać dłoni poniżej 
elementu, który podczas opuszczenia lub 
upuszczenia mógłby spaść na dłoń.
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4.3 Składowanie

4.3.1 Pompa

Aby zapobiec przedostaniu się wody, pyłu itp. do pompy, 
wszystkie otwory powinny być zamknięte aż do momentu 
podłączenia do instalacji. Stosować odpowiednie środki 
antykorozyjne dla wszystkich obrobionych i niezabezpieczonych 
powierzchni.

Środek antykorozyjny musi odpowiadać następującym 
wymaganiom:

• Nie może reagować z elementami gumowymi.

• Musi być łatwy do usunięcia.

• Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta.

Jeśli pompa musi być składowana dłużej niż sześć miesięcy 
zanim zostanie uruchomiona, musi być zabezpieczona przed 
korozją i zniszczeniem w następujący sposób:

1. Zdjąć opakowanie komory dławnicy.

2. Rozpylić rozpuszczalnym w wodzie środkiem antykorozyjnym 
wewnętrzne części obudowy pompy i komorę dławnicy.

3. Jeśli pompa nie została jeszcze podłączona do rurociągu, 
kołnierze kolektora tłocznego i ssawnego powinny zostać 
przykryte naturalną uszczelką gumową i zaślepione 
kołnierzami metalowymi. Do zamocowania użyć co najmniej 
czterech śrub.

4. Otwartą komorę dławnicy owinąć niehigroskopijną taśmą. 
Komora dławnicy uszczelniającej może zostać na wale pompy, 
jednak musi być połączona lub w przeciwnym razie powinna 
pozostać w pozycji zamocowanej.

5. Wszystkie odkryte powierzchnie pokryć środkiem 
antykorozyjnym, który będzie można w łatwy sposób usunąć 
używając do tego ropy naftowej.

6. Upewnić się, żeby wszystkie odsłonięte powierzchnie 
malowane były suche, czyste, wolne od tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń.

7. Przykryć pompę odpornym na warunki atmosferyczne 
papierem wodoodpornym lub materiałem z tworzywa 
sztucznego aby zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniami 
i pyłem.

8. Podczas składowania kontrolować stan pompy regularnie.

9. Obracać wał ręcznie co cztery lub sześć tygodni aby zapobiec 
powstawaniu korozji na łożyskach.

4.3.2 Silnik

Silnik może być składowany w suchym pomieszczeniu po 
dostawie przez maksymalnie 12 miesięcy. Zalecane jest 
zabezpieczenie silnika pokrowcem przepuszczającym powietrze. 
Przynajmniej raz w miesiącu silnik powinien być sprawdzony pod 
względem nagromadzonego kurzu lub wody. Nagromadzony kurz 
lub wodę należy natychmiast usunąć.

Jeśli silnik będzie składowany dłużej niż 12 miesięcy lub 
wyłączony na dłużej niż sześć miesięcy, musi zostać 
zabezpieczony przed korozją i zanieczyszczeniem w następujący 
sposób:

1. Spuścić olej z silnika i wymienić filtr oleju.
Patrz instrukcja obsługi.

2. Zalać korpus silnika olejem MIL-L-21260.
Patrz instrukcja obsługi.

3. Wymienić filtr paliwa. Patrz instrukcja obsługi.

4. Oddzielić silnik od pompy przez odłączenie sprzęgła. 
Patrz instrukcja obsługi.

5. Załączyć silnik. Patrz rozdział 13.2 Praca ręczna
Pozwolić aby silnik pracował przez jedną lub dwie minuty.

6. Spuścić olej i ciecz chłodzącą. Patrz instrukcja obsługi.

7. Spuścić paliwo. Aby to wykonać należy poluzować śruby 
spustowe w zbiorniku dolnym (rys. 50) i spuścić paliwo do 
odpowiedniego pojemnika. Po spuszczeniu paliwa dokręcić 
śrubę spustową w zbiorniku dolnym.

Powtórzyć te czynności co każde sześć miesięcy.

5. Opis produktu

5.1 Agregat pompowy ppoż.

Kompletny agregat składa się z pompy, silnika spalinowego ze 
zbiornikiem paliwa i szafki sterowniczej. Pompa i silnik są 
połączone sprzęgłem elastycznym lub wałem napędowym. 
Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i zamontowane na 
wspólnej ramie podstawy oraz gotowe do montażu. 
Rama podstawy wykonana jest ze stali o kształcie ceownika. 
Szafa sterownicza i zbiornik paliwa mogą być usytuowane 
oddzielnie. Wykonuje się to zwykle przez połączenie silników 
diesel JW6 i JX6.

Dostarczony agregat ppoż. jest gotowy do pracy. Silnik jest 
wypełniony wodą chłodzącą, olejem silnikowym itp. 
Akumulatory są wypełnione kwasem i naładowane. 
Układ paliwowy jest odpowietrzony, zbiornik paliwa posiada 
niewielką ilość paliwa. Prawidłowa prędkość obrotowa silnika 
została ustawiona w fabryce.

Dla przykładu, wszystkie najważniejsze części składowe 
agregatu pompowego są pokazane na rys. 2 i 3. Pokazany jest 
agregat pompowy Grundfos HSEF z poziomą pompą z dzielonym 
korpusem i 4-cylindrowym silnikiem diesel, typu JUH4, 
bez turbosprężarki doładowującej i chłodnicy doładowania 
powietrza. Pompa i silnik są połączone wałem napędowym. 
Szafa sterownicza zamontowana jest na wspólnej ramie 
podstawy, a zbiornik paliwa zamontowany jest oddzielnie. 
Zbiornik paliwa nie jest pokazany.

UWAGA Umieścić nalepkę ostrzegawczą na silniku:
Silnik bez oleju. Nie uruchamiać silnika.
6
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Rys. 2 Agregat pompowy z silnikiem diesel JU4H i JU6H, widok z przodu

Rys. 3 Agregat pompowy z silnikiem diesel JU4H i JU6H, widok z tyłu
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Poz. Element

1 Rama podstawy

2 Szafa sterownicza

3 Pompa

4 Automatyczny zawór upustowy (nie jest pokazany)

5 Sprzęgło z osłoną

6 Zbiornik paliwa (nie jest pokazany)

7
Ręczna pompka zalewowa zbiornika paliwa 
(nie jest pokazana)

8 Pokrywa zbiornika (nie jest pokazana)

9
Wskaźnik poziomu napełniania w zbiorniku paliwa 
(nie jest pokazany)

10 Zawór paliwa (nie jest pokazany)

11 Panel sterowniczy silnika diesel

12 Filtr powietrza

13 Turbosprężarka (nie jest pokazana)

14 Chłodnica doładowania powietrza (nie jest pokazana)

15
Urządzenie odpowietrzające wał korbowy 
(opcja, nie jest pokazane)

16 Elastyczny przewód spalinowy (niewyposażony)

17 Wymiennik ciepła

18 Pas klinowy z pokrywą ochronną

19 Rozrusznik

20 Akumulatory rozruchowe (nie są pokazane)

21 Pompa wtryskowa

22 Pompa paliwowa ssąca

23 Filtr paliwa

24 Układ wody chłodzącej

25 Wymiennik wody chłodzącej (nie jest pokazany)

26 Zawór upustowy wody chłodzącej

27 Pompa olejowa (nie jest pokazana)

28 Filtr oleju

29 Wskaźnik poziomu oleju

30 Pokrywa filtru oleju (nie jest pokazana)

Poz. Element
7
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5.2 Pompa

Agregaty ppoż. HSEF Grundfos składają się z poziomej pompy 
z dzielonym korpusem lub z pomp DNF z wlotem osiowym. 
Pompy są dopuszczone przez FM i UL.

Średnica wirnika może być zredukowna w celu dopasowania 
osiągów pompy do danego punktu pracy. Rzeczywista średnica 
wirnika może się różnić od standardowych średnic podanych 
w katalogach, kartach katalogowych itp. Rzeczywista średnica 
wirnika podana jest na tabliczce znamionowej.

5.2.1 Pompa z dzielonym korpusem

Pozioma pompa Grundfos HSEF z dzielonym korpusem jest 
jednostopniową pompą normalnie ssącą. Posiada promieniowy 
króciec ssawny i tłoczny z kołnierzami ANSI PN 10 lub PN 16. 
Kołnierz przejściowy z ANSI na DIN jest dostępny i musi być 
zamówiony oddzielnie. Pompa wyposażona jest w komorę 
dławnicową, typu SNEA lub SNFA (patrz rozdział 7.1.4 Klucz 
oznaczeń dławnicy) i w automatyczny zawór upustowy 
odpowiedzialny za odpowietrzanie.

5.2.2 Pompa z wlotem osiowym

Normalnie ssąca jednostopniowa pompa Grundfos DNF 
z korpusem spiralnym. Pompa posiada osiowy króciec ssawny 
i promieniowy króciec tłoczny z kołnierzami DIN PN 10 lub PN 16.

Pompa DNF wyposażona jest w komorę dławnicową, typu SNEA 
lub SNFA. Patrz rozdział 7.1.4 Klucz oznaczeń dławnicy.

5.3 Silnik

5.3.1 Informacje ogólne

Pompy są napędzane przez 4-suwowy silnik spalinowy diesel 
firmy John Deere. Są one specjalnie zaprojektowane 
i przeznaczone do współpracy z pompami ppoż. Silniki diesel są 
dopuszczone przez FM i UL.

Moc nominalna silnika jest dopasowana do zapotrzebowania na 
moc na wale pompy. Moc dopasowano przez ustawienie obrotów 
na silniku, których nie można zmieniać. Związki pomiędzy 
silnikami diesel a pompami są pokazane w rozdziale 
20. Wymiary, masa i dane silnika. W zależności od mocy 
wyjściowej silnik posiada turbosprężarkę i jeżeli jest to konieczne, 
również chłodnicę doładowania powietrza.

Silnik jest chłodzony poprzez wymiennik ciepła. Woda odpływa 
z króćca tłocznego pompy. Zanim woda przepłynie przez 
wymiennik ciepła, przepływa ona przez układ chłodzenia. 
Patrz rys. 4. Wylot z wymiennika ciepła jest doprowadzony do 
wylotu otwartego lub z powrotem przez widoczny stożek do 
zbiornika ssawnego.

Rys. 4 Układ chłodzenia

Jeśli praca układu chłodzenia jest nieprawidłowa, a temperatura 
cieczy chłodzącej jest bardzo wysoka, zamknąć zawory kulowe 
(poz. A i B) i otworzyć zawory kulowe (poz. C i D).

5.3.2 Panel sterowniczy silnika diesel

Silnik jest wyposażony we własny panel sterowniczy. 
Agregat ppoż. może być sterowany poprzez szafę sterowniczą 
lub przez panel sterowniczy silnika. Standardowo, sterowanie 
odbywa się przez szafę sterowniczą. W momencie, kiedy szafa 
sterownicza ulegnie uszkodzeniu, panel sterowniczy może być 
użyty w celu sterowania pracą agregatu pompowego.

Dodatkowo, panel sterowniczy wskazuje podstawowe parametry 
silnika takie jak prędkość silnika, napięcie akumulatorów 1 i 2, 
ciśnienie oleju i temperaturę cieczy chłodzącej.

Konstrukcja szafy sterowniczej pokazana jest na rys. 5 dla 
silników JU/JW i na rys. 6 dla silników JW. Na rys. 5 i 6 pokazane 
są i opisane przyrządy wskazujące oraz elementy pracy. 
Jak uruchomić silnik przez szafę sterowniczą jest opisane 
w rozdziale 13.2.2 Praca ręczna przez panel sterowania silnika 
diesel.

UWAGA
Pompa wtryskowa została ustawiona fabrycznie 
i ustawień tych nie można zmieniać.
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Rys. 5 Panel sterowania silnika diesel JU/JW
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WARNING
THIS EQUIPMENT STARTS

AUTOMATICALLY

USE EAR PROTECTION

C13187

I24 3 3 6I3 I4 I5

I1 2 5 1

CAUTION
DO NOT RUN ENGINE WITHOUT

AIR FILTER INSTALLED.

PERSONAL INJURY OR

ENGINE DAMAGE MAY

RESULT.
C13191

!

Poz. Elementy pracy Opis

1
Instrukcje dla pracy 
awaryjnej

Instrukcja uruchomienia 
silnika przez panel 
sterowniczy.

2 Przełącznik wyboru
Dla wybrania trybu pracy 
automatycznej lub ręcznej.

3
Przełączniki ręczne 
akumulatora 1 lub 2

Do ręcznego uruchomienia 
silnika z akumulatorem 1 lub 2.

4
Skasowanie nadmiernej 
prędkości

Jeśli silnik został zatrzymany 
z powodu warunków 
nadmiernej prędkości, 
alarm nadmiernej prędkości 
musi zostać skasowany 
przełącznikiem aby usunąć 
ten problem.

5
Światełko 
ostrzegawcze

Wskazuje na to, że przełącznik 
wyboru nie jest przełączony na 
"AUTOMATIC OR MANUAL 
STOP".

6
Sprawdzenie 
przekroczenia 
prędkości

Bada czy funkcja prędkości 
nadmiernej działa, kiedy silnik 
zatrzyma się z powodu 
nadmiernej prędkości. 
Sygnał prędkości nadmiernej 
będzie wytwarzany przy 67 % 
prędkości znamionowej. 
Alarm prędkości nadmiernej 
musi zostać wyzerowany 
przełącznikiem 
[WYZEROWANIE 
PRĘDKOŚCI NADMIERNEJ] 
(poz. 4).

Poz. Przyrząd wskazujący Opis

I1
Obrotomierz i licznik 
czasu pracy

Wskazuje prędkość silnika 
i liczbę przepracowanych 
godzin.

I2 Ciśnienie oleju
Wskazuje ciśnienie oleju 
silnika.

I3
Woltomierz, 
akumulator 1

Wskazuje napięcie 
dostarczane przez 
akumulator 1.

I4
Woltomierz, 
akumulator 2

Wskazuje napięcie 
dostarczane przez 
akumulator 2.

I5 Wskaźnik temperatury
Wskazuje temperaturę cieczy 
chłodzącej.
9
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Rys. 6 Panel sterowania silnika diesel JX

* Elektroniczny moduł sterowania

T
M

0
4

 5
11

5
 2

6
0

9

9

7

5

3

1

8

6

4

2

10 11 12

Poz. Elementy pracy Opis

1
Widok przyrządu 
pomiarowego

Pokazuje istotne parametry 
silnika i komunikaty alarmowe.

2
Woltomierz, 
akumulator 1 lub 2

Wskazuje napięcie dostarczane 
przez akumulator 1 lub 2.

3 Licznik godzin pracy Wskazuje liczbę godzin pracy.

4
Przyrząd wyboru 
akumulatora, 
woltomierz

Dla wybrania napięcia 
akumulatora, które będzie 
pokazywane na woltomierzu.

5 Przełącznik wyboru
Dla wybrania trybu pracy 
automatycznej lub ręcznej.

6
Przełącznik wyboru 
ECM*

Wartością domyślną jest 
"PRIMARY ECM". 
Tylko w przypadku awarii 
głównego ECM, spowoduje że 
silnik zatrzyma się lub nie 
ruszy, ręcznie przełączyć na 
"ALTERNATE ECM".

7
Światełko 
ostrzegawcze, 
praca ręczna

Wskazuje na to, że przełącznik 
wyboru nie jest przełączony na 
pracę automatyczną.

8
Światełko 
ostrzegawcze, 
alternatywnie ECM*

Wskazuje, że przełącznik 
wyboru ECM ustawiony jest na 
"ALTERNATE ECM".

9
Ręczny przełącznik 
zatrzymania

Do ręcznego zatrzymania 
silnika.

10
Przełączniki ręczne 
akumulatora 1

Do ręcznego uruchomienia 
silnika z akumulatorem 1.

11
Przełączniki ręczne 
akumulatora 2

Do ręcznego uruchomienia 
silnika z akumulatorem 2.

12
Skasowanie 
nadmiernej prędkości

Jeśli silnik został zatrzymany 
z powodu warunków 
nadmiernej prędkości, 
alarm nadmiernej prędkości 
musi zostać skasowany 
przełącznikiem aby usunąć ten 
problem.
10
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Panel sterowania silnika diesel JX6 wyposażony jest we 
wskaźnik diagnostyczny. Patrz rys. 7.

Rys. 7 Panel sterowania wskaźnika diagnostycznego JX6

Podczas normalnej pracy silnika diesel, wyświetlacz pokazuje 
prędkość obrotową silnika, temperaturę cieczy chłodzącej, 
ciśnienie oleju i napięcie akumulatora 1 lub 2 wyznaczonego 
przełącznikiem wyboru akumulatora (rys. 6, poz. 4).

Rys. 8 Przykład wyświetlania komunikatów podczas 
normalnej pracy, JX6.

Jeśli alarm zostanie wyzwolony, zamiast parametrów silnika 
zostanie wyświetlony komunikat alarmu.

Rys. 9 Przykład komunikatu alarmu, JX6.

Kody SPN (Suspect Parameter Number) i FMI (Failure Mode 
Identifier) będą pokazywane wraz z opisem problemu i opisem 
potrzebnych działań naprawczych. Jeśli wyraz "NEXT" pojawi się 
powyżej przycisków strzałki, kolejne kody będzie można 
zobaczyć przez przytrzymanie przycisku strzałki (rys. 7, poz. C). 
Wcisnąć przycisk enter (rys. 7, poz. D) aby powrócić do ekranu 
głównego. Przegląd możliwych komunikatów alarmowych jest 
podany w instrukcji obsługi razem z kodami SPN i FMI.
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Poz. Oznaczenie Opis

A Wyświetlany tekst

Wskazuje cztery najważniejsze 
parametry silnika:
• prędkość obrotową silnika
• temperaturę cieczy chłodzącej 

(°F)
• ciśnienie oleju (psi)
• napięcie akumulatora (1 lub 2).
Jeśli alarm zostanie wyzwolony, 
zamiast parametrów silnika 
zostanie wyświetlony komunikat 
alarmu.

B Przycisk menu Otwiera główne menu.

C Przyciski strzałek Poruszanie się po menu.

D Przycisk enter
Otwiera zaznaczone podmenu.
Aktywuje ustawienia i funkcje.

E

Lampka 
sygnalizacyjna
Silnik nie pracuje 
(czerwona)

Zapala się, kiedy awaria spowoduje 
zatrzymanie silnika (np. prędkość 
nadmierna).

F

Lampka 
sygnalizacyjna
Ostrzeżenie 
(bursztyn)

Zapala się, jeśli wystąpi stan 
ostrzeżenia.
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RADA
Nie można dokonywać żadnych ustawień na 
wskaźniku diagnostycznym. Nie używać 
przycisku głównego menu (rys. 7, poz. B).
11



Polski (PL)
5.4 Szafa sterownicza

5.4.1 Informacje ogólne

Agregaty pompowe są regulowane przez sterownik Tornatech, 
który został specjalnie zaprojektowany dla silników diesel pomp 
pożarowych. Sterownik uruchamia silnik automatycznie i monitoruje 
pracę silnika diesel. Jest to zgodne z dopuszczeniem FM.

Tak długo jak tryskacze są aktywne z powodu alarmu i występuje 
zużycie wody, ciśnienie w rurze tłocznej jest zredukowane. 
Jeśli wartość ciśnienia stanie się mniejsza od ustawionego 
ciśnienia uruchomienia na panelu sterowania, pompy załączą się 
automatycznie.

Normalnie, pompa jest wyłączana ręcznie przez sterownik. 
Zatrzymanie automatyczne jest również możliwe jeśli wszystkie 
przyczyny odpowiedzialne za uruchomienie powróciły do stanu 
normalnego.

Przy dokonywaniu ustawień i pracy testowej należy korzystać 
z instrukcji obsługi.

5.4.2 Konstrukcja sterownika

Sterownik jest umieszczony w szafie sterowniczej zamontowanej 
na ramie podstawy. Szafa sterownicza może być dostarczona 
oddzielnie do montażu ściennego lub podłogowego. 
Szafa sterownicza jest obsługiwana poprzez panel sterowania 
i przełączniki umieszczone w jej drzwiach. Patrz rysunki 10 i 11. 
Szafa sterownicza zasila elektrycznie silnik odpowiednio dla jego 
uruchomienia i pracy. Dlatego sterownik wyposażony jest w dwie 
ładowarki akumulatorów aby utrzymywać je w stanie 
naładowanym. Dwa akumulatory są podłączone oddzielnie do 
ładowarek i obwodu zasilania sterownika. Obwód sterowania jest 
zabezpieczony przez dwa wyłączniki (CB3 i CB4, rys. 12, poz. 9 
i 10) po prawej stronie w szafie. Wyłączniki nie są sterowane 
i muszą być ustawione w pozycji "ON".

Rys. 10 Szafa sterownicza

Konstrukcja panelu sterowania w drzwiach jest pokazana na 
rys. 11. Zawiera wyświetlacz, 16 lampek sygnalizacyjnych i sześć 
przycisków.

Wyświetlacz pokazuje status pracy agregatu ppoż. i daje dostęp 
do ustawień w siedmiu menu.

Sterownik wyposażony jest w dwa przełączniki typu DIP po 
stronie wewnętrznej tablicy elektronicznej umieszczonej na 
drzwiach. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą 
przełączników DIP.

Sterownik ma także cztery standardowe przekaźniki i aż 
19 przekaźników dodatkowych, przeznaczonych do wskazywania 
statusu pracy i alarmów.

Rys. 11 Panel sterowania sterownika
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Poz. Oznaczenie

1 Dzwonek alarmu

2 Panel sterujący

3 Przycisk Stop (A5)

4 Skrzynka z czujnikiem ciśnienia

5 Interfejs RS 232 (drukarka jako opcja)

6 Przycisk rozruchu ręcznego, akumulator 1 (A3)

7 Przełącznik wyboru (AUTO - OFF - HAND) (A2)

8 Przycisk rozruchu ręcznego, akumulator 2 (A4)

9 Odłącznik (A1)
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Poz. Opis

A Wyświetlacz

B1 [Cut-in]

B2 [Cut-out)

B3 [Lamp Test/Silence]

B4 [Run Test]

B5 [Print]

B6 [Paper Feed]

1 "AC Power On"

2 "Main Switch in Auto"

3 "Battery #1 Failure"

4 "Battery #2 Failure"

5 "Charger #1 Failure"

6 "Charger #2 Failure"

7 "Engine Low Oil Pressure"

8 "Engine High Temp."

9 "Engine Overspeed"

10 "Engine Run"

11 "Engine Fail to start"

12 "Fail when Running"

13 "Pump Room Alarm"

14 "Deluge Valve/Remote Start"

15 "Weekly Test"

16 "Controller Trouble"
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Wewnętrzne podzespoły sterownika są pokazane na rys. 12.

Rys. 12 Wewnętrzne podzespoły sterownika

5.4.3 Elementy obsługowe

Elementy obsługowe są umieszczone na drzwiach panelu 
sterowania. Patrz rys. 10.

Elementy obsługowe w drzwiach obudowy

Odłącznik A1 (rys. 10, poz. 9)

Odłącznik przerywa zasilanie od głównej sieci zasilania.

Wyłącznik główny A2 (rys. 10, poz. 7)

Wyłącznik główny znajduje się za zamykaną osłoną z tworzywa 
sztucznego. Pozwala on na wybranie trzech pozycji:

[BATTERY No. 1 MANUAL CRANK]] A3 
i [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK] A4 (rys. 10, poz. 6 i 8)

Te przyciski mogą być użyte tylko wtedy, kiedy wyłącznik główny 
jest ustawiony na tryb ręczny. Wcisnąć [BATTERY No. 1 
MANUAL CRANK] aby uruchomić silnik akumulatorem 1 lub 
[BATTERY No. 2 MANUAL CRANK] aby uruchomić silnik 
akumulatorem 2. Jeśli oba przyciski zostaną wciśnięte 
jednocześnie, akumulatory 1 i 2 będą pracować równolegle przy 
rozruchu silnika.

[STOP] A5 (rys. 10, poz. 3)

Ten przycisk może być użyty do zatrzymania silnika tylko wtedy, 
kiedy wyłącznik główny jest ustawiony na pracę automatyczną 
oraz, kiedy ciśnienie w układzie jest wyższe od ciśnienia 
wyłączenia pod warunkiem, że wszystkie przyczyny rozruchu 
powrócą do stanu normalnego (rozruch zdalny, zawór zalewowy).

Elementy obsługowe w drzwiach obudowy

[Cut-in] B1 (rys. 11)

Przycisk ten używany jest w przypadku ustawienia granicy 
ciśnienia załączania silnika diesel. Jest to możliwe dzięki 
przełącznikom DIP S10-1. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za 
pomocą przełączników DIP.

[Cut-out] B2 (rys. 11)

Przycisk ten używany jest w przypadku ustawienia granicy 
ciśnienia wyłączania silnika diesel. Jest to możliwe dzięki 
przełącznikom DIP S10-1. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za 
pomocą przełączników DIP.

[Lamp Test/Silence] B3 (rys. 11)

Ten przycisk posiada dwie funkcje:

1. Służy do sprawdzenia działania lampek sygnalizacyjnych 
panelu sterowania i dźwięku alarmu akustycznego. 
Kiedy przycisk jest uaktywniony, lampki sygnalizacyjne po 
lewej stronie panelu zapalą się na jedną sekundę, 
następnie lampki po prawej stronie panelu zapalą się na jedną 
sekundę, a na końcu załączy się akustyczny dźwięk alarmu 
przez okres jednej sekundy.

2. Jest używany do wyciszenia dźwięku alarmu w przypadku 
"Alarmu w pompowni" i "Awarii podczas pracy".

[Run Test] B4 (rys. 11)

Przycisk ten jest używany w celu spuszczenia ciśnienia 
z czujnika ciśnienia, aby zasymulować spadek ciśnienia.

Jest używany również podczas dokonywania ustawień 
w sterowniku. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą 
wyświetlacza.

[Print] B5 (rys. 11)

Jeśli sterownik wyposażony jest w opcjonalną drukarkę, 
przycisk ten służy do wydrukowania zarejestrowanych wydarzeń 
z ostatnich 15 dni i danych ciśnienia z siedmiu ostatnich dni. 
Patrz rozdział 13.4 Pobieranie i drukowanie danych.

Jest używany również podczas dokonywania ustawień 
w sterowniku. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą 
wyświetlacza.

[Paper Feed] B6 (rys. 11)

Jeśli sterownik wyposażony jest w opcjonalną drukarkę, 
przycisk ten służy do podania papieru do slotu drukarki w celu 
uniknięcia zatkania się drukarki.
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Poz. Oznaczenie Opis

1 AR5 do AR28 Opcjonalne przekaźniki alarmowe

2 AR1 do AR4 Standardowe przekaźniki alarmowe

3 - Zaciski do połączeń czujnikowych

4 - Zaciski do połączeń silnika

5 XTR1 Transformator ładowarki 1

6 XTR2 Transformator ładowarki 2

7 CB 1 Wyłącznik ładowarki 1

8 CB 2 Wyłącznik ładowarki 2

9 CB 3 Wyłącznik obwodu sterowania

10 CB 4 Wyłącznik obwodu sterowania

11 - Ładowarka 1

12 - Ładowarka 2

13 - Zaciski zasilania głównego

OFF
Zatrzymanie silnika i zapobieganie jego rozruchowi. 
Kasuje również wszystkie alarmy.

HAND
Umożliwia rozruch ręczny przez aktywację 
uruchomienia elektromagnetycznego zaworu paliwa.

AUTO

Umożliwia uruchomienie silnika w następujących 
przypadkach:
• spadek ciśnienia w układzie, odczytany przez 

czujnik ciśnienia,
• zdalny sygnał rozruchu,
• sygnał zaworu zalewowego,
• tygodniowy test,
• aktywację rozruchu testowego,
• awaria zasilania AC (wybór).

1

2

3

4

9 10 11 12

5

6

7

8
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5.4.4 Wskazania wyświetlacza

Wyświetlacz pokazuje status agregatu ppoż. i komunikaty 
alarmów. Podaje również dostęp do ustawień w menu sterownika. 
Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza.

Rys. 13 Wyświetlacz sterownika szafy sterowniczej

Wyświetlacz podzielony jest na cztery wiersze. Górny wiersz 
pokazuje napięcie akumulatora i stan ładowarki akumulatora 1. 
Drugi wiersz pokazuje napięcie akumulatora i stan ładowarki 
akumulatora 2. Trzeci wiersz pokazuje datę i czas sterowania 
przez różne komunikaty alarmów. Data w formacie (D/M/R) i czas 
będą zawsze pokazywane, kiedy nie występuje żaden alarm. 
Jeśli występuje jeden lub więcej alarmów, wiersz będzie 
pokazywał różne komunikaty, jeden następujący po drugim. 
Czwarty wiersz pokazuje ciśnienie układu.

Tabela poniżej wyjaśnia elementy wyświetlania.

Tabela poniżej pokazuje status ładowarki w poz. 3 i 6.

Stan pracy i komunikaty alarmów są pokazane na rys. 13, poz. 7.

*) Opcja.
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Poz. Opis

1 Napięcie akumulatora 1

2
Prąd ładowania dostarczany z ładowarki 1 do 
akumulatora 1

3 Stan ładowarki akumulatora 1

4 Napięcie akumulatora 2

5
Prąd ładowania dostarczany z ładowarki 1 do 
akumulatora 2

6 Stan ładowarki akumulatora 2

7 Data i czas komunikatów alarmowych

8 Ciśnienie wyłączania (o)

9 Ciśnienie załączania (i)

10 Aktualne ciśnienie układu

Status Opis

BULK
Ładowarka dostarcza maksymalny prąd w celu 
szybkiego naładowania akumulatora.

OVER
Ładowarka jest w trybie obciążenia, aby 
zmaksymalizować poziom naładowania baterii.

FLOAT Ładowarka utrzymuje napięcie akumulatora.

AC FAIL Ładowarka nie jest podłączona do źródła zasilania.

no ans
Ładowarka straciła połączenie komunikacyjne 
z główną tablicą elektroniczną.

24.3V

21.6V

14-04-05

o:140

1.3A

10.5A

09:59:08

i:100

FLOAT

BULK

s:174psi

1

4

7

8 9 10

6

2 5 3

Status Opis

Crank 1/6
Batt#1 10s

Status cyklu rozruchowego i odliczania 
czasu.

Low System 
Pressure

Ciśnienie układu jest mniejsze niż 85 % od 
ciśnienia załączania przez okres dłuższy niż 
jedna sekunda.

Remote Start
Silnik został uruchomiony przez aktywację 
(otwarcie) zdalnego styku (21-13).

Remote - Pump 
Demand

Sygnał zdalny jest wciąż aktywny i nie jest 
możliwe zatrzymanie silnika przyciskiem 
[STOP].

Automatic Start
Silnik został uruchomiony przez wykrycie 
spadku napięcia (poniżej ciśnienia 
załączania).

Auto Start - 
Pump Demand

Ciśnienie układu jest wciąż niższe od 
ciśnienia wyłączania i nie jest możliwe 
wyłączenie silnika przyciskiem [STOP].

AC Power 
Failure

Sterownik zasilany jest tylko przez 
akumulatory.

RPT mm:ss
Pozostały czas przed automatycznym 
zatrzymaniem.

Seq. Start Time 
ss

Pozostały czas przed uruchomieniem 
sekwencji.

Press Line 
Failure

Zawór elektromagnetyczny został 
aktywowany, ale spadek ciśnienia nie został 
wykryty lub czujnik ciśnienia jest uszkodzony.

Low Fuel Level
Styk 23-24 jest zamknięty przez więcej niż 
jedną sekundę.

Water Reservoir 
Low

Styk 23-26 jest zamknięty przez więcej niż 
dziesięć sekund.

Water Reservoir 
Empty

Styk 23-27 jest zamknięty przez więcej niż 
dziesięć sekund.

Low Pump 
Room Temp

Styk 23-28 jest zamknięty.

High Fuel Level
Styk 23-29 jest otwarty przez więcej niż pół 
sekundy.

Low Suction 
Pressure

Styk 23-30 jest zamknięty przez więcej niż 
trzy sekundy.

Weekly Test 
mm:ss

Pozostały czas do testu tygodniowego.

Lockout Signal *)
Sterownik jest zabezpieczony przez inne 
urządzenie i nie zostanie uruchomiony 
automatycznie.

Interlock On *)
Inne urządzenia, które muszą być 
zabezpieczone są zasilane napięciem 
sterownika.

AC Failure Start 
mm:ss

Pozostały czas przed automatycznym 
uruchomieniem w przypadku wykrycia strat 
energetycznych w sieci.

Altern. ECM 
pos.

Przełącznik wyboru ECM jest w pozycji 
"ALTERNATE ECM" (typ silnika JX 6).

System 
Overpressure

Ciśnienie układu jest wyższe od ustawionej 
granicy.

Fuel Injection
Wadliwe działanie w układzie wtrysku paliwa. 
Styk 23-70 jest zamknięty.
14
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5.4.5 Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania i dźwięk 
alarmu

Szesnaście lampek sygnalizacyjnych pokazuje status sterownika 
i silnika. Patrz tabela poniżej.

Tablica wskazuje nawet wtedy, kiedy akustyczny dzwonek alarmu 
działa oraz, kiedy sygnalizacja błędu jest skasowana 
automatycznie (A) lub ręcznie (M) przez przekręcenie wyłącznika 
głównego A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję "OFF".

*) Alarm nadmiernej prędkości obrotowej musi zostać skasowany na panelu sterowania silnika za pomocą przełącznika 
[OVERSPEED RESET] (rys. 5, poz. 4, dla silników JU/JW i rys. 6, poz. 12, dla silników JX).

Poz. Lampka sygnalizacyjna Opis Dzwonek Kasowanie

1 AC power ON Sterownik jest połączony do zewnętrznego źródła zasilania. - -

2 Main Switch in Auto Wyłącznik główny A2 jest w pozycji "AUTO". - -

3 Battery #1 Failure

Brak podłączonego akumulatora.
Napięcie akumulatora < 50 %.
Nieprawidłowe podłączenie akumulatorów.
Problem podczas ładowania.

M

4 Battery #2 Failure

Brak podłączonego akumulatora.
Napięcie akumulatora < 50 %.
Nieprawidłowe podłączenie akumulatorów.
Problem podczas ładowania.

M

5 Charger #1 Failure

Zakłócenie wewnętrzne.
Ładowarka nie jest podłączona do sieci zasilania.
Zakres prądu 15 A.
Prąd mniejszy od 0,5 A.

M

6 Charger #2 Failure

Zakłócenie wewnętrzne.
Ładowarka nie jest podłączona do sieci zasilania.
Zakres prądu 15 A.
Prąd mniejszy od 0,5 A.

M

7 Engine Low Oil Pressure
Ciśnienie oleju w układzie olejowym silnika jest bardzo 
niskie.

M

8 Engine High Temp. Ciecz chłodząca osiągnęła nieprawidłową temperaturę. M

9 Engine Overspeed
Silnik pracuje z nadmierną prędkością obrotową i styki silnika 
są zamknięte.

M *)

10 Engine Run Silnik pracuje. - -

11 Engine Fail to Start
Próba uruchomienia silnika trwała sześć razy, ale silnik nie 
pracuje.

M

12 Fail when Running
Silnik powinien pracować, ale nie pracuje. Styki pracy są 
otwarte.

M

13 Pump Room Alarm

Wskazuje jeden lub więcej następujących stanów:
• niskie ciśnienie wlotowe
• niski poziom paliwa
• niski poziom wody w zbiorniku wody
• pusty zbiornik wody
• niska temperatura otoczenia
• awaria zasilania.

A

14 Deluge Valve/Remote Start
Uruchomienie silnika poprzez zawór zalewowy lub sygnał 
zdalny.

- -

15 Weekly Test Tygodniowy test został uruchomiony. - -

16 Controller Trouble

Wskazuje następujące zakłócenia:
• zakłócenie, akumulator #1
• zakłócenie, akumulator #2
• zakłócenie, ładowarka #1
• zakłócenie, ładowarka #2
• zakłócenie po stronie ciśnienia.

M

15
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5.5 Funkcje

Sterowanie i monitorowanie odbywa się przez funkcje opisane 
w następujących podrozdziałach.

Niektóre parametry regulacji są pokazane na wyświetlaczu 
panelu sterowania. Patrz rozdział 5.4.4 Wskazania wyświetlacza. 
Błąd zostanie wskazany, jeśli wartość znajduje się poza 
ustawioną granicą. Patrz rozdział 5.4.4 Wskazania wyświetlacza 
i 5.4.5 Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania i dźwięk 
alarmu. Sygnał błędu może być przeniesiony do systemu 
zarządzania budynkami lub innego systemu za pomocą 
dodatkowych przekaźników alarmu. Przegląd przekaźników 
alarmowych podany jest w rozdziale 11.3 Podłączenia 
standardowych przekaźników alarmowych. Wszystkie komunikaty 
pracy i alarmów są pokazane w rozdziale 5.6 Komunikaty i 
alarmy robocze.

5.5.1 Funkcje robocze

Praca automatyczna

Kiedy wyłącznik główny jest w pozycji "AUTO" i wbudowany 
czujnik ciśnienia wykryje, że ciśnienie układu jest niższe od 
ciśnienia załączania, rozrusznik zapoczątkuje cykl 
automatycznego uruchomienia silnika w celu automatycznego 
uruchomienia agregatu ppoż.
Cykle uruchomienia spowodują dostarczenie paliwa do zaworu 
elektromagnetycznego i obrócenie wału silnika przez 15 sekund, 
a następnie jego zatrzymanie na kolejne 15 sekund. 
Sekwencja taka jest powtarzana sześciokrotnie. Przed każdą 
nową próbą uruchomienia, nastąpi zamiana jednostek 
rozruchowych. Zmiana akumulatów następuje automatycznie, 
ale jeśli brak jest jednego akumulatora lub jeden jest zepsuty lub 
za słaby, kolejne rozruchy będą przeprowadzane za pomocą 
naładowanego akumulatora.

Jeśli silnik jest w pozycji pracy automatycznej, lampki sygnalizacyjne 
"Main Switch in Auto" będą włączone (rys. 11, poz. 2). Jeśli silnik 
pracuje, lampka sygnalizacyjna "Engine Run" (rys. 11, poz. 10) 
także będzie włączona i wyświetlacz pokaże "Automatic Start".

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony po sześciu próbach, 
lampka sygnalizacyjna "Engine Fail to Start" (rys. 11, poz. 11) 
będzie włączona.

Silnik nie może być zatrzymany przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, 
poz. 3), kiedy ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia 
wyłączania. W przeciwnym razie wyświetlacz pokaże "Auto Start 
- Pump Demand" i silnik będzie można zatrzymać przez 
obrócenie wyłącznika głównego w pozycję "OFF". 
Zatrzymanie automatyczne również jest możliwe. Patrz poniżej.

Ciśnienie załączania i wyłączania może być ustawione za 
pomocą przycisków B1 [Cut-in] i B2 [Cut-out] (rys. 11). 
Patrz rozdział 12. Uruchomienie.

Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie 
spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej 
prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo.

Automatyczne zatrzymanie

W pracy automatycznej, silnik zatrzyma się automatycznie, 
kiedy wszystkie ustawienia uruchomienia powrócą do stanu 
normalnego. Aby wybrać pracę automatyczną, należy ustawić 
przełącznik DIP S10-2 w pozycję "ON". Patrz rozdział 
6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. 
Normalnie, silnik zatrzyma się po 30 minutach, ale czas pracy 
może być zmieniany. Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą 
wyświetlacza. Pozostały czas pracy pokazany jest na 
wyświetlaczu (RPT mm:ss).

Praca ręczna

Uruchomienie testowe i rozruch jest możliwe w przypadku pracy 
ręcznej, dzięki przełącznikowi głównemu A2 (rys. 10, poz. 7) 
i przyciskowi [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK] i [BATTERY 
No. 2 MANUAL CRANK].

Przełączyć wyłącznik główny w pozycję "HAND", aby uruchomić 
silnik przez uruchomienie zaworu paliwa.

Wcisnąć [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK], aby uruchomić 
silnik akumulatorem 1 lub [BATTERY No. 2 MANUAL CRANK], 
aby uruchomić silnik akumulatorem 2. Jeśli oba przyciski zostaną 
wciśnięte jednocześnie, akumulatory 1 i 2 będą pracować 
równolegle przy rozruchu silnika.

Aby zatrzymać silnik, przełączyć wyłącznik główny w pozycję "OFF" 
lub "AUTO".

Jeśli silnik pracuje, lampka sygnalizacyjna "Engine Run" (rys. 11, 
poz. 10) będzie również włączona i wyświetlacz pokaże 
"Automatic Start". Alarmy "Engine Fail to Start" (rys. 11, poz. 11) 
i "Fail when Running" (rys. 11, poz. 12) nie są obsługiwane z tej 
pozycji.

Nadmierna prędkość spowoduje zatrzymanie silnika i uruchomi 
akustyczny dźwięk alarmu. Wszystkie inne sygnały alarmowe są 
obsługiwane, ale nie mają żadnego wpływu na pracę silnika.

Praca awaryjna

Jeśli sterownik ulegnie awarii, praca awaryjna będzie możliwa 
przez panel sterowania na silniku diesel. Patrz rozdział 
13.2.2 Praca ręczna przez panel sterowania silnika diesel.

Zdalne sterowanie

Silnik może być uruchomiony przez chwilowe otwarcie zdalnego 
styku, niezależnie od czujnika ciśnienia. Może być tylko ręcznie 
zatrzymane przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3), 
pod warunkiem, że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia 
zatrzymania.

Jeśli silnik został uruchomiony przez sterowanie zdalne, 
lampka sygnalizacyjna "Deluge Valve/Remote Start" (rys. 11, 
poz. 14) będzie włączona, a wyświetlacz pokaże komunikat 
"Remote Start".

Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie 
spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej 
prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo.

Ustawienia za pomocą zaworu zalewowego

Jeśli zawór zalewowy jest dostarczony, sterownik może zostać 
uruchomiony przez otwarcie normalnie zamkniętego styku 
(układ odporny na uszkodzenia) pochodzący z wyposażenia 
ochrony ppoż. (zawór zalewowy), niezależnie od czujnika 
ciśnienia. Silnik może być zatrzymany ręcznie przyciskiem A5 
[STOP] (rys. 10, poz. 3), tylko wtedy, kiedy styki wyposażenia 
ochrony ppoż. powrócą do pozycji normalnej (pod warunkiem, 
że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączenia).

Jeśli silnik został uruchomiony przez zawór zalewowy, lampka 
sygnalizacyjna "Deluge Valve/Remote Start" (rys. 11, poz. 14) 
będzie włączona.

Wszystkie sygnały alarmowe silnika są czynne, ale nie 
spowodują zatrzymania silnika, za wyjątkiem sygnału nadmiernej 
prędkości obrotowej, który zatrzyma silnik natychmiastowo.

Automatyczny rozruch próbny

Sterownik można ustawić na automatyczny rozruch próbny. 
Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. 
Kiedy automatyczny rozruch jest uaktywniony, silnik uruchamia 
się przy ustawionym czasie załączania i wyłącza się przy 
ustawionym czasie wyłączania lub, kiedy ustawiony czas 
przebiegu automatycznego zatrzymania się jest najkrótszy. 
Silnik może być zatrzymany przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, 
poz. 3) zanim próba zostanie zakończona (pod warunkiem, 
że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączania).

Podczas automatycznego rozruchu próbnego, lampka 
sygnalizacyjna "Weekly Test" (rys. 11, poz. 15) jest załączona 
i wyświetlacz pokazuje wiadomość "Weekly Test" razem z czasem 
zakończenia próby. Opcjonalny przekaźnik alarmowy AR5 będzie 
również aktywowany jeśli zamówiona została opcja A1.

Wszystkie sygnały alarmowe są czynne. 
Podczas automatycznego rozruchu próbnego alarmy takie jak 
niski poziom ciśnienia, wysoka temperatura, nadmierna prędkość 
obrotowa, wadliwe działanie wtrysku paliwa czy stan 
programowalnych sygnałów zewnętrznych natychmiast 
zatrzymają silnik aby zapobiec zniszczeniu.
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Ręczny rozruch próbny

Rozruch próbny może być również zapoczątkowany przez 
wciśnięcie przycisku B4 [Run Test] (rys. 11). Wciśnięcie tego 
przycisku zasymuluje spadek ciśnienia. Silnik zatrzyma się, 
jeśli przycisk A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3) jest wciśnięty, lub kiedy 
zatrzymanie automatyczne jest uaktywnione.

Wszystkie sygnały alarmowe są czynne. Podczas ręcznego 
rozruchu próbnego, niski poziom ciśnienia, wysoka temperatura, 
nadmierna prędkość obrotowa, wadliwe działanie wtrysku paliwa 
czy stan programowalnych sygnałów zewnętrznych natychmiast 
zatrzymają silnik, aby zapobiec zniszczeniu.

Załączenie pompy w przypadku przerwy w dopływie energii 
elektrycznej

W przypadku braku dopływu energii elektrycznej, silnik uruchomi 
się automatycznie po wyznaczonym czasie. Silnik zatrzyma się 
natychmiast, zaraz po przywróceniu energii elektrycznej. 
Funkcja ta może zostać wyłączona przez ustawienie czasu na 0. 
Przy dostawie agregatu z fabryki, funkcja ta jest wyłączona. 
Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza.

Opóźnienie załączenia

W układzie złożonym z kilku pomp, konieczne może okazać się 
ustawienie opóźnienia załączania, aby zapobiec uruchomieniu 
się wszystkich silników w tym samym czasie. 
Opóźnienie załączania jest wybierane (5, 10 i 15 sekund). 
Rozdział 6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP, 
podrozdział Opóźnienie załączenia (S10-3+4) i 6.2 Ustawienia za 
pomocą wyświetlacza, podrozdział Menu 4 (przekaźnik czasowy). 
Czas jaki pozostał do uruchomienia silnika jest pokazany na 
wyświetlaczu ("Seq Start Time ss").

Ładowanie akumulatorów

Sterownik wyposażony jest w dwa niezależne, w pełni 
zautomatyzowane ładowarki akumulatorów do ciągłego 
ładowania 10 A, kompletnie z następującymi funkcjami.

• filtr wejściowy AC

• ogranicznik prądu

• zatrzymanie nadprądowe

• 500 mA podładowania akumulatora

• wykrycie uszkodzenia celi

• alarm niskiego ładowania akumulatora.

Sterownik żaluzji

W celu zapewnienia dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego 
powietrza i odprowadzenia ciepła, może być konieczne 
zamontowanie żaluzji wentylacyjnych. Żaluzje mogą być 
sterowane przez szafę sterowniczą, jeśli ich napęd elektryczny 
jest podłączony do standardowego przekaźnika alarmowego 
AR2, zaciski 11 i 12. Standardowy przekaźnik alarmu AR2 jest 
czynny podczas pracy silnika diesel.

Blokada zewnętrzna przez inny osprzęt (opcja C1)

Kiedy sygnał blokady zewnętrznej jest obecny, sterownik 
wstrzyma uruchomienie wykrycia spadku ciśnienia wody przy 
rozruchu tygodniowym i próbnym. Wszystkie inne przyczyny 
uruchomień spowodują proces uruchomienia.

Jeśli przewody blokady zewnętrznej są zwarte, bezpiecznik FU1 
zostanie przepalony i funkcja blokady zewnętrznej będzie 
nieczynna. Jeśli przewody blokady zewnętrznej zostaną 
przecięte, przekaźnik CR8 nie będzie mógł być uruchomiony 
i funkcja blokady zewnętrznej będzie wciąż nieaktywna.

Blokada wewnętrzna innego osprzętu (opcja C2)

Obwód blokady dostarcza zasilanie na napięcie 12 VDC lub 
24 VDC do zacisków 11-64 w celu uniemożliwienia uruchomienia 
innego osprzętu.

Wymiennik wody chłodzącej (opcja C7)

Niektóre agregaty ppoż. są wyposażone w wymiennik wody 
chłodzącej silnika. Dla tego celu, szafa sterująca zawiera 
wyłącznik 10 A (CB5). Wymiennik reguluje się samodzielnie przy 
pomocy zewnętrznego termostatu wody chłodzącej.

Wymiennik przeciwkondensacyjny (opcja D9A i D9B)

Aby uniknąć powstania kondensatu, szafa sterowania może być 
wyposażona w wymiennik przeciwkondensacyjny z termostatem 
(opcja D9A) lub regulator wilgotności (opcja D9B).

5.5.2 Funkcje kontrolne

Kontrola pracy silnika

Jeśli silnik jest w trybie pracy automatycznej i gotowy do pracy, 
lampki sygnalizacyjne "Main Switch in Auto" będą włączone 
(rys. 11, poz. 2). Podczas procesu rozruchu, wyświetlacz pokaże 
liczbę aktualnych prób uruchomienia i pozostały czas ("Crank 1/6 
Batt#1 10s"). Kiedy silnik pracuje, lampka sygnalizacyjna 
"Engine Run" (rys. 11, poz. 10) jest włączona i wyświetlacz 
pokaże komunikat "Automatic Start". Jeśli rozruch został 
zapoczątkowany przez zdalny sygnał lub z sygnału z zaworu 
zalewowego, lampka świetlna "Deluge Valve/Remote Start" 
będzie również włączona, a wyświetlacz pokaże komunikat 
"Remote Start". We wszystkich przypadkach, standardowy 
przekaźnik alarmu AR2 będzie aktywny.

Jeśli sterownik nie otrzyma sygnału o pracy silnika po sześciu 
próbach uruchomienia silnika, lampka sygnalizacyjna "Engine 
Fail to Start" będzie włączona (rys. 11, poz. 11) i standardowy 
przekaźnik alarmu AR1 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu 
opcjonalny AR9 będzie również aktywny, jeśli opcja A5 została 
zamówiona.

Jeśli jest zapotrzebowanie na pracę pompy, ale silnik diesel nie 
pracuje, lampka sygnalizacyjna "Fail when Running" będzie 
włączona i standardowy przekaźnik alarmu AR1 będzie aktywny.

W obydwu sytuacjach alarmowych, akustyczny dźwięk alarmu 
zostanie uruchomiony.

Przekaźnik AR28 żądanie pracy pompy (opcja B8) będzie 
uruchomiony, jeśli stan pracy jest aktywny (ciśnienie powyżej 
ciśnienia wyłączania podczas pracy silnika, otwarty styk pracy 
zdalnej, otwarty zawór zalewowy), podczas pracy silnika. W tej 
sytuacji, silnik nie zatrzyma się, jeśli przycisk [STOP] jest 
wciśnięty.

Kontrola akumulatorów

Jeśli stan naładowania akumulatorów spadnie poniżej ustalonej 
wartości (normalnie jest to 50 % nominalnego napięcia 
akumulatora), lub kiedy akumulator nie osiągnie odpowiedniego 
napięcia po 24 godzinach pełnego ładowania, albo kiedy 
akumulator nie jest podłączony, albo kiedy akumulator 
podłączony jest odwrotnie do biegunów, ostrzeżenie będzie 
widoczne na lampce sygnalizacyjnej "Battery #1 Failure" (rys. 11, 
poz. 3) lub "Battery #2 Failure" (rys. 11, poz. 4) i dodatkowo przez 
lampkę sygnalizacyjną "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16). 
Dzwonek alarmu będzie aktywny. Przekaźnik standardowy AR4 
zostanie wyłączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR10 i AR11 
zostanie również wyłączony, jeśli opcja A6 została zamówiona.

Obydwa akumulatory są monitorowane. Wartość alarmu może 
być nastawiona.
Patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza, 
podrozdział Menu 6 (słaby akumulator).

W razie awarii akumulatora, ładowarka uruchomi alarm, 
który zasygnalizuje aby nie używać uszkodzonego akumulatora 
podczas próby uruchomienia.

Kontrola ładowarek akumulatorów

Jeśli prąd ładowania jest za niski (0,5 A) albo za wysoki (15 A), 
albo żadna ładowarka nie jest podłączona lub ładowarka nie jest 
podłączona do zasilania głównego przez więcej niż pięć minut, 
ostrzeżenie będzie sygnalizowane przez lampkę sygnalizacyjną 
"Charger #1 Failure" (rys. 11, poz. 5) lub "Charger #2 Failure" 
(rys. 11, poz. 6) i dodatkowo przez lampę sygnalizacyjną 
"Controller Trouble" (rys. 11, poz. 18). Dzwonek alarmu będzie 
aktywny. Przekaźnik standardowy AR4 zostanie wyłączony. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR12 i AR13 zostanie również 
wyłączony, jeśli opcja A7 została zamówiona.
Obydwa akumulatory są kontrolowane.

Kontrola źródła zasilania

If the power supply is missing (indicator light "AC Power On" 
(fig. 11, pos. 1) is not on), indicator light "Pump Room Alarm" 
(fig. 11, pos. 13) will be on, and the bell will ring. Standard relay 
AR1 will be activated. The optional alarm relay AR14 will also be 
activated if option A8 has been ordered.
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Kontrola prędkości silnika

Jeśli wystąpi stan nadmiernej prędkości i styk przełącznika 
nadmiernej prędkości jest wyłączony, lampka sygnalizacyjna 
"Engine Overspeed" (rys. 11, poz. 9) będzie włączona 
i akustyczny dźwięk alarmu będzie włączony. 
Przekaźnik standardowy AR1 zostanie włączony. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR6 zostanie również aktywny, 
jeśli opcja A2 została zamówiona.

Kontrola ciśnienia oleju w silniku

Czujnik ciśnienia w silniku kontroluje ciśnienie oleju. 
Ciśnienie oleju musi zostać osiągnięte nie później niż osiem 
sekund po tym jak sygnał pracy silnika został włączony, a styki 
silnika muszą być zamknięte.

Jeśli zostało wykryte nieprawidłowe ciśnienie w układzie silnika 
(za duże), lampka sygnalizacyjna "Engine Low Oil Pressure" 
(rys. 11, poz. 7) będzie włączona i akustyczny dźwięk alarmu 
będzie włączony. Przekaźnik standardowy AR1 zostanie 
włączony. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR7 będzie również 
aktywny, jeśli opcja A3 została zamówiona.

Kontrola temperatury chłodzącej

Temperatura cieczy chłodzącej jest kontrolowana przez czujnik 
temperatury w silniku. Jeśli temperatura cieczy chłodzącej 
osiągnie wartość powodującą zamknięcie się styków silnika, 
lampka sygnalizacyjna "Engine High Temp." (rys. 11, poz. 8) 
będzie włączona i akustyczny dźwięk alarmu będzie włączony. 
Przekaźnik standardowy AR1 zostanie włączony. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR8 będzie również aktywny, 
jeśli opcja A4 została zamówiona.

Kontrola ciśnienia w układzie po stronie tłocznej

Jeśli ciśnienie w układzie, mierzone przez wbudowany czujnik 
ciśnienia w sterowniku jest powyżej ustawionego limitu, 
lampka sygnalizacyjna "Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16) 
będzie włączona i alarm akustyczny będzie włączony. 
Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "System Overpressure" 
i standardowy przekaźnik AR4 będzie aktywny. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR27 będzie również aktywny, 
jeśli opcja A9 została zamówiona.

Jeśli ciśnienie w układzie spadnie poniżej 85 % ciśnienia 
załączenia przez więcej niż jedną sekundę, lampka sygnalizacyjna 
"Controller Trouble" (rys. 11, poz. 16) będzie włączona i alarm 
akustyczny będzie włączony. Wyświetlacz pokaże komunikat 
alarmu "Low System Pressure" i standardowy przekaźnik AR4 
będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny AR20 będzie 
również aktywny, jeśli opcja B6 została zamówiona.

Kontrola poziomu paliwa

Poziom paliwa w zbiorniku jest kontrolowany przez dwa łączniki 
pływakowe (niskiego i wysokiego poziomu). Jeśli poziom paliwa 
spadnie poniżej dwóch trzecich pojemności zbiornika paliwa 
przez więcej niż jedną sekundę, zostanie wyzwolony alarm. 
Lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" 
(rys. 11, poz. 13) i alarm akustyczny zostanie włączony. 
Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Low Fuel Level" 
i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR15 będzie również aktywny, 
jeśli opcja B1 została zamówiona i styki są zamknięte przez 
więcej niż jedną sekundę.

Jeśli poziom paliwa osiągnie wysoki poziom łącznika 
pływakowego przez więcej niż 0,5 sekundy, wyświetlacz pokaże 
komunikat alarmu "High Fuel Level" i opcjonalny przekaźnik 
alarmu AR19 będzie aktywny, jeśli opcja B5 została zamówiona.

Kontrola poziomu w zbiorniku wody

Poziom wody w zbiorniku jest kontrolowany przez dwa łączniki 
pływakowe (niski poziom i pusty zbiornik). Jeśli wykryty zostanie 
niski poziom i styki 23-26 będą zamknięte przez więcej niż 
dziesięć sekund, lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump 
Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i zadziała alarm akustyczny. 
Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Water Reservoir Low" i 
standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu 
opcjonalny AR16 będzie również aktywny, jeśli opcja B2 została 
zamówiona.

Jeśli zbiornik wody jest pusty i styki 23-27 są zamknięte przez 
więcej niż dziesięć sekund, lampka sygnalizacyjna będzie 
włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, poz. 13) i zadziała alarm 
akustyczny. Wyświetlacz pokaże komunikat alarmu "Water 
Reservoir Empty" i standardowy przekaźnik AR3 będzie aktywny. 
Przekaźnik alarmu opcjonalny AR17 będzie również aktywny, 
jeśli opcja B3 została zamówiona.

Kontrola temperatury otoczenia

Jeśli jest zamontowany termostat do mierzenia temperatury 
pokojowej i styki 23-28 będą zamknięte, kiedy temperatura 
spadnie poniżej 5 °C, zostanie uruchomiony alarm. Lampka 
sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" (rys. 11, 
poz. 13) i zadziała alarm akustyczny. Wyświetlacz pokaże 
komunikat alarmu "Low Pump Room Temp" i standardowy 
przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny 
AR18 będzie również aktywny, jeśli opcja B4 została zamówiona.

Kontrola ciśnienia wlotowego

Jeśli zamontowany jest przełącznik ciśnienia na rurze ssącej, 
zostanie uruchomiony alarm, kiedy ciśnienie po stronie ssącej 
będzie poniżej wymaganej wartości. Jeśli styki 23-29 będą 
zamknięte przez przełącznik ciśnienia dłużej niż trzy sekundy, 
lampka sygnalizacyjna będzie włączona "Pump Room Alarm" 
(rys. 11, poz. 13) i alarm akustyczny zadziała. Wyświetlacz 
pokaże komunikat alarmu "Low Suction Pressure" i standardowy 
przekaźnik AR3 będzie aktywny. Przekaźnik alarmu opcjonalny 
AR21 będzie również aktywny, jeśli opcja B7 została zamówiona.

Zapisywanie zdarzeń i danych o ciśnieniu

Sterownik zapisuje zdarzenia z ostanich 15 dni i danych 
o ciśnieniu z siedmiu ostatnich dni. Informacje są także dostępne 
przez użycie portu RS232 (standard, patrz rozdział 
13.4.1 Pobieranie danych przez port RS 232), 
drukarka (opcjonalnie, patrz rozdział 13.4.2 Drukowanie danych) 
lub przez modem (patrz rozdział 13.4.3 Pobieranie danych przez 
modem).

RADA

Alarm nadmiernej prędkości musi zostać 
skasowany na panelu sterowania silnika za 
pomocą wyłącznika [OVERSPEED RESET] (rys. 5, 
poz. 4, dla silników JU/JW, i rys. 6, poz. 12 dla 
silników JX).
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5.6 Komunikaty i alarmy robocze

Status pracy jest pokazywany na panelu sterownika za pomocą 
wyświetlacza i lampek sygnalizacyjnych. Niektóre alarmy 
spowodują uruchomienie alarmu akustycznego. Patrz rozdział 
5.4.4 Wskazania wyświetlacza i 5.4.5 Lampki sygnalizacyjne na 
panelu sterowania i dźwięk alarmu. W poniższych dwóch 
podrozdziałach, komunikaty pracy i alarmów są pokazywane 
razem ze statusem stanu styków przekaźników alarmowych 
zarówno standardowych jak i opcjonalnych.

Wskazuje to także czy sygnalizatory uszkodzenia są kasowane 
automatycznie (A) czy ręcznie (M) przez przełączenie wyłącznika 
głównego A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję "OFF".

5.6.1 Komunikaty robocze

Stan pracy
Lampka 

sygnalizacyjna
Tekst wyświetlacza

Stan przekaźnika 
standardowego

Stan opcjonalnego 
przekaźnika alarmowego

Źródło zasilania AC jest ok. AC Power On - - AR14: nieaktywny

Silnik jest w trybie 
automatycznym i gotowy 
do pracy.

Main Switch in Auto - - -

Cykl rozruchu silnika jest 
aktywowany aby rozpocząć 
pracę silnika diesel.

- Crank 1/6 Batt#1 10s - -

Silnik pracuje w trybie 
automatycznym z powodu 
spadku ciśnienia w 
układzie.

Engine Run Automatic Start AR2: aktywny -

Silnik pracuje w trybie 
automatycznym i ciśnienie 
w układzie jest wciąż 
niższe od ciśnienia 
wyłączania.

Engine Run
Auto Start - 

Pump Demand
AR2: aktywny AR28: aktywny

Silnik został uruchomiony 
w trybie automatycznym 
przez sygnał zdalny.

Deluge Valve/
Remote Start

Remote Start AR2: aktywny -

Silnik pracuje w trybie 
automatycznym i sygnał 
zdalny jest wciąż obecny.

Deluge Valve/
Remote Start

Remote - Pump 
Demand

AR2: aktywny AR28: aktywny

Silnik został uruchomiony 
w trybie automatycznym 
przez sygnał zaworu 
zalewowego.

Deluge Valve/
Remote Start

- AR2: aktywny -

Uruchomienie silnika 
z opóźnieniem.

- Seq Start Time ss - -

Silnik pracuje, ale zostanie 
zatrzymany automatycznie.

Engine Run RPT mm:ss AR2: aktywny -

Automatyczna próba 
uruchomienia jest w trakcie 
pracy.

Weekly Test Weekly Test mm:ss - AR5: aktywny

Silnik został uruchomiony 
ręcznie.

Engine Run - AR2: aktywny -
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5.6.2 Komunikaty alarmowe

Stan pracy
Lampka 

sygnalizacyjna
Tekst 

wyświetlacza
Dzwonek 
alarmu

Stan przekaźnika 
standardowego

Stan 
opcjonalnego 
przekaźnika 
alarmowego

Kasowanie

Silnik nie został 
uruchomiony po sześciu 
próbach.

Engine Fail to Start - AR1: aktywny AR9: aktywny M

Wymagana jest praca 
pompy, lecz silnik nie 
pracuje.

Fail when Running - AR1: aktywny - M

Brak źródła zasilania 
AC.

Pump Room Alarm
AC Failure 

Start mm:ss
AR3: aktywny AR14: aktywny M

Napięcie akumulatora 1 
jest mniejsze od 
wartości ustawionej 
(normalnie 6 V) lub 
żaden akumulator nie 
jest podłączony lub 
akumulator podłączony 
jest odwrotnie do 
biegunów lub 
akumulator nie osiągnął 
właściwego napięcia po 

Battery #1 Failure

Controller Trouble
- AR4: nieaktywny AR10: aktywny M

Napięcie akumulatora 2 
jest mniejsze od 
wartości ustawionej 
(normalnie 6 V) lub 
żaden akumulator nie 
jest podłączony lub 
akumulator podłączony 
jest odwrotnie do 
biegunów lub 
akumulator nie osiągnął 
właściwego napięcia po 

Battery #2 Failure

Controller Trouble
- AR4: nieaktywny AR11: aktywny M

Prąd osiągnął wartość 
15 A lub mniej niż 0,5 A, 
lub ładowarka 1 nie jest 
podłączona do 
przewodu głównego lub 
brak jest zasilania przez 
dłużej niż pięć minut lub 
mikroprocesor ładowarki 
wykrył błąd wewnętrzny.

Charger #1 Failure

Controller Trouble
- AR4: nieaktywny AR12: aktywny M

Prąd osiągnął wartość 
15 A lub mniej niż 0,5 A 
lub ładowarka 2 nie jest 
podłączona do 
przewodu głównego lub 
brak jest zasilania przez 
dłużej niż pięć minut lub 
mikroprocesor ładowarki 
wykrył błąd wewnętrzny.

Charger #2 Failure

Controller Trouble
- AR4: nieaktywny AR13: aktywny M

Silnik pracował 
z nadmierną prędkością 
i został zatrzymany.

Engine Overspeed - AR1: aktywny AR6: aktywny M*)

Ciśnienie oleju 
w układzie olejowym 
silnika jest za niskie po 
ośmiu sekundach od 
uruchomienia silnika.

Engine Low Oil 
Pressure

- AR1: aktywny AR7: aktywny M
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*) Alarm nadmiernej prędkości obrotowej musi zostać skasowany na panelu sterowania silnika za pomocą przełącznika [OVERSPEED 

RESET] (rys. 5, poz. 4, dla silników JU/JW i rys. 6, poz. 12, dla silników JX).

Temperatura 
pompowanej cieczy jest 
wyższa niż 93 °C.

Engine High Temp. - AR1: aktywny AR7: aktywny M

Ciśnienie układu 
mierzone przez 
wbudowany czujnik 
ciśnienia w sterowniku 
jest powyżej ustawionej 
wartości. Patrz rozdział 
6.2 Ustawienia za 
pomocą wyświetlacza 
i Menu 3 (ciśnienie 
maksymalne).

Controller Trouble
System 

Overpressure
AR4: nieaktywny AR27: aktywny M

Ciśnienie układu jest 
mniejsze od 85 % 
ciśnienia załączania.

Controller Trouble
Niskie ciśnienie 

układu
AR4: nieaktywny AR20: aktywny M

Poziom paliwa 
w zbiorniku diesel jest 
poniżej dwóch trzecich 
pojemności.

Pump Room Alarm Low Fuel Level AR3: aktywny AR15: aktywny A

Poziom paliwa osiągnął 
górny zakres łącznika 
pływakowego.

- High Fuel Level - - AR19: aktywny A

Poziom w zbiorniku 
wody jest niski.

Pump Room Alarm
Water Reservoir 

low
AR3: aktywny AR16: aktywny A

Zbiornik wody jest pusty. Pump Room Alarm
Water Reservoir 

empty
AR3: aktywny AR17: aktywny A

Temperatura otoczenia 
jest niska.

Pump Room Alarm
Low Pump

Room Temp
AR3: aktywny AR18: aktywny A

Ciśnienie wlotowe jest 
niskie.

Pump Room Alarm
Low Suction 

Pressure
AR3: aktywny AR21: aktywny A

Stan pracy
Lampka 

sygnalizacyjna
Tekst 

wyświetlacza
Dzwonek 
alarmu

Stan przekaźnika 
standardowego

Stan 
opcjonalnego 
przekaźnika 
alarmowego

Kasowanie
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6. Ustawienia
Ustawienia są wykonywane za pomocą dwóch przełączników DIP 
oraz w menu na wyświetlaczu.

6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP

Możliwe ustawienia:

• język

• zabezpieczenie przycisków na panelu sterowania do 
nastawiania ciśnienia załączania i wyłączania

• zatrzymanie automatyczne lub tylko ręczne

• opóźnienie uruchomienia silnika

• jednostka ciśnienia, kPa lub psi

• zgrywanie danych o ciśnieniu w przedziałach ciśnienia.

Rys. 14 Pozycje przełączników DIP

Dwa przełączniki DIP zamontowane po stronie tablicy 
elektronicznej na drzwiach. Przełącznik DIP S5 jest na górze, 
a przełącznik DIP S10 na dole. Patrz rys. 14. 
Konfiguracja i ustawienia fabryczne są pokazane poniżej.

Przełącznik DIP S5

Przełącznik DIP S10

Język (S5/1+2)

Wyświetlany jest język angielski, bez względu na ustawienia 
przełącznika DIP.

Umożliwianie lub zablokowanie przycisków do ustawiania 
ciśnienia załączania i wyłączania (S10-1)

Kiedy przełącznik DIP S10-1 jest w pozycji "ON", przyciski B1 
[Cut-in] i B2 [Cut-out] umożliwiają dokonywanie ustawień 
(rys. 11). Kiedy są w pozycji "OFF", ustawienia nie są możliwe.

Zatrzymanie automatyczne lub ręczne (S10-2)

Kiedy przełącznik DIP S10-2 jest w pozycji "ON", sterownik 
ustawiony jest na zatrzymanie automatyczne. Silnik zatrzyma się 
po minimalnym czasie pracy ustawionym fabrycznie na 30 minut. 
Czas może być zmieniony na wyświetlaczu menu. Patrz rozdział 
6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza. Kiedy przełącznik 
DIP S10-2 jest w pozycji "OFF", sterownik ustawiony jest na 
zatrzymanie automatyczne. Silnik może być zatrzymany 
przyciskiem A5 [STOP] (rys. 10, poz. 3) pod warunkiem, 
że ciśnienie układu jest wyższe od ciśnienia wyłączania.

Opóźnienie załączenia (S10-3+4)

Sterownik opóźni cykl uruchomienia silnika o pięć sekund, 
dziesięć sekund lub inny czas, który może być ustawiony w menu 
wyświetlacza (patrz rozdział 6.2 Ustawienia za pomocą 
wyświetlacza) w celu wykrycia spadku ciśnienia wody, zdalnego 
uruchomienia lub wykrycia zaworu zalewowego. Czas ten 
ustawiony jest fabrycznie na 15 sekund. Inne próby uruchomienia 
silnika spowodują natychmiastowe uruchomienie. Aby zmienić 
opóźnienie, przełącznik DIP musi być ustawiony według 
poniższej tabeli.

Jednostka ciśnienia (S10-5)

Ciśnienie może być wyświetlone w kPa lub psi. Kiedy przełącznik 
DIP S10-5 jest w pozycji "ON", jednostką ciśnienia będzie kPa. 
W pozycji "OFF", jednostką ciśnienia jest psi.

Zgrywanie danych o ciśnieniu w przedziałach ciśnienia 
(S10-6+7)

Dane ciśnienia są zapisywane za każdym razem, kiedy ciśnienie 
zmienia się bardziej niż przedziały ciśnienia. Przedziały ciśnienia 
mogą być ustawione na 1, 2, 5 lub 10 psi. Aby zmienić przedział 
ciśnienia, ustaw przełącznik DIP zgodnie z poniższą tabelą.

Tryb testu (S10-8)

Ten przełącznik DIP jest do użytku fabrycznego i musi pozostać 
w pozycji "OFF".

T
M

0
4

 5
0

6
8

 2
6

0
9

ON OFF Przełącznik Konfiguracja
Ustawienia 
fabryczne

S5-1 Język
Angielski

S5-2 Język

S5-3 Do użytku fabrycznego

S5-4 Do użytku fabrycznego

ON OFF Przełącznik Konfiguracja
Ustawienia 
fabryczne

S10-1 Przyciski B1 i B2 Zablokowany

S10-2 Czas pracy
Ręczne 
zatrzymanie

S10-3 Opóźnienie załączenia Bez 
opóźnieniaS10-4 Opóźnienie załączenia

S10-5 Jednostka ciśnienia Psi

S10-6 Przedział ciśnienia
5 psi

S10-7 Przedział ciśnienia

S10-8 Do użytku fabrycznego -

S5

S10

Przełącznik ON OFF Czas

S10-4
S10-3

0 sekund

S10-4
5 sekund

S10-3

S10-4
10 sekund

S10-3

S10-4
15 sekund

S10-3

Przełącznik ON OFF
Przedział 
ciśnienia

S10-7
S10-6

5 psi
34,475 kPa

S10-7 10 psi
68,950 kPaS10-6

S10-7 1 psi
6,8950 kPaS10-6

S10-7 2 psi
13,790 kPaS10-6
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6.2 Ustawienia za pomocą wyświetlacza

Siedem menu umożliwia nastawianie kilkoma parametrami:

• data i czas (menu 1)

• czas automatycznego rozruchu (menu 1)

• drukowanie (menu 2)

• ciśnienie maksymalne (menu 3)

• opóźnienie rozruchu (menu 4)

• czas pracy przed automatycznym zatrzymaniem (menu 4)

• opóźnienie rozruchu w przypadku braku zasilania (menu 4)

• kalibracja czujnika ciśnienia (menu 5)

• wartość alarmu dla niskiego napięcia akumulatora (menu 6)

• usuwanie pamięci (menu 7).

Procedura ogólna

• Nacisnąć [Print] przycisk B5 (rys. 11) przez więcej niż 
5 sekund aby dostać dostęp do ustawień menu. 
Trzymać wciśnięty przycisk.

• Aby przejść do następnego menu, wcisnąć [Run Test] 
kilkakrotnie przycisk B4 (rys. 11) do momentu pojawienia się 
żądanego menu. Zwolnić przycisk [Print].

• Aby wybrać wartość, wcisnąć przycisk [Print].

• Aby nastawić wartość, wcisnąć przycisk [Run Test].

• Aby zachować ustawienia, wrócić do wyświetlacza "normal", 
wybrać "Save" używając przycisku [Print] i zatwierdzić 
używając przycisku [Run Test].

• Aby opuścić menu bez zapisywania, wybrać "Exit" używając 
przycisku [Print] i zatwierdzić używając przycisku [Run Test].

• Jeśli żaden z przycisków nie jest przytrzymywany przez dłużej 
niż 30 sekund, ustawienia nie zostaną zapisane, 
a wyświetlacz powróci do trybu głównego.

Menu 1 (data i czas automatycznego rozruchu próbnego)

W tym menu wyświetlacz pokaże następujące elementy 
informacji:

• Linia pierwsza: Data i czas sterownika.

• Linia druga: Aktywacja rozruchu próbnego (Y=tak) lub (N=nie).

• Linia czwarta: Dzień tygodnia, w którym wymagany jest 
próbny rozruch, czas uruchomienia i zatrzymania.

Wszystkie te parametry mogą być zamieniane.
Uwaga: Podczas próbnego rozruchu, czas zatrzymania może być 
zastąpiony czasem pracy. Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za 
pomocą przełączników DIP, podrozdział Zatrzymanie 
automatyczne lub ręczne (S10-2).

Menu 2 (druk)

W tym menu, użytkownik może wybrać w jaki sposób dane 
ciśnienia mają być widoczne po wydrukowaniu:

• "Text": Każdy zapis ciśnienia jest drukowany w oddzielnej linii.

• "Graph": Wydruk jest serią małych linii odpowiadających 
danemu ciśnieniu. Skala osi Y (ciśnienie) może być zmieniona 
przez wprowadzenie minimalnej i maksymalnej wartości Y. 
Skala osi X (czas) może być zmieniona przez zaznaczenie 
pomiędzy jedną godziną, a 15 minut. Punkty linii (0 do 5) 
mogą być dodane aby otrzymać bardziej widoczny wykres.

Menu 3 (ciśnienie maksymalne)

W tym menu, ciśnienie maksymalne może być ustawione na psi 
lub kPa w zależności od wybranej jednostki.

Jeśli ciśnienie układu przekroczy tę wartość, przekaźnik alarmu 
(AR4) "Controller Trouble", lampka sygnalizacyjna "Controller 
Trouble" (rys. 11, poz. 16) i przekaźnik alarmu (opcja A6) "System 
Overpressure" zostaną wywołane.

Menu 4 (przekaźnik czasowy)

W tym menu, można nastawić trzy różne czasy.

a) Opóźnienie rozruchu

Opóźnienie rozruchu może być ustawione od 0 do 60 sekund. 
Ustawienia fabryczne wynoszą 15 sekund.

b) Czas pracy przed automatycznym zatrzymaniem

Silnik zostanie zatrzymany, kiedy wygaśnie czas pracy, ale tylko 
jeśli przełącznik S10-2 jest w pozycji "ON". Patrz rozdział 
6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP. Czas może być 
ustawiony od 1 do 60 sekund. Ustawienia fabryczne wynoszą 
30 minut.
Uwaga: Czas zostanie skasowany jeśli ciśnienie układu spadnie 
poniżej ciśnienia wyłączenia.

c) Rozruch w przypadku braku zasilania

Jeśli ta funkcja jest zaznaczona, silnik zostanie uruchomiony 
automatycznie w przypadku braku zasilania. "AC Fail Start Timer" 
może być ustawiony od 0 do 255 minut.
Uwaga: Jeśli wybrane jest 0, na ekranie pojawi się "No" i funkcja 
będzie wyłączona.

Czas rozpocznie się w przypadku braku zasilania AC. 
Silnik uruchomi się po upłynięciu czasu.

Przy dostawie agregatu z fabryki, funkcja ta jest wyłączona.

Menu 5 (kalibracja czujnika ciśnienia)

To menu jest używane tylko w przypadku wymiany czujnika 
ciśnienia. Funkcja ta jest opisana w instrukcji obsługi.

Menu 6 (słaby akumulator)

W tym menu, wartość wykrywania słabego akumulatora może być 
ustawiona pomiędzy 0,0 i 24,0. Wartość domyślna wynosi 6,0 V.

Menu 7 (kasowanie pamięci)

W tym menu, dane o ciśnieniach lub zapisane zdarzenia mogą 
zostać skasowane indywidualnie. Licznik czasu zliczania oraz 
ostatnia praca silnika nie mogą zostać skasowane.

RADA

Kolejność uruchomienia będzie opóźniona tylko 
przez ustawiony czas jeśli przełączniki S10-3 
i S10-4 są w pozycji "ON". Patrz rozdział 
6.1 Ustawienia za pomocą przełączników DIP.
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7. Identyfikacja
Agregat ppoż. może być rozpoznany po typie oznaczenia na 
tablicy znamionowej. Patrz rys. 15.

7.1 Klucz oznaczenia typu

Objaśnienie typu przeznaczenia jest podane w kolejnym 
podrozdziale.

7.1.1 Klucz oznaczeń typu agregatu pompowego ppoż.

Przykład pierwszy przedstawia agregat pompowy ppoż. z pompą 
DNF z osiowym króćcem ssawnym, napędzaną silnikiem diesel. 
Pompa z dławnicą z wewnętrzną cieczą barierową ma 
dopuszczenie FM i UL. Średnica kołnierza DIN po stronie tłocznej 
wynosi 80 mm i średnica wirnika 260 mm. Pompa i silnik są 
połączone przez sprzęgło demontowane. Sterowanie odbywa się 
poprzez sterownik umieszczony na wspólnej ramie podstawy.

Przykład DNF Fire DN F 80 -25 /260 D A X A A B B

Przykład HSEF: Fire HSE F 8 -15 /323 D B X D A B C

Fire: System ppoż.

Typ pompy
DN: Pompa z wlotem osiowym
HSE: Pompa pozioma z dzielonym korpusem

F : Pompa jest dopuszczona do 
zastosowań ppoż.

Średnica nominalna króćca 
tłocznego
[mm] dla DN
[inch] dla HSE

Wielkość korpusu pompy
[cm] dla DN
[inch] dla HSE

Rzeczywista średnica wirnika [mm]

Napęd
D: Silnik Diesla
E: Silnik elektryczny, 50 Hz
F: Silnik elektryczny, 60 Hz
X: Wykonanie specjalne

Dopuszczenia pompy
A: FM/UL
B: FM
C: UL
X: Bez dopuszczenia

Dopuszczenia pomp do instalacji 
ppoż.
X: Bez dopuszczenia

Podłączenie rury
A: Kołnierz ANSI
D: Kołnierz DIN

Panel sterowania
A: Zamontowany na płycie podstawy
F: Do montażu podłogowego
W: Do montażu naściennego
X: Bez panelu sterowania

Dławnica
B: SNEA
C: SNFA

Sprzęgło
A: Standard (tylko DNF)
B: Demontowane (tylko DNF)
C: Inne typy
D: PTO (wał Power Take-Off)
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7.1.2 Klucz oznaczeń typu silnika

Przykład przedstawia umieszczony w spisie UL standardowy 
silnik John Deere o pojemności 4,5 litra. Chłodzenie odbywa się 
w wymienniku ciepła.

Przykład J U 4 H UL 2 4

Typ silnika
J: Silnik podstawowy John Deere 

dostosowany przez CLARKE UK LTD

Seria silnika
U: Typoszereg standardowy

Silnik 4-cylindrowy = 4,5 litra
Silnik 6-cylindrowy = 6,8 litra

W: Typoszereg specjalny
Silnik 6-cylindrowy = 8,1 litra

X: Typoszereg standardowy
Silnik 6-cylindrowy = 12,5 litra

Liczba cylindrów
4
6

Chłodzenie
H: przez wymiennik ciepła

Dopuszczenia silnika
NL: nieumieszczony na liście
UL: umieszczony na liście

Kod mocy nominalnej

Kod zakresu prędkości
0: standardowy zakres prędkości
4: 2350-3500 min-1 (tylko JU)
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7.1.3 Typ oznaczenia sterownika

Przykład przedstawia sterownik do agregatu ppoż. z silnikiem 
diesel z mikroprocesorem wyposażonym w ładowarkę 10 A 12 V 
zamontowanym na wspólnej ramie podstawy agregatu ppoż. 
Zasilanie sieciowe szafy sterowniczej wynosi 220 V z ujemnym 
uziemieniem. W panelu sterowania wyświetlany jest język 
angielski. Sterownik wyposażony jest dodatkowo w styki niskiego 
poziomu paliwa. Sterownik posiada również układ ogrzewania 
bloków cylindra i znak CE na rynek europejski.

7.1.4 Klucz oznaczeń dławnicy

Pompy HSEF i DNF są wyposażone w niechłodzoną dławnicę 
z wewnętrzną lub zewnętrzną cieczą barierową. 
Pierścienie uszczelniające PTFE impregnowane włóknem 
i pierścienie O-ring korpusu pompy z EPDM.

Przykład GPD N 12 B E BCE10-12 FM B1, C3, C5, C7

Zakres
GPD: Sterownik do agregatów ppoż. z silnikami diesel

Typ uziemienia
N: Uziemienie ujemne
P: Uziemienie dodatne

Napięcie akumulatora [V]
12
24

Montaż
B: Zamontowany na płycie podstawy
F: Do montażu podłogowego
W: Do montażu naściennego

Język
E: Angielski
F: Francuski
S: Hiszpański

Typ ładowarki akumulatora
BCE10-12 10 A-12 V
BCE10-24 10 A-24 V

Dopuszczenie

A1: Przekaźnik alarmu, rozruch próbny
A2: Przekaźnik alarmu, nadmiernej prędkości
A3: Przekaźnik alarmu, niskie ciśnienie
A4: Przekaźnik alarmu, wysoka temperatura
A5: Przekaźnik alarmu, awaria uruchomienia
A6: Przekaźnik alarmu, akumulator 1 i 2
A7: Przekaźnik alarmu, ładowarka 1 i 2
A8: Przekaźnik alarmu, awaria zasilania
B1: Przekaźnik alarmu, niski poziom paliwa
B2: Przekaźnik alarmu, niski poziom wody w zbiorniku
B3: Przekaźnik alarmu, pusty zbiornik wody
B4: Przekaźnik alarmu, niska temperatura w pompowni
B5: Przekaźnik alarmu, wysoki poziom paliwa
B6: Przekaźnik alarmu, niskie ciśnienie układu
B7: Przekaźnik alarmu, niskie ciśnienie wlotowe
B8: Przekaźnik alarmu, żądanie pracy pompy
C3: Napięcie zasilania 220 V, 50-60 Hz
C4: Napięcie zasilania 240 V, 50-60 Hz
C5: Znak CE
C6: Niklowo-kadmowe ładowarki akumulatorów
C7: Układ ogrzewania bloków cylindra
C13: Układ załączania żaluzji
D9: Wymiennik przeciwkondensacyjny i 

termostatu/regulator wilgotności
D11: Przełącznik w sterowniku, niskie ciśnienie wlotowe
D13: Modem do sterowania zdalnego

Przekaźniki alarmu A1 do B8 są opcją.

Przykład S N E A

S: Dławnica sznurowa

N: Dławnica niechłodzona

E: Z wewnętrzną cieczą barierową
F: Z zewnętrzną cieczą barierową

A: Pierścienie uszczelniające PTFE 
impregnowane włóknem i pierścienie O-ring 
korpusu pompy z EPDM.
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7.2 Tabliczka znamionowa

Wszystkie ważne dane techniczne agregatu ppoż. znajdują się na 
tabliczce znamionowej zestawu ppoż. (rys. 15), pompy (rys. 16 
i rys. 17), silnika (rys. 18) i sterownika (rys. 19).

Tabliczka znamionowa zestawu ppoż.

Rys. 15 Tabliczka znamionowa zestawu ppoż.

Tabliczka znamionowa pompy HSEF

Rys. 16 Przykład tabliczki znamionowej pompy HSEF

Tabliczka znamionowa pompy DNF

Rys. 17 Przykład tabliczki znamionowej pompy DNF
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2 Nr katalogowy

3 Numer seryjny

4 Oznaczenie typu wału

5 Rzeczywista średnica wirnika

6 Wydajność nominalna

7 Moc wyjściowa

8 Stopień ochrony

9 Kraj pochodzenia
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Poz. Opis

1 Typ pompy

2 Dopuszczenia

3 Oznaczenie typu

4 Liczba stopni

5 Rzeczywista średnica wirnika

6 Numer seryjny

7 Wydajność nominalna

8 Nominalna wysokość podnoszenia

9 Nominalna prędkość obrotowa

10 Moc nominalna

11 Wysokość podnoszenia przy 150 % natężenia przepływu

12 Maks. wysokość podnoszenia

13 Maksymalna moc

14 Maksymalna wysokość ssania

15 Producent
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Poz. Opis

1 Producent

2 Dopuszczenia

3 Oznaczenie typu

4 Numer seryjny

5 Wydajność nominalna

6 Nominalna wysokość podnoszenia

7 Maks. wysokość podnoszenia

8 Wysokość podnoszenia przy 150 % natężenia przepływu

9 Nominalna prędkość obrotowa

10 Rzeczywista średnica wirnika

11 Liczba stopni

12 Maksymalna wysokość ssania

13 Maksymalna moc przy nominalnej prędkości obrotowej

CENTRIFUGAL   FIRE   PUMP

HORIZONTAL  SPLIT - CASEFM

HSEF 4 - 10 HSEF 4 - 10
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1 242
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474

2960 40.6

768

Model Stage Imp. DIa. mm              Serial

Rated  m
3
/ hr Rated kPa Rated RPM Rated kw

kPa  150% kPa  Max. Max. kw Max. Suction kPa

Indianapolis , IN

U
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FM
APPROVED

MODEL DNF 80-25
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119 92
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71

2900

1

115

06040002

251

SERIAL NUMMER

RATED NET
PRESSURE

NET PRES. AT 150%
RATED CAPACITY

IMPELLER
DIAMETER

MAXIMUM POSITIVE
SUCTION PRESSURE

CAPACITY gal/min AT

MAXIMUM NET
PRES. DEVELOPED

AV. H. A. CASTELO BRANCO. 630 
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL
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Tabliczka znamionowa silnika diesel

Rys. 18 Przykład tabliczki znamionowej silnika diesel

Tabliczka znamionowa sterownika

Rys. 19 Przykład tabliczki znamionowej sterownika

8. Dane techniczne

8.1 Kompletny agregat pompowy ppoż.

Wymiary i masy, patrz rozdział 20.1.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego zależy od typu silnika. 
Pomiar odbywa się bez tłumika w odległości jednego metra od 
agregatu pompowego ppoż. Poziom ciśnienia akustycznego dla 
każdego typu silnika podany jest w tabeli. Typ silnika jest 
umieszczony na tabliczce znamionowej silnika diesel. 
Patrz rys. 18, poz. 1.

8.2 Pompa

Patrz rozdział 20.1 Wymiary i masa.
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Typ silnika
Poziom ciśnienia akustycznego 

[dB(A)]

JU4H-UF10 97,2

JU4H-UF14 97,2

JU4H-UF24 97,2

JU4H-UF30 98,1

JU4H-UF34 98,1

JU4H-UF40 98,6

JU4H-UF50 98,6

JU4H-UF54 98,6

JU6H-UF30 99,2

JU6H-UF34 99,2

JU6H-UF50 99,2

JU6H-UF54 99,4

JU6H-UF60 99,4

JU6H-UF84 99,4

JW6H-UF30 100,3

JW6H-UF40 101,4

JW6H-UF50 102,3

JW6H-UF60 102,7

JX6H-UF30 103,1

JX6H-UF40 103,1

JX6H-UF50 103,4

JX6H-UF60 103,7

JX6H-UF70 103,7

RADA

Wielkość tłumika dostarczonego z fabryki została 
dobrana na podstawie wymaganego poziomu 
ciśnienia akustycznego danej instalacji. 
Miejsce lub wymagany poziom ciśnienia 
akustycznego musi być podany w momencie 
złożenia zamówienia.

Ostrzeżenie

Poziom hałasu w czasie pracy silnika jest 
> 70 dB(A). W czasie wykonywania jakichkolwiek 
prac w pobliżu silnika należy nosić ochronniki 
słuchu.
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8.3 Silnik

8.4 Akumulator

8.5 Sterownik

Standardowe przekaźniki alarmowe są umieszczone na głównej 
tablicy wej./wyj. Dodatkowo, 19 przekaźników alarmowych może 
być domówionych do podłączenia zdalnych wskaźników. 
Wszystkie przekaźniki posiadają styki DPDT na 8 A, 240 VAC.

9. Warunki pracy

9.1 Minimalne ciśnienie wlotowe

Zawsze, musi być dodatnie ciśnienie wejściowe. 
Wymagane minimalne ciśnienie wlotowe wynosi 5 psi.

9.2 Maksymalne ciśnienie wlotowe

Aktualne ciśnienie wlotowe + ciśnienie pompy przy wydajności 
zerowej musi być zawsze mniejsze od maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia pracy. Patrz rozdział 9.7 Maksymalne 
ciśnienie pracy. Maksymalne ciśnienie wlotowe wynosi 100 psi 
(ok. 7 bar).

9.3 Wydajność minimalna

Tylko krótkie okresy pracy podczas uruchomienia i zatrzymania 
są dopuszczalne z zamkniętym zaworem zwrotnym. 
Długotrwała praca przy 15 do 20 % nominalnego przepływu 
spowoduje zgrzanie się pompowanej cieczy, erozję wirnika, 
krótki okres pracy łożysk i uszczelek z powodu naprężeń i drgań. 
W niektórych pompach może wystąpić uszkodzenie wału lub 
zużycie się nieruchomych elementów.

Dlatego zaleca się aby system wyposażony był w przewód 
obejściowy zapewniający wydajność minimalną równą 2 % 
wydajności przy najwyższej sprawności. Minimalne natężenie 
przepływu pomaga odprowadzić nadmiar ciepła i zabezpiecza 
pompę przed przegrzaniem.

Przykład zamocowania przewodu obejściowego jest pokazany 
w rozdziale 10.6 Obejście.

9.4 Ciecze tłoczone

Pompy są przeznaczone do tłoczenia cieczy czystych 
i nieagresywnych, bez cząstek stałych i włóknistych.

9.5 Temperatura cieczy

Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy wynosi +40 °C. 
Pompy mogą pracować z temperaturą od 0 °C do +120 °C.

9.6 Prędkość obrotowa pompy

Maksymalna prędkość obrotowa pompy jest podana na 
certyfikacie VdS i tabliczce znamionowej agregatu ppoż. 
Patrz rys. 15, poz. 11.

9.7 Maksymalne ciśnienie pracy

10, 16 lub 25 bar.

Maksymalne ciśnienie pracy podane jest na tabliczce 
znamionowej pompy.

Typ: silnik wysokoprężny 4-suwowy.

Osiągi: Patrz rozdział 20.2.

Prędkość: Patrz rozdział 20.2.

Masa: Patrz rozdział 20.2.

Średnica przewodu spalinowego: Patrz rozdział 20.2.

Wymiennik ciepła na wylocie: 3/8".

Ilość oleju: Patrz rozdział 20.2.

Typ oleju:
API-klasyfikacja CF4.
Lepkość 15W-40.

Ostrzeżenie

Podczas pierwszego uruchomienia stosować olej 
"John Deere Break-in" (TY22041) do uzupełnienia.

Ciśnienie oleju: Patrz rozdział 20.2.

Ilość cieczy chłodzącej: Patrz rozdział 20.2.

Ciecz chłodzona:
Mieszanina 50 % cieczy 
chłodzącej i 50 % wody.

Czynnik chłodzący:
Chłodziwo Glikol/Etylen 
zgodnie z ASTM D 4985.

Ostrzeżenie

Nigdy nie używać tradycyjnych czynników 
chłodniczych do silników samochodowych. 
Mogą one zniszczyć silnik z powodu wysokiej 
zawartości krzemianów!

Temperatura wody chłodzącej: od 71 do 93 °C.

Ilość paliwa: Patrz rozdział 20.2.

Typ paliwa: Diesel.

Dopuszczalne przeciwciśnienie 
gazów spalinowych:

0,075 bar.

2 x CLT120-12 z 12 V - 120 Ah.

Wymiary akumulatora 
Dł. x Szer. x Wys.:

410 x 177 x 225 mm.

Masa: 38 kg.

Akumulatory są bezobsługowe.

Typ: Tornatech GPD.

Szafka sterownicza: Blacha stalowa, czerwona.

Stopień ochrony: IP24.

Wymiary Szer. x Wys. x Gł.: 24" x 36" x 8".

Masa: ok. 68 kg.

Napięcie zasilające: 1 x 220 V, 50/60 Hz.

Tolerancja napięcia: ± 10 %.

Maksymalny pobór prądu 
(włączając wymiennik wody 
chłodzącej):

30 A.

Emisja hałasu EMC: Zgodnie z EN 61000-6-3.

Odporność na zakłócenia EMC: Zgodnie z EN 61000-6-2.

Stopień zanieczyszczenia: 2.

Napięcie sterujące: 230 V/12 V.

Napięcie zasilania urządzenia do 
ładowania akumulatora:

12 V.

Napięcie akumulatora: 12 V.

Maks. pojemność akumulatora: 120 Ah.

Typ akumulatora: CLT (Pb).

Bezpiecznik ładowarki akumulatora: SLO-BLO 3AG-32VDC 20A.

Ostrzeżenie

Pompa nie powinna pracować z innym 
ciśnieniem, natężeniem przepływu czy 
temperaturą cieczy chłodzącej niż z tą, na którą 
pompa została oryginalnie dobrana i zamówiona. 
Nie tłoczyć innej cieczy niż tą, na którą pompa 
została oryginalnie zamówiona bez zgody 
producenta Grundfos lub autoryzowanego 
przedstawiciela. Lekceważenie powyższych 
ostrzeżeń może przyczynić się do awarii pompy 
lub spowodować poważne obrażenia ciała lub 
śmierć.

UWAGA
Niewystarczające ciśnienie wlotowe może 
spowodować powstanie kawitacji, która 
przyczyni się do uszkodzenia wirnika i obudowy.

UWAGA

Pompa nie może pracować przy zamkniętym 
zaworze po stronie tłocznej, ponieważ może to 
doprowadzić do wzrostu temperatury/powstania 
pary w pompie. Może to spowodować 
uszkodzenie pompy.

UWAGA
Nie zaleca się pracy pompy z przepływem tylko 
przez przewód obejściowy.
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9.8 Temperatura otoczenia

Minimalna temperatura otoczenia

• +4 °C, jeżeli silnik posiada układ podgrzewania wstępnego.

• +10 °C, jeżeli silnik nie posiada układu podgrzewania 
wstępnego.

Maksymalna temperatura otoczenia

Maksymalna temperatura otoczenia w filtrze powietrza wlotowego 
wynosi 40 °C.

9.9 Względna wilgotność powietrza

Wilgotność względna powietrza nie może być za wysoka z uwagi 
na ryzyko skraplania wilgoci w powietrzu, co może doprowadzić 
do uszkodzenia sterownika silnika. Jeżeli wilgotność jest wysoka 
należy zamontować podgrzewacz powietrza z regulatorem 
wilgotności.

9.10 Wpływ temperatury otoczenia i wysokości na 
moc wyjściową silnika

Jeśli temperatura otoczenia przekracza +25 °C (rys. 20) lub jeśli 
silnik jest zamontowany powyżej 90 metrów n.p.m. (rys. 21), 
silnik nie może pracować z pełnym obciążeniem z powodu małej 
gęstości powietrza jak i w konsekwencji, niewystarczających 
warunków chłodzenia. W takich przypadkach może być 
konieczne zastosowanie silnika o większej mocy.

Rys. 20 Zależność pomiędzy mocą silnika a temperaturą 
otoczenia

Rys. 21 Zależność pomiędzy mocą wyjściową silnika 
a wysokością

10. Montaż

10.1 Miejsce montażu

Agregat pompowy powinien być zamontowany w suchym, 
dobrze wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. 
Powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby osoby 
nieupoważnione nie miały dostępu.

Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca dookoła pompy 
i silnika dla umożliwienia wykonania inspekcji, napraw lub prac 
montażowych.

10.2 Fundament

Zaleca się, aby pompa była zamontowana na równym i sztywnym 
fundamencie, na tyle masywnym aby stanowił podstawę dla całej 
pompy. Fundament musi być zdolny do zaabsorbowania 
wszelkich drgań, normalnych obciążeń lub wstrząsów. 
Przyjmuje się zasadę, że masa płyty fundamentowej powinna być 
1,5 razy większa niż masa pompy. Przeważnie stosuje się beton 
w proporcjach: jedna część cementu na trzy części piasku i cztery 
części wody.

Fundament powinien mieć równą i gładką powierzchnię. 
W fundamencie należy zamontować odpowiednie śruby kotwiące 
do zamocowania agregatu pompowego.

Zalecana długość i szerokość fundamentu, patrz rys. 22. 
Długość i szerokość fundamentu musi być większa o 200 mm od 
wymiarów płyty podstawy.

Minimalną wysokość fundamentu (hf) należy obliczyć 
w następujący sposób, jeżeli zakładamy, że masa fundamentu 
powinna wynosić 1,5 x masa całkowita pompy:

Przeważnie stosuje się beton o gęstości (ρ) 2.200 kg/m3.

W instalacjach wymagających cichej pracy zalecane jest 
zastosowanie fundamentu o masie do 5 x masa pompy. 
Minimalną wysokość fundamentu (hf) można obliczyć:
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UWAGA

Podłączenie musi być wykonane zgodnie 
z przepisami lokalnymi. Niezgodność może 
doprowadzić do nieprawidłowego działania 
i zniszczenia elementów pompy.

Ostrzeżenie

Należy zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości 
powietrza do spalania oraz odprowadzania ciepła 
i spalin.

Nieodpowiedni lub niesprawny system wentylacji 
i odprowadzania spalin może być przyczyną 
uduszenia się.

Ostrzeżenie

Nie przechowywać smarów i innych substancji 
lotnych w pobliżu silnika. Powinny one być 
umieszczone w wyznaczonym do tego miejscu 
posiadającym odpowiednią obudowę do 
przechowywania.

Ostrzeżenie

Upewnij się czy masa całego agregatu 
pompowego i masa fundamentu nie przekraczają 
dopuszczalnego obciążenia nośnego podłogi.

hf

mpompa 1,5

Lf Bf cement
------------------------------------------------=

hf

mpompa 5

Lf Bf cement
------------------------------------------------=
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Rys. 22 Wymiary fundamentu

10.3 Tłumienie drgań

Aby uniknąć przenoszenia się drgań na konstrukcję budynku 
i rurociągi zalecane jest zastosowanie kompensatorów 
i amortyzatorów drgań. Patrz rys. 23.

Rys. 23 Tłumienie drgań

Amortyzatory drgań

W celu uniemożliwienia przenoszenia się drgań na budynek, 
wskazane jest odizolowanie fundamentu pompy od podłoża przy 
pomocy amortyzatorów drgań.

Dobór odpowiednich amortyzatorów drgań wymaga ustalenia:

• Sił przenoszonych przez amortyzator

• Prędkości obrotowej silnika

• Wymaganego tłumienia w % (zalecana wartość: 70 %).

Dobór odpowiedniego amortyzatora drgań jest zależny od 
instalacji. Niepoprawny dobór może spowodować zwiększenie 
poziomu drgań. Dlatego też amortyzatory drgań powinny być 
dobierane przez dostawcę.

Jeżeli pompa jest zamontowana na fundamencie 
z amortyzatorami drgań, kompensatory muszą być zamontowane 
po obu stronach pompy. Zabezpiecza to pompę przed 
"wieszaniem" na kołnierzach.

Kompensatory

Kompensatory pełnią następujące funkcje:

• Absorbują termiczną rozszerzalność i kurczenie się 
rurociągów spowodowaną zmianami temperatury cieczy.

• Zmniejszają przenoszenie odkształceń mechanicznych 
związanych z nagłymi wzrostami ciśnienia w rurociągach.

• Izolują urządzenia powodujące hałas w rurociągu 
(tylko kompensatory mieszkowe, gumowe).

Kompensatory należy zamontować po stronie ssawnej i tłocznej. 
Odległość od pompy powinna wynosić co najmniej od 1 do 
1 1/2 x średnica DN. Zapewnia to kompensacje turbulencji 
w kompensatorze, a w rezultacie lepsze warunki po stronie 
ssawnej i minimalne straty ciśnienia po stronie tłocznej.

Przy dużych prędkościach przepływu (> 5 m/s), zaleca się 
zamontowanie większych kompensatorów odpowiednich dla 
rurociągów.

10.4 Poziomowanie

Umieścić agregat pompowy na fundamencie i zamocować przy 
pomocy odpowiednio dobranych śrub. Rama podstawy musi być 
podparta równomiernie na całej powierzchni. Patrz rysunki 24 i 
25. Jeśli będzie to konieczne, można użyć podkładek 
regulacyjnych w celu wypoziomowania ramy podstawy.

Rys. 24 Prawidłowy montaż

Rys. 25 Nieprawidłowy montaż

Oprócz tego, zalecamy zastosowanie amortyzatorów drgań pod 
agregatem pompowym. Patrz rozdział 10.3 Tłumienie drgań.
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UWAGA
Kompensatory nie mogą być montowane w celu 
poprawienia błędów w połączeniach rurociągów 
np. przesunięć i niewspółosiowości kołnierzy.

Ostrzeżenie

Podnoszenie agregatu pompowego powinno być 
wykonywane tylko przez wykfalifikowany 
personel.

Do podnoszenia całego agregatu pompowego 
nigdy nie należy używać uchwytów do 
podnoszenia pojedynczych elementów.

Stosować tylko odpowiednie wyposażenie do 
podnoszenia. Patrz również: specyfikacja 
techniczna w rozdziale 8. Dane techniczne.

Podczas transportu agregatu pompowego, drzwi 
szafki sterowniczej muszą być zamknięte i 
zablokowane.
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10.5 Rurociąg

Rury ssące i tłoczne powinny być ustalone w linii prostej. 
Rurociągi po stronie ssawnej i tłocznej powinny mieć 
odpowiednie średnice i uwzględniać ciśnienie wlotowe pompy. 
Kierunek przepływu jest zaznaczony strzałkami.

Rury należy montować w sposób uniemożliwiający zbieranie się 
powietrza, zwłaszcza po stronie ssawnej pompy. Patrz rys. 26.

Rys. 26 Poprawny i niepoprawny montaż rury ssawnej.

Rury powinny być odpowiednio dopasowane do ściany, 
podłogi czy sufitu, możliwie jak najbliżej pompy, po stronie 
ssawnej i tłocznej. Patrz rys. 27.

Rury powinny być położone dokładnie naprzeciwko kołnierzy 
pompy bez naprężeń. W przeciwnym razie pompa może ulec 
zniszczeniu.

Rys. 27 Punkty mocowania rurociągów

Zawory odcinające muszą być zamocowane po stronie ssawnej 
i tłocznej pompy.

10.6 Obejście

Jeśli jest wymagane obejście do zbiornika, powinno być ono 
wykonane zgodnie z rys. 28. Odległość pomiędzy rurą obejścia, 
a kołnierzem rury po stronie tłocznej pompy powinna wynosić co 
najmniej 10 x średnica rury.

Rys. 28 Możliwy układ obejścia

10.7 Podłączenie do układu chłodzenia

Wylot z wymiennika ciepła jest doprowadzony do wylotu 
otwartego lub z powrotem przez widoczny stożek do zbiornika 
ssawnego. Zamontować rurkę po stronie wylotowej wymiennika 
ciepła. Patrz rys. 49, poz. A. Wymiar podłączenia wynosi 3/8". 
Średnica nominalna rurki musi być mniejsza od wylotu 
wymiennika ciepła.

10.8 Podłączenie czujnika ciśnienia

Podłączenie gwintowane (1/4" NPTF) do czujnika ciśnienia 
znajduje się po prawej stronie sterownika (rys. 10, poz. 4). 
Przeprowadzić wąż z rurociągu tłocznego do czujnika ciśnienia. 
Zanim czujnik ciśnienia zostanie podłączony, rurociąg musi być 
przepłukany strumieniem wody.

10.9 Zbiornik zalewowy i przewód testowy

Jeśli agregat ppoż. jest zasilany ze zbiornika zasobnikowego, 
po stronie ssawnej należy zamontować zbiornik zalewowy, 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zamontować przewód testowy od rury tłocznej w kierunku 
zbiornika zasobnikowego. Rura tłoczna i przewód testowy muszą 
być wyposażone w zawory odcinające. Jeśli agregat ppoż. jest 
zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej, przewód testowy 
musi mieć wolny wylot. Jeśli rura testowa jest podłączona 
z powrotem ze zbiornikiem, musi być wyposażona w stożek 
odpadowy.

10.10 Dopływ świeżego powietrza

Rysunek 29 przedstawia możliwy układ dostarczania 
i odprowadzania powietrza zapewniającego odpowiedni dopływ 
świeżego powietrza.

Rys. 29 Układ przedstawiający wejście i wyjście powietrza

Jeżeli jest to konieczne zamontować żaluzje wentylacyjne, 
które otwierają się w momencie uruchomienia silnika. Zapewni to 
dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza i odprowadzenie 
ciepła z silnika.

Ostrzeżenie

Nie wkładać palców, dłoni, ramion, itp. do 
otwartego otworu ssawnego i tłocznego lub do 
innych otworów, takich jak np. zawór upustowy 
powietrza.

Nie dotykać obracającego się wirnika, ponieważ 
może to doprowadzić do poważnego okaleczenia.

Nie zdejmować ochronnych osłon lub 
opakowania przed montażem.

UWAGA

Rurociągi nie mogą obciążać korpusu pompy lub 
powodować przenoszenia jakichkolwiek 
naprężeń na korpus pompy. Może to 
spowodować uszkodzenie pompy.
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10.11 Układ odprowadzenia spalin
 

Usunąć zaślepkę ochronną (rys. 46, poz. A) i dopasować 
dostarczony elastyczny przewód spalinowy (rys. 3, poz. 16).

Zamontować przewód odprowadzania spalin możliwie prosto, tak, 
aby posiadał jak najmniej kolan oraz aby umożliwić 
odprowadzanie spalin z jak najmniejszym ciśnieniem zwrotnym. 
Zamontować dostarczony tłumik poziomo i w odpowiedniej 
odległości od silnika. Układ odprowadzenia spalin powinien być 
zamontowany w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody 
do silnika.

Układ odprowadzenia spalin musi być przymocowany do 
budynku. Połączenia elastyczne nie mogą być wykorzystywane 
w celu kompensacji niewspółosiowości rurociągów.

Minimalna średnica przewodów spalinowych musi być mniejsza 
od wylotu paliwa z silnika.

10.12 Osiowanie

Pompa i silnik mogą być połączone ze sobą za pomocą dwóch 
rodzajów sprzęgieł: wał napędowy lub elastyczne sprzęgło 
CENTAFLEX.

Jeśli agregat ppoż. nie jest wstępnie zmontowany przy dostawie 
z fabryki; połączenie zostanie dokładnie ustawione w osi za 
pomocą podkładek regulujących pod pompą i silnikiem.

Transport i montaż może mieć wpływ na osiowanie 
pompy-silnika. Dlatego zawsze podczas montażu, osiowanie 
musi zostać sprawdzone.
 

10.12.1 Wał napędowy

Usunąć osłonę sprzęgła i sprawdzić wał napędowy dla 
odpowiedniego i równoległego przesunięcia i tolerancji 
nachylenia. Po sprawdzeniu, dopasować osłonę sprzęgła przed 
podłączeniem przewodów akumulatora.
 

Po pierwsze sprawdzić czy śruby wału napędowego są 
dokręcone z odpowiednim momentem. Patrz poniższa tabela. 
Możliwe będzie użycie specjalnych narzędzi dynamometrycznych 
jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca w standardowych 
gniazdach.

Sprawdzanie poziomego równoległego odsunięcia

1. Obrócić wał w taki sposób aby odniesienie "AB" na dysku koła 
zamachowego lub obwód kołnierza wału napędowego 
(z drugiej strony koła zamachowego) znalazło się na 
pozycji 12. Patrz rys. 30.

2. Measure from the rear face of the flywheel drive disc or the 
drive shaft flange to point A. See fig. 30. The value must be as 
stated in the table above.

3. If the value is not correct, loosen the screws holding the pump 
on the base frame and move the pump in the horizontal level.

4. Po wyrównaniu i ponownym skręceniu należy dokonać 
ponownie pomiaru.

Sprawdzanie osiowania poziomego

1. Ustawić wał napędowy w pozycji 12.

2. Zmierzyć odległość od strony kołnierza powierzchni czołowej 
wału napędowego pompy do punktu B. Patrz rys. 30. 
Pomiar ten musi być równy w punkcie pomiaru A ± 1 mm.

3. Jeśli wartość nie jest poprawna, należy poluzować śruby 
przytwierdzające pompę do ramy podstawy oraz wstawić 
podkładki regulujące lub blaszki metalowe pod podstawę 
pompy.

4. Po wyrównaniu i ponownym skręceniu należy dokonać 
ponownie pomiaru.

Sprawdzanie pionowego równoległego odsunięcia

1. Obrócić wał o 90° w taki sposób, aby odniesienie "CD" na 
dysku koła zamachowego lub obwód kołnierza wału 
napędowego (z drugiej strony koła zamachowego) znalazło 
się na pozycji pokazanej na rys. 31.

2. Zmierzyć odległość pomiędzy tylną powierzchnią dysku koła 
zamachowego lub kołnierza wału napędowego do punktu C. 
Patrz rys. 31. Wartość musi być taka jak w tabeli powyżej.

3. Jeśli wartość nie jest poprawna, należy poluzować śruby 
przytwierdzające pompę do ramy podstawy i przesunąć 
pompę do pozycji poziomej.

4. Po wyrównaniu i ponownym skręceniu należy dokonać 
ponownie pomiaru.

Sprawdzanie osiowania poziomego

1. Zostawić wał napędowy w poprzedniej pozycji.

2. Zmierzyć odległość od czołowej powierzchni kołnierza końca 
wału napędowego pompy do punktu D. Patrz rys. 31. 
Pomiar ten musi być równy w punkcie pomiaru C ± 1 mm.

3. Jeśli wartość nie jest poprawna, należy poluzować śruby 
przytwierdzające pompę do ramy podstawy oraz wstawić 
podkładki regulujące lub blaszki metalowe pod podstawę 
pompy.

4. Po wyrównaniu i ponownym skręceniu należy dokonać 
ponownie pomiaru.

Ostrzeżenie

Układ odprowadzenia spalin musi być 
zamontowany prawidłowo, zgodnie z lokalnymi 
przepisami i musi być całkowicie szczelny. 
Praca bez układu odprowadzenia spalin jest 
niedozwolona.

Gazy spalinowe są bezpośrednio odprowadzane 
na zewnątrz przez układ odprowadzania spalin. 
Gazy spalinowe nie mogą ulatniać się wewnątrz 
budynku. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Gorący przewód spalinowy musi być 
zabezpieczony przed przypadkowym 
dotknięciem. Niebezpieczeństwo oparzenia!

UWAGA

Dokładne osiowanie jest ważne dla długiego 
okresu użytkowania łożyska. Jest to bardzo 
ważne przy zwiększaniu prędkości silnika. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją 
producenta sprzęgła.

Ostrzeżenie

Przed demontażem osłon sprzęgła należy 
odłączyć kable akumulatora.

Typ 
silnika

Typ wału 
napędowego

Przesu-
nięcie 

poziome
[mm]

Przesu-
nięcie 

pionowe
[mm]

Moment 
dokręcenia

[Nm]

JU4H-10, 
12, 14, 20, 
22, 24

SC41
SC41A

58 ± 2 60 ± 1 68-75

JU4H-28 
and up

SC55
SC55A

68 ± 4 71 ± 1 102-112

JU6H SC55L-A 68 ± 1,5 70,5 ± 1 122-134

JU6H SC2130 76 ± 3 78 ± 1 122-134

JU6H SC2130A 89 ± 1,5 91 ± 1 122-134

JW6H SC81A 109 ± 2 112,5 ± 1 122-134

JX6H SC2140 87 ± 3 89 ± 1 122-134
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Rys. 30 Osiowanie poziome

Rys. 31 Osiowanie pionowe

10.12.2 Sprzęgło elastyczne

Sprzęgło elastyczne typu CENTAFEX do podłączenia pompy 
i silnika jest pokazane na rys. 32.

Rys. 32 Sprzęgło elastyczne

The coupling is bolted axially on the engine flywheel. The pump 
shaft is pushed in axially and secured radially with four bolts. 
See fig. 33.

Rys. 33 Połączenie i osiowanie pompy i silnika

Sprawdzenie osiowania
 

1. Odłączyć akumulator (biegun ujemny).

2. Zdemontować osłonę sprzęgła.

3. Zmierzyć odległość "Z" na gumowym elemencie wszystkich 
osiowych punktów mocowania. Patrz rys. 33. Odległość musi 
wynosić 50 mm. Jeśli osiowanie jest poprawne, przejść do 
kroku 4. W innym przypadku należy wyosiować pompę i silnik. 
Patrz poniżej.

4. Zamocować osłonę sprzęgła.

5. Podłączyć akumulator.

Osiowanie pompy i silnika

1. Wykręcić osiowe i promieniowe śruby z osłony i wcisnąć tuleję 
ochronną wału na wał w kierunku do pompy.

2. Poluzować śruby w podstawie pompy.

3. Podłożyć podkładki regulujące lub cienkie blaszki pod 
podstawę pompy.

4. Dokręcić śruby w podstawie pompy.

5. Push the shaft sleeve on the shaft towards the engine and fit 
axial and radial bolts. Always fit the axial bolts first. Bolts can 
be reused a maximum of three times. After that, use new 
self-locking bolts. Never use threadlocker, as this can damage 
the rubber compound.

6. Re-check the alignment.

Rys. 34 Osiowe i promieniowe mocowanie tulei ochronnej 
wału

10.13 Oddzielny zbiornik paliwa

Zbiornik musi być umieszczony jak najbliżej silnika w suchym, 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zamocować zbiornik 
paliwa na podłodze używając do tego odpowiednich otworów do 
zamocowania. Podłączyć przewód paliwowy tak jak pokazuje rys. 
35 przy użyciu obydwu dołączonych elementów połączeniowych 
(poz. A). Kostka przyłączeniowa z oznaczeniem "SUPPLY" 
przeznaczona jest dla przewodu wejściowego oraz "RETURN" 
dla przewodu powrotnego.

Rys. 35 Podłączenie przewodów paliwa

 

T
M

0
4

 5
1

2
4

 2
6

0
9

T
M

0
4

 5
1

2
5

 2
6

0
9

T
M

0
3

 7
7

7
6

 4
9

0
6

T
M

0
3

 7
7

7
7

 4
9

0
6

B

A AB

K
o
ło

 z
a

m
a

ch
o

w
e

Piasta 
kołnierza 
pompy

Widok od strony 
panelu sterowania

D

C CD

K
o
ło

 z
a

m
a

ch
o

w
e

Piasta 
kołnierza 
pompy

Widok od strony 
panelu sterowania

A

A

A-A

ZZ

Ostrzeżenie
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10.14 Oddzielna szafa sterownicza

Sterownik musi być umieszczony jak najbliżej silnika tak, 
aby silnik był widoczny.
 

 

Zapewnić należy łatwy dostęp do sterownika lub jego elementów 
oraz odpowiednią ilość świeżego powietrza do chłodzenia silnika.

Sterownik montowany na ścianie

Zamocować sterownik do konstrukcji lub ściany nie mniej niż 
305 mm (12 cali) powyżej poziomu podłogi. Wywiercić otwory 
w ścianie zgodnie ze wzornikiem wiercenia znajdującym się na 
tylnej płycie szafy sterowniczej. Użyć odpowiedniego wymiaru 
wkrętów dwustronnych. Wszystkie cztery otwory montażowe 
muszą być użyte.
 

Sterownik do montażu podłogowego

Zamocować sterownik do podłogi używając wszystkich łap 
otworów mocujących. Łapy mocujące zapewniają uzyskanie 
305 mm (12 cali) luzu od części elektrycznych. Zaleca się 
zastosowanie płyty betonowej w celu uniknięcia zbierania się 
wody w podstawie sterownika.

11. Podłączenie elektryczne
 

11.1 Sterownik na ramie podstawy

Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie ze 
schematem elektrycznym szafy sterowniczej.

Podłączenie napięcia zasilania

• Podłączenie do sieci zasilania musi posiadać bezpieczniki 
odpowiedniej wielkości, zgodnie z lokalnymi przepisami i musi 
być podłączone do zespołu listw zaciskowych w prawym 
dolnym rogu szafy oznaczonym L1-L2 dla napięcia zasilania 
220-240 VAC. Patrz rys. 12, poz. 13. Zaciski są przeznaczone 
dla przewodów na wymiar od #16 do #6 AWG. 
Uziemienie znajduje się zaraz obok listwy zaciskowej.

Podłączenie zewnętrznego czujnika sygnałów

• Jeśli zbiornik paliwa jest zamontowany oddzielnie, podłączyć 
łącznik pływakowy (NO) dla niskiego poziomu do zacisków 
23-24 i dla wysokiego poziomu do zacisków 23-29. Usunąć 
łącznik J3 aby aktywować tą funkcję. Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli poziom wody w zbiorniku ma być monitorowany, 
podłączyć łącznik poziomu (NO) dla wskazywania niskiego 
poziomu do zacisków 23-26 i jeden od zbiornika pustego do 
zacisków 23-27. Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli zamontowany jest termostat w pompowni (NO), 
podłączyć go do zacisków 23-28.

• Jeśli przełącznik ciśnienia (NO) jest zamontowany w rurociągu 
ssawnym, podłączyć go do zacisków 23-30. Patrz rys. 12, 
poz. 3.

Podłączanie zewnętrznych sygnałów sterujących

• Jeśli silnik diesel ma być uruchomiony zdalnym sygnałem, 
podłączyć przewód sygnału do zacisków 21-13. Usunąć łącznik 
J1 aby aktywować tę funkcję. Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli silnik diesel ma być uruchomiony przez sygnał z zaworu 
zalewowego, podłączyć styk zaworu zalewowego (NC) do 
zacisków 23-25. Usunąć łącznik J2 aby aktywować tę funkcję.
Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli silnik diesel ma być blokowany przez inne urządzenia, 
podłączyć przewód sygnału do zacisków 60-62.
Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli silnik diesel wyposażony jest w elektroniczny moduł 
sterujący (typ silnika JX), podłączyć przewód sygnału do 
zacisków 23-69 aby otrzymać sygnał "Altern. ECM pos." i do 
styków 23-70, aby otrzymać sygnał wadliwego działania 
"wtrysku paliwa" na wyświetlaczu.

Podłączenie zewnętrznego wyposażenia

• Jeśli żaluzje są otwarte podczas uruchomienia silnika, 
podłączyć siłownik żaluzji do zacisków 11-12 standardowego 
przekaźnika alarmu AR2. Patrz rys. 12, poz. 2. Siłownik żaluzji 
musi być zasilany zewnętrznym żródłem prądu.

• Jeśli grzałka bloku cylindrów silnika diesel ma być używana, 
podłączyć ją do zacisków 50-51 (tylko 220-240 VAC). 
Grzałka bloku cylindrów będzie wtedy zasilana napięciem 
pochodzącym od sterownika. Patrz rys. 12, poz. 3.

• Jeśli sterownik ma być blokowany przez inne urządzenia, 
podłączyć zewnętrzny obwód do zacisków 11-64 i styki 
blokujące do zacisków 23-32. Patrz rys. 12, poz. 3.

Na samym końcu, podłączyć akumulator.

11.2 Sterownik do montażu ściennego i podłogowego

W przypadku sterownika montowanego na ścianie lub podłodze, 
oprócz połączeń opisanych w rozdziale 11.1 Sterownik na ramie 
podstawy, należy również wykonać podłączenia z silnikiem.

Zaciski są umieszczone pionowo w lewym dole i oznaczone od 
1 do 12. Patrz rys. 12, poz. 4. Zaciski są przeznaczone dla 
przewodów na wymiar od #16 do #6 AWG i oznaczone zgodnie 
ze standardami silnikowymi jak poniżej:

Ostrzeżenie

Montaż w niebezpiecznych miejscach 
i środowiskach zagrożonych wybuchem nie jest 
dozwolony. Sterownik musi być tak 
umiejscowiony lub zabezpieczony aby nie uległ 
zniszczeniu przez wodę wychodzącą z pompy lub 
z instalacji.

UWAGA

Sterownik nie został zaprojektowany do pracy na 
zewnątrz. Nie może być wystawiony na działanie 
czynników atmosferycznych i musi być 
zamontowany w suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem.

Ostrzeżenie

Starać się nie uszkodzić żadnych przewodów 
elektrycznych, paliwowych i rurociągu podczas 
wiercenia. Należy zapewnić bezpieczny montaż.

Ostrzeżenie

Sprawdzić czy napięcie zasilania na tabliczce 
znamionowej szafy sterownika jest odpowiednie 
do dostępnej lokalnej sieci elektrycznej.

Podłączenie elektryczne musi być wykonane 
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Zacisk Element do podłączenia

1 Zawór elektromagnetyczny paliwa

2 Styk pracy silnika

3 Styk nadmiernej prędkości silnika

4 Styk ciśnienia oleju silnika

5 Styk termostatu płynu chłodzenia

6 Akumulator 1 dodatni

8 Akumulator 2 dodatni

9 Styk dostawcy 1

10 Styk dostawcy 2

11 Uziemienie silnika

12
Aktywowany do zatrzymania zaworu 
elektromagnetycznego paliwa
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11.3 Podłączenia standardowych przekaźników 
alarmowych

Jeśli komunikaty bieżące i alarmów mają być przekazywane 
np. do systemu zarządzania budynkami, przewody mogą być 
podłączone do standardowych przekaźników alarmowych 
(rys. 12, poz. 2). Przekaźniki alarmowe mają po jednym styku NO 
i NC. Sygnały mogą być przekazane do maksymalnie dwóch 
zewnętrznych sterowników. Jeśli styk NO jest w użyciu, 
podłączyć przewód do zacisku 14 (24); jeśli styk NC jest 
w użyciu, podłączyć przewód do zacisku 12 (22). 
Wspólny przewód musi być podłączony do zacisku 11 (21).

Tabela poniżej pokazuje przegląd standardowych przekaźników 
alarmu:

11.4 Podłączenia do opcjonalnych przekaźników 
alarmowych

Jeśli wymagane jest uzyskiwanie więcej informacji na temat 
warunków pracy i alarmów, przewody mogą zostać podłączone 
do opcjonalnych przekaźników w celu przekazywania 
komunikatów alarmowych, np. do systemu zarządzania 
budynkami. Przekaźniki alarmowe mają po jednym styku NO 
i NC. Sygnały mogą być przekazane do maksymalnie dwóch 
zewnętrznych sterowników. Jeśli styk NO jest w użyciu, 
podłączyć przewód do zacisku 14 (24); jeśli styk NC jest 
w użyciu, podłączyć przewód do zacisku 12 (22). 
Wspólny przewód musi być podłączony do zacisku 11 (21). 
Rozmieszczenia opcjonalnych przekaźników alarmowych (poz. 1) 
są pokazane na rys. 12.

Tabela poniżej pokazuje funkcje przekaźników alarmowych.Przekaźnik Działanie

AR1

Wskazuje uszkodzenie silnika jako wspólny alarm 
w następujących przypadkach:
• Uszkodzenie silnika po sześciu próbach 

uruchomienia.
• Uszkodzenie silnika podczas pracy.
• Niskie ciśnienie oleju.
• Wysoka temperatura chłodzenia.
• Nadmierna prędkość.
• Nadciśnienie instalacji.

AR2 Wskazuje, że silnik pracuje.

AR3

Wskazuje uszkodzenie pompowni jako wspólny 
alarm w następujących przypadkach:
• Niskie ciśnienie wlotowe
• Niski poziom paliwa
• Niski poziom wody w zbiorniku wody
• Pusty zbiornik wody
• Niska temperatura w pompowni
• Wysoki poziom paliwa
• Awaria zasilania (brak sygnału "AC Power On").

AR4

Wskazuje uszkodzenie sterownika jako wspólny 
alarm.
Przekaźnik jest aktywowany w nieprawidłowych 
warunkach. Przekaźnik jest odporny na 
uszkodzenia i będzie odłączony w następujących 
przypadkach.
• Zakłócenie, akumulator #2
• Zakłócenie, ładowarka #1
• Zakłócenie, ładowarka #2
• Zakłócenie po stronie ciśnienia.

Opcja Przeka-źnik Działanie

A1 AR5 Rozruch próbny

A2 AR6 Nadmierna prędkość

A3 AR7 Niskie ciśnienie oleju

A4 AR8 Wysoka temperatura

A5 AR9 Awaria uruchomienia

A6 AR10 Zakłócenie, akumulator #1

A6 AR 11 Zakłócenie, akumulator #2

A7 AR12 Zakłócenie, ładowarka #1

A7 AR13 Zakłócenie, ładowarka #2

A8 AR14 Awaria zasilania

A9 AR27 Nadciśnienie instalacji

B1 AR15 Niski poziom paliwa

B2 AR16 Niski poziom wody w zbiorniku wody

B3 AR17 Pusty zbiornik wody

B4 AR18 Niska temperatura w pompowni

B5 AR19 Wysoki poziom paliwa

B6 AR20 Niskie ciśnienie instalacji

B7 AR21 Niskie ciśnienie wlotowe

B8 AR28 Żądanie pracy pompy
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12. Uruchomienie
 

12.1 Procedura uruchomienia

1. Sprawdzić poziom oleju. Patrz rozdział 15.4.1 Sprawdzanie 
poziomu oleju.

2. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej. Patrz rozdział 
15.4.3 Sprawdzanie układu chłodzenia.

 

3. Sprawdzić napięcie napędu pasowego. Patrz rozdział 
15.4.10 Sprawdzanie napędu pasowego.

4. Sprawdzić osiowość sprzęgła. Patrz rozdział 
10.12 Osiowanie.

5. Sprawdzić czy wszystkie połączenia śrubowe są właściwie 
dokręcone.

6. Sprawdzić czy instalacja została poprawnie zamontowana.

7. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne wewnątrz i na 
zewnątrz szafy sterującej.

 

12.2 Uruchomienie

1. Napełnić zbiornik paliwa. Patrz rozdział 15.4.6 Tankowanie 
paliwa.

2. Uruchomić sterownik za pomocą przełącznika A1 (rys. 10, 
poz. 9).

3. Nastawić wartości ciśnienia załączania i wyłączania. 
Patrz rozdział 12.3 Nastawianie wartości ciśnienia załączania 
i wyłączania..

4. Otworzyć zawór zbiornika paliwa.

5. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy. 
Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy. 
Otworzyć zawór odcinający przewodu testowego.

6. Uruchomić pompę ręcznie za pomocą szafy sterującej lub 
panelu sterowania silnika. Patrz rozdział 13.2 Praca ręczna.

 

7. Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy.

8. Odpowietrzyć instalację.

9. Jeżeli pompa wytwarza ciśnienie pracy, otworzyć zawór po 
stronie tłocznej odpowiednio do punktu pracy.

10.Porównać ciśnienie oleju, temperaturę i prędkość 
z wartościami nominalnymi. Patrz rozdział 8.3 Silnik.

11.Wyregulować dławnicę, jeśli jest to konieczne. Patrz rozdział 
15.3 Pompa.

12.Wyłączyć pompę ręcznie. Patrz rozdział 13.2 Praca ręczna.

13.Przekręcić oba przełączniki główne A2 (rys. 10, poz. 7) 
i przełącznik wyboru (rys. 5, poz. 2 dla silników JU/JW 
i rys. 6, poz. 5 dla silników JX) na pozycję "AUTO".

Agregat ppoż. jest ustawiony teraz w tryb pracy automatycznej.

W połączeniu z uruchomieniem, wykonać końcowe uruchomienie 
testowe. Patrz rozdział 13.3 Uruchomienie testowe.

12.3 Nastawianie wartości ciśnienia załączania 
i wyłączania.

Aby umożliwić nastawy, przełącznik DIP S10-1 musi być 
ustawiony w pozycji "ON". Patrz rozdział 6.1 Ustawienia za 
pomocą przełączników DIP.

Ważne jest, aby jako pierwsze nastawić ciśnienie wyłączania. 
Musi być niższe od maksymalnego ciśnienia pompy; 
w przeciwnym razie pompa nigdy się nie zatrzyma. 
Ciśnienie załączania musi być wykonane zgodnie z ciśnieniem 
w instalacji.

Szybkie naciśnięcie przycisku B1 [Cut-in] i B2 [Cut-out] (rys. 11) 
zwiększa wartość o jedną jednostkę. Długie przytrzymanie 
spowoduje zwiększenie wartości o dziesięć jednostek. 
Wartość zwiększa się tylko od minimum do maksimum. 
Kiedy zostanie osiągnięta wartość maksymalna, powróci 
z powrotem do wartości minimalnej.
 

13. Praca

Na wyświetlaczu sterownika pokazywane są najważniejsze 
parametry pracy (patrz rozdział 5.4.4 Wskazania wyświetlacza) 
jak i na panelu sterowania silnika (patrz rozdział 5.3.2 Panel 
sterowniczy silnika diesel). Jeśli wyjście sterownika podłączone 
jest do systemu zarządzania budynkami, działanie układu może 
być zdalnie zarządzane.

W razie wystąpienia awarii, patrz rozdział 5.4.4 Wskazania 
wyświetlacza, 5.4.5 Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania 
i dźwięk alarmu, 5.6 Komunikaty i alarmy robocze i 16. Przegląd 
zakłóceń.

13.1 Praca automatyczna
 

Jeżeli agregat pompowy został zamontowany i uruchomiony 
zgodnie z procedurą z instrukcji, dalsze przygotowania nie są 
konieczne. Agregat pompowy pracuje automatycznie i załącza 
się samodzielnie wg. zapotrzebowania, tak szybko jak tryskacze 
zaczną pracować, a łącznik ciśnienia zarejestruje spadek 
ciśnienia. Agregat ppoż. może również zostać uruchomiony 
automatycznie jeśli otrzyma zdalny sygnał lub sygnał z zaworu 
zalewowego, kiedy jest czas na wykonanie rozruchu próbnego, 
lub w przypadku awarii zasilania.

Kiedy ciśnienie w układzie instalacji osiągnie ciśnienie 
wyłączania, silnik zatrzyma się jeśli przycisk A5 [STOP] 
(rys. 10, poz. 3) jest wciśnięty lub zatrzyma się automatycznie, 
jeśli ustawiony jest na zatrzymanie automatyczne. Patrz rozdział 
5.5.1 Funkcje robocze. Jeśli wszystkie warunki rozruchowe 
zostaną pominięte, przełączyć przełącznik główny A2 
(rys. 10, poz. 7) w pozycję "OFF".
 

Ostrzeżenie

Uruchomienie może być przeprowadzone tylko 
przez autoryzowany personel techniczny.

Szafa sterownicza musi być zamknięta podczas 
uruchomienia. Niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego!

UWAGA

W celu uniemożliwienia zniszczenia silnika ważne 
jest sprawdzenie poziomu oleju i cieczy 
chłodzącej w silniku przed uruchomieniem. 
Jeśli poziom oleju jest niski, należy dolać oleju. 
Patrz rozdział 15.4.2. Jeśli poziom cieczy 
chłodzącej jest za niski, należy dolać ciecz 
chłodzącą. Patrz rozdział 15.4.4.

Ostrzeżenie

Nie uruchamiać silnika, kiedy opary silnika są lub 
pozostają wyczuwalne.

Ostrzeżenie

Używać ochronników słuchu podczas pracy 
silnika.

RADA

Jeśli silnik nie uruchomi się, sprawdźić 
komunikat alarmu i instrukcję na wyświetlaczu. 
Inne przyczyny, patrz rozdział 16. Przegląd 
zakłóceń.

RADA
Ważne jest, aby ustawić przełącznik DIP S10-1 
z powrotem na "OFF", aby zapobiec 
nieupoważnionym zmianom.

Ostrzeżenie

Silnik staje się gorący podczas normalnej pracy. 
Powierzchnia może pozostać jeszcze ciepła przez 
jakiś czas po tym jak silnik zostanie zatrzymany.

UWAGA

Obydwa przełączniki główne A2 (rys. 10, poz. 7) 
i przełącznik wyboru (rys. 5, poz. 2 dla silników 
JU/JW i rys. 6, poz. 5 dla silników JX) muszą być 
ustawione kolejno w pozycji "AUTO" lub 
"AUTOMATIC OR MANUAL".

RADA

W przypadku uruchomienia spowodowanego 
fałszywym alarmem, pompa nie powinna 
pracować dłużej niż 48 godzin. Jeżeli pompa 
pracowała dłużej niż 48 godzin po fałszywym 
alarmie, zawsze należy zdemontować pompę 
i sprawdzić ją pod kątem żużycia i uszkodzeń. 
Wymienić uszkodzone elementy.
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13.2 Praca ręczna

Agregat ppoż. może być ręcznie uruchomiony dla rozruchu 
próbnego, obsługi lub tymczasowego włączenia i wyłączenia 
podczas uruchamiania i może on zostać uruchomiony za pomocą 
sterownika i panelu sterowania silnikiem diesel. Praca normalna 
jest sterowana przez sterownik.

13.2.1 Ręczna praca przez sterownik

Przełączyć przełącznik główny A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję 
"HAND". Wcisnąć [BATTERY No. 1 MANUAL CRANK] (rys. 10, 
poz. 6), aby uruchomić silnik akumulatorem 1 lub przycisk 
[BATTERY No. 2 MANUAL CRANK] (rys. 10, poz. 8), 
aby uruchomić silnik akumulatorem 2. Jeśli obydwa przyciski są 
wciśnięte jednocześnie, akumulatory 1 i 2 są używane równolegle 
do uruchomienia silnika.

Aby zatrzymać silnik, należy przekręcić przełącznik główny A2 
w pozycję "OFF" lub "AUTO".

13.2.2 Praca ręczna przez panel sterowania silnika diesel

W przypadku awarii sterownika, ustawienia można dokonywać za 
pomocą panelu sterowania silnika. Przekręcić przełącznik wyboru 
(rys. 5, poz. 2, dla silników JU/JW i rys. 6, poz. 5 dla silników JX) 
w pozycję "MANUAL RUN". Podnieść [MANUAL CRANK #1] 
(rys. 5, poz. 3 dla silników JU/JW, rys. 6, poz. 10, dla silników JX) 
maksymalnie na 15 sekund do momentu uruchomienia silnika. 
Jeśli silnik nie uruchomi się, odczekać 15 sekund i spróbować 
ponownie uruchomić silnik z [MANUAL CRANK #2] (rys. 6, 
poz. 11).

Aby zatrzymać silnik JU/JW, przekręcić przełącznik wyboru (rys. 5, 
poz. 2) z powrotem na "AUTOMATIC OR MANUAL STOP".

Aby zatrzymać silnik JX, podnieść [MANUAL STOP] (rys. 6, poz. 9) 
do momentu zatrzymania silnika. Przekręcić przełącznik wyboru 
(rys. 6, poz. 5) z powrotem na "AUTOMATIC".
 

13.3 Uruchomienie testowe

Aby wykonać uruchomienie testowe, zamknąć zawór paliwa 
i aktywować polecenie uruchomienia automatycznego przez 
wciśnięcie [Run Test] na panelu sterowania sterownika. 
Każdy cykl uruchomienia składa się z 15 sekundowej fazy 
uruchomienia i następującej po niej 15 sekundowej przerwy. 
Po sześciu nieudanych próbach uruchomienia, ostrzeżenie 
o awarii uruchomienia musi być włączone (rys. 11, lampka 
sygnalizacyjna 11 i dźwięk akustyczny). Kiedy zawór paliwa 
został otwarty i czujnik uszkodzenia został usunięty przez 
obrócenie przełącznika głównego A2 (rys. 10, poz. 7) w pozycję 
"OFF" i z powrotem na "AUTO", pompa powinna uruchomić się 
we właściwy sposób.
 

13.4 Pobieranie i drukowanie danych

13.4.1 Pobieranie danych przez port RS 232

W standardzie, sterownik wyposażony jest w port RS 232 
(rys. 10, poz. 5) w celu odczytywania danych. Port musi być 
podłączony do laptopa przez port RS232/DB9. 
Oprogramowanie komunikacyjne, takie jak HyperTerminal 
(wyposażony w najnowszą wersję Windows), musi zostać 
zainstalowane w laptopie. Procedura użycia oprogramowania 
komunikacyjnego HyperTerminal, opisana jest poniżej.

1. Podłączyć port komunikacyjny laptopa do sterownika 
używając przewodu DB9 gniazdko/wtyczka.

2. Wybrać z paska narzędzi Windows: Start > Program > 
Accessories > Communications > HyperTerminal.

3. Jeśli Twoje oprogramowanie HyperTerminal nie zostało 
skonfigurowane, kliknąć dwukrotnie na hypertrm.exe. 
W przeciwnym wypadku, przejdź do kroku 6. 
Uwaga: Procedura ta może nie być dostępna w niektórych 
wersjach oprogramowania.

4. W oknie "New connection", wprowadzić nazwę połączenia, np. 
"Tornatech Controller" i kliknąć [OK].

5. W oknie następnym, ustawić następująco parametry 
komunikacyjne:

• bits per second (bity na sekundę): 9600

• data bits (bitów danych): 8

• parity (parzystość): none (brak)

• stop bits (zakończenie transmisji): 1

• flow control (przepływ sterowania): hardware (sprzęt).
Kliknąć [OK].

6. Jeśli oprogramowanie HyperTerminal zostało skonfigurowane 
do komunikacji ze sterownikiem pomp pożarowych, wybrać tę 
konfigurację.

7. Wybierz Transfer > Capture Text.
W otwartym oknie będzie można wybrać plik. Należy wpisać 
nazwę pliku za pomocą funkcji przeglądania.

8. Jeśli okno jest otwarte "Select Capture File", kliknąć [Open] 
(dostępny tylko w niektórych wersjach HyperTerminal).

9. Kliknąć [Start], aby rozpocząć przeglądanie lub ściągnie 
danych.

 

10.Aby zamknąć sesję, kliknąć [File] i wybrać "Exit". Kliknąć "Yes", 
aby rozłączyć i potwierdzić zapisanie.

Ściągnięte dane są zapisane w pliku stworzonym w kroku 4 
i wybrane w kroku 7. Plik ma rozszerzenie .txt i jest plikiem 
tekstowym, który może być odczytywany przez program typu 
Notepad, Word, Lotus i Excel.

Gdy plik jest otwarty, plik typu *. txt musi zostać wybrany aby był 
pokazany na liście plików.

13.4.2 Drukowanie danych

Jeśli sterownik wyposażony jest w drukarkę, umieszczona jest 
ona za pokrywą z tworzywa sztucznego. Pokrywa chroni drukarkę 
przed wilgocią i pyłem. Pokrywa musi być podniesiona 
w momencie drukowania. Drukarka pracuje tylko na żądanie. 
Jednak w celu uniknięcia deformacji bębna papieru, bęben 
papieru jest uruchamiany automatycznie w regularnych 
odstępach czasu.

Drukowanie

Najpierw wcisnąć przycisk B5 [Print] (rys. 11), aby wydrukować 
rozpoczęcie zdarzeń. Po wydrukowaniu, nacisnąć przycisk 
ponownie w ciągu 15 sekund.

UWAGA

Nie zostawiać przełącznika wyboru (rys. 5, poz. 2 
dla silników JU/JW, i rys. 6, poz. 5 dla silników 
JX) w pozycji "MANUAL RUN" podczas pracy 
automatycznej. Sterownik będzie niezdolny do 
zatrzymania silnika i może być przyczyną 
zniszczenia.

RADA
Regularne przeprowadzanie uruchomień 
testowych powinno być ograniczone do 
maksymalnie 30 minut na tydzień.

RADA

Dane nie zaczną być ściągane na laptopa dopóki 
przycisk B5 [Print] (rys. 11) jest wciśnięty na 
wyświetlaczu sterownika.

Dane wymagane do stworzenia wykresu ciśnienia 
są zarówno rozpoczęciem zdarzenia jak i danymi 
ciśnienia. Aby uzyskać rozpoczęcie zdarzeń, 
nacisnąć jeszcze raz przycisk [Print]. Aby 
uzyskać dane dotyczące ciśnienia, nacisnąć 
ponownie przycisk [Print] w ciągu 60 sekund od 
momentu, kiedy po raz pierwszy został 
naciśnięty. Dane zostaną zapisane w wybranym 
pliku.
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Wymiana papieru

Papier musi być papierem termicznym oraz musi być prawidłowo 
ustawiony.

Aby wymienić papier następujące działania muszą być 
wykonane.

1. Odkręcić wał osiowy i wyciągnąć pustą rolkę.

2. Otworzyć górną pokrywę na drukarce, aby mieć dostęp do 
wałka.

3. Podnieść pokrywę całkowicie.

4. Wstawić papier termiczny do gniazda. Strona termiczna musi 
być skierowana do dołu.

5. Zamknąć pokrywę.

13.4.3 Pobieranie danych przez modem

Aby korzystać z modemu do pobierania danych i zdalnego 
monitorowania agregatu ppoż., dostarczony program razem ze 
sterownikiem musi zostać zainstalowany na komputerze. 
Należy przejść do Eksploratora Windows i kliknąć dwukrotnie na 
plik [GPD viewer EXE]. Kliknąć na ikonę konfiguracja 
i wprowadzić numer telefonu kontrolera GPD po znaku równości.

Rys. 36 Tornatech GPD.ini - Notepad

Sprawdzić czy Twój komputer jest podłączony do USEPORT 
i USEMODEM = 1. Zapisać i zamknąć plik.

Jeśli instalacja jest skończona, agregat ppoż. może być zdalnie 
monitorowany przez kliknięcie [Diesel control]. Pojawi się 
następujące okno:

The following window appears:

Rys. 37 Monitorowanie agregatu ppoż.

Modem odczytuje aktualny stan sterownika. System nie jest 
czynny, tzn. odczytuje ciśnienie, kiedy jest otwarte okno i za 
każdym razem, kiedy przycisk [Refresh] jest kliknięty.

Kliknąć [Read event logs] aby ściągnąć zdarzenia z ostatnich 
15 dni. W zależności od liczby zdarzeń i szybkości komunikacji, 
ściąganie zdarzeń może potrwać kilka minut.
Zdarzenia mogą być zapisane w formacie *.txt przez kliknięcie 
[Save in File]. Wszystkie zdarzenia mogą być zwizualizowane za 
pomocą pionowego paska, który pojawia się po ściągnięciu.

Kliknąć [Read pressure logs] aby ściągnąć dane o ciśnieniu 
z ostanich siedmiu dni. W zależności od liczby zarejestrowanych 
ciśnień i szybkości komunikacji, ściąganie danych może potrwać 
kilka minut. Dane o ciśnieniach mogą być zapisane w formacie 
*.txt przez kliknięcie [Save in File]. Wszystkie dane o ciśnieniu 
mogą być zwizualizowane za pomocą pionowego paska, który 
pojawia się po ściągnięciu.

Rozruch tygodniowy

Kliknąć [Weekly Test] aby mieć dostęp do ustawień rozruchu 
tygodniowego. Pojawi się następujące okno.

The following window appears:

Rys. 38 Ustawienia rozruchu tygodniowego

Ładowarki akumulatorów

Kliknąć [Battery charger] aby mieć dostęp do monitoringu 
ładowarki akumulatora. Pojawi się następujące okno:

The following window appears:

Rys. 39 Ustawienia ładowarki akumulatora

Domyślnie, stan ładowarki akumulatora 1 pojawi się na ekranie. 
Aby uzyskać dostęp do ładowarki akumulatora 2, należy wpisać 
"2" w dolnej części okna i kliknąć przycisk [Refresh].

Jeśli zostanie kliknięte [Auto] ładowarka akumulatora będzie 
monitorowana w sposób ciągły.

Stan sterownika

Aby zobaczyć stan wyświetlacza, styków wejściowych i sygnałów 
wyjściowych, kliknąć [Display Status].

Rys. 40 Odczytywanie stanów

Jeśli monitoring nie jest stały, kliknąć przycisk [Refresh], aby 
uzyskać aktualny stan sterownika.
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14. Wyłączenie pompy z eksploatacji
 

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej.

2. Zamknąć zawór odcinający po stronie ssawnej.

3. Zamknąć zawór zbiornika paliwa.

4. Obrócić przełącznik główny A2 (rys. 10, poz. 7) i odłącznik A1 
(rys. 10, poz. 9) w pozycję "OFF". Zabezpieczyć odłącznik 
kłódką tak, aby agregat ppoż. nie mógł być przypadkowo 
załączony.

5. Odłączyć akumulator.

Podczas dłuższego okresu nieaktywności, odprowadzić wodę 
z pompy (patrz rysunek 41 i 42) oraz zdjąć i wyrzucić uszczelnienie 
dławnicy zgodnie z instrukcją obsługi. Następnie wykonać pomiary 
wymienione w rozdziale 4.3 Składowanie.

Rys. 41 Korek spustowy pompy HSEF.

Rys. 42 Korek spustowy pompy DNF (M2)

Aby uruchomić ponownie agregat ppoż., należy zdjąć wszystkie 
ochronne pokrywy, dopasować nową uszczelkę dławnicy 
(patrz instrukcja serwisowa), napełnić silnik olejem i cieczą 
chłodzącą oraz wyosiować sprzęgło. Następnie postępować 
zgodnie z punktem 12. Uruchomienie.

15. Konserwacja
 

15.1 Agregat pompowy ppoż.

Uruchomienie testowe powinno być przeprowadzane raz 
w tygodniu.
Patrz rozdział 13.3 Uruchomienie testowe.

15.2 Częstotliwość czynności konserwacyjnych

Pompa

Smarowanie łożysk: Raz na rok.

Silnik Diesla

Sprzęgło

Smarowanie wału napędowego: Raz na rok.

Sterownik

Próba lampek sygnalizacyjnych: Raz na tydzień.

Sprawdzanie połączeń przewodów elektrycznych: Raz na rok.

RADA

To okno monitoruje tablicę elektroniczną. 
To okno nie monitoruje możliwości ręcznego 
rozruchu, ponieważ ręczne sterowanie jest 
niezależne od tablicy elektronicznej.

RADA Agregat ppoż. nie może pracować.
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Korek 
spustowy

RADA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, 
że wszystkie prace konserwacyjne, serwisowe 
i montażowe przeprowadzone będą przez 
wykwalifikowany personel. Ustalony plan prac 
konserwacyjnych pomoże uniknąć kosztownych 
napraw i zapewni niezawodną i bezawaryjną 
pracę. Zaleca się podpisanie umowy serwisowej 
z firmą Grundfos.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie, 
należy sprawdzić czy agregat pompowy został 
wyłączony i upewnić się, że nie zostanie 
przypadkowo ponownie załączony. 
Prace konserwacyjne muszą być 
przeprowadzone tylko przez wykwalifikowany 
personel.

Ostrzeżenie

Nie kłaść narzędzi na lub w pobliżu 
akumulatorów. Może to być przyczyną zwarcia.

This could result in a short-circuit.

Przedział

Kontrola Zamiana

Poziom oleju Raz na tydzień -

Wymiana oleju z filtrem - Raz na rok

Układ chłodzenia Raz na tydzień -

Ciecz chłodząca - Raz na rok

Układ paliwowy/filtr Raz na tydzień Raz na rok

Układ wydechowy Raz na tydzień -

Filtr powietrza Raz na tydzień Co sześć miesięcy

Pas napędowy Raz na miesiąc Raz na rok
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15.3 Pompa

Dławnica

Sprawdzić dokładnie uszczelnienie, pozwalając na niewielki 
wyciek smaru. Nigdy nie stawiaj uszczelnienia w pozycji 
nieprzeciekającej, ponieważ może to wywołać nadmierny wyciek 
i spowodować uszkodzenie uszczelniania lub tulei wału. 
Maksymalna żywotność uszczelnienia może zostać osiągnięta 
przy minimalnym wypływie 40 do 60 kropel na minutę. 
Znaczne zmniejszenie wycieku może być przyczyną skrócenia 
żywotności zarówno uszczelnienia jak i tulei wału. Jeśli wyciek jest 
nadmierny, dokręcić równomiernie śruby dławnicy, o ok. 1/6 obrotu. 
Nie należy dziwić się jeśli podczas regulowania uszczelnienia, 
zwiększy się wyciek. Wyciek zwykle zmniejszy się po upływie 
określonego czasu, po tym jak uszczelnienie dostosuje się do 
nowej pozycji. Należy pamiętać, że potrzeba czasu dla nowo 
zamontowanego i uruchomionego uszczelnienia oraz, że w tym 
początkowym okresie, częste uwagi i regulacje są konieczne. 
Trwa to czasem do kilku dni, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Aby ustawić natężenie wycieku komory dławnicowej, 
zdjąć ochronne pokrywy na wale po obu stronach. To da dostęp 
do śrub regulujących. Patrz instrukcja serwisowa.

Smarowanie łożysk

Jeśli pompa jest dostarczona ze złączką smarowania, 
łożyska powinny być przesmarowane raz na rok. Do penetracji po 
ugniataniu, używać smaru na bazie litu zgodnie ze specyfikacją 
NLGI klasa 2.

Minimalna temperatura kroplenia: 180 °C (355 °F).

Zakres temperatury pracy: -23 °C do 116 °C (-10 °F do 240 °F).

Wymagania te zależą od wielkości łożyska. Patrz instrukcja 
serwisowa.

15.4 Silnik Diesla

15.4.1 Sprawdzanie poziomu oleju

Rys. 43 Układ wskaźnika poziomu oleju

W celu odczytania poziomu oleju, wyciągnąć wskaźnik poziomu 
oleju (JU4H, JU6H i JX6H) lub odkręcić (JW6H) (rys. 43, poz. 29). 
Sprawdzenie poziomu oleju należy wykonać przy zimnym silniku. 
Poziom oleju musi znajdować się pomiędzy minimum, 
a maksimum na wskaźniku. Patrz rysunki 44 i 45.

Rys. 44 Prawidłowy poziom oleju, JU4H, JU6H i JX6H

Rys. 45 Prawidłowy poziom oleju, JW6H

15.4.2 Napełnianie olejem

Odkręcić nakrywkę wlewu oleju (rys. 46, poz. 30) i wlać olej do 
odpowiedniego oznaczenia na wskaźniku oleju.

Rys. 46 Nakrywka wlewu oleju

15.4.3 Sprawdzanie układu chłodzenia

1. Sprawdzić szczelność wszystkich rur w układzie chłodzenia. 
Wymienić uszkodzone rury.

2. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej w wymienniku ciepła. 
Kiedy silnik jest zimny, minimalny i maksymalny poziom 
wypełnienia zbiornika jest pokazany jest na rys. 47, 
dla silników JU/JW i na rys. 48 dla silników JX. Jeśli poziom 
cieczy chłodzącej jest za niski, należy dolać ciecz chłodzącą. 
Patrz rozdział 15.4.4 Napełnianie cieczy chłodzącej.

Ostrzeżenie

Przed wykonaniem prac konserwacyjnych na 
pompie, rozłączyć przewody akumulatora.

Ostrzeżenie

Nie wkładać rąk lub palców do tego obszaru, 
gdzie obszar pomiędzy dławnicą, a wspornikiem 
łożyska jest otwarty w celu umożliwienia kontroli 
i regulacji uszczelnienia. Nie nosić luźnej 
odzieży, długich włosów lub biżuterii w pobliżu 
tego obszaru. Niezastosowanie się do 
ostrożności może doprowadzić do wplątania się 
lub oparzenia.

UWAGA

Nie stosować nadmiernej siły podczas regulacji 
uszczelnienia w komorze dławnicowej, ponieważ 
ześlizgnięcie się klucza może spowodować 
uszkodzenie ręki lub obudowa pompy może ulec 
uszkodzeniu.

Ostrzeżenie

Podczas pracy silnik może się nagrzewać. 
Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać silnika 
podczas jego pracy. Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac, poczekać aż silnik ostygnie. 
Założyć rękawice ochronne.
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Ostrzeżenie

Nie otwierać zbiornika wyrównawczego lub 
wymiennika ciepła kiedy silnik jest gorący. 
Zbiornik jest pod ciśnieniem! Niebezpieczeństwo 
oparzenia wyciekającą cieczą!
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Rys. 47 Poziom cieczy chłodzącej, JU/JW

A: Maksymalny poziom wypełnienia = dolny poziom rurki.

B: Minimalny poziom wypełnienia = 25 mm (1") poniżej poziomu 
dolnej rurki.

Rys. 48 Poziom cieczy chłodzącej, JX6H

A: Maksymalny poziom wypełnienia = 70 mm (2 3/4").

B: Minimalny poziom wypełnienia = 155 mm (6 1/8").

15.4.4 Napełnianie cieczy chłodzącej

Rys. 49 Wymiennik ciepła

Jeżeli w wymienniku ciepła jest zbyt mało cieczy chłodzącej, 
otworzyć pokrywę wymiennika ciepła (rys. 49, poz. B) i wlać ciecz 
chłodzącą do maksymalnego poziomu. Patrz rys. 47 dla silników 
JU/JW i rys. 48 dla silników JX. Załóż korek z powrotem.

15.4.5 Sprawdzanie układu paliwa

1. Sprawdzić szczelność przewodów paliwowych. 
Wymienić uszkodzone przewody paliwowe.

2. Odczytać poziom paliwa na wskaźniku poziomu paliwa. 
Patrz np. rys. 51, poz. 9. W celu zabezpieczenia przed 
kondensacją i utrzymania systemu w gotowości do pracy 
zbiornik paliwa zawsze musi być pełny.

3. Odprowadzić skropliny z filtra i zbiornika paliwa.

Odprowadzanie skroplin

Kolektor skroplin filtra paliwa znajduje się poniżej filtra paliwa 
(rys. 52, poz. A). Poluzować nakrętki radełkowe kolektora 
skroplin. Zebrać paliwo zawierające wodę do odpowiedniego 
pojemnika i usunąć je w sposób zgodny z ochroną środowiska. 
Dokręcić śruby w momencie kiedy olej napędowy jest czysty tzn. 
bez wody.

Na spodzie zbiornika znajduje się śruba spustowa. Patrz np. 
rys. 50, poz. A. Poluzować śrubę spustową i usunąć zebraną 
wodę i brud. Zebrać olej napędowy do odpowiedniego pojemnika 
i usunąć go w sposób zgodny z ochroną środowiska. 
Dokręcić śruby w momencie, kiedy olej napędowy jest czysty tzn. 
bez wody.

Rys. 50 Śruba spustowa zbiornika paliwa

15.4.6 Tankowanie paliwa

Przykład zbiornika paliwa pokazany jest na rys. 51.

Rys. 51 Przykład zbiornika paliwa.

Zbiornik paliwa może być napełniany od góry z kanistra lub przy 
pomocy ręcznej pompy do napełniania (rys. 51, poz. 7). 
Ilość paliwa, patrz rozdział 8.3 Silnik.
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Ostrzeżenie

Nie otwierać korka z wymiennika ciepła, kiedy 
silnik jest gorący. Zbiornik jest pod ciśnieniem! 
Niebezpieczeństwo oparzenia wyciekającą 
cieczą!
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UWAGA
Stosować tylko podane ciecze chłodzące. 
Patrz rozdział 8.3 Silnik.

RADA

W czasie eksploatacji chłodziwo w cieczy 
chłodzącej traci swoje właściwości. 
Ciecz chłodząca musi być wymieniana każdego 
roku. Patrz instrukcja obsługi.
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UWAGA Stosować tylko olej napędowy.

Ostrzeżenie

Opary paliwa są łatwopalne! Nie tankować 
podczas pracy silnika lub, kiedy silnik jest gorący 
zaraz po zatrzymaniu.

Podczas tankowania, unikać wdychania oparów 
paliwa, szczególnie, kiedy pompa zamontowana 
jest w zamkniętym pomieszczeniu pompowym. 
Utrzymywać maksymalną wentylację w celu 
szybkiego usunięcia oparów.

Nie uruchamiać silnika, kiedy opary silnika są lub 
pozostają wyczuwalne.
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W celu napełnienia przy pomocy kanistra, otworzyć pokrywę 
zbiornika (rys. 51, poz. 8) i wlać paliwo. Po napełnieniu zamknąć 
pokrywę.

W celu napełnienia przy pomocy pompy ręcznej, podłączyć 
przewód z beczki z dolnym króćcem pompy ręcznej (rys. 51, 
poz. A) oraz drugi przewód do górnego króćca pompy ręcznej 
(rys. 51, poz. B). Następnie otworzyć pokrywę zbiornika i włożyć 
do zbiornika przewód z górnego króćca pompy ręcznej. 
Napełnić zbiornik przy pomocy pompy ręcznej. Kiedy zbiornik jest 
pełny, wyciągnąć przewód i zamknąć pokrywę zbiornika. 
Odłączyć obydwa przewody od pompy ręcznej.

15.4.7 Odpowietrzanie układu paliwowego

JU4H i JU6H

Rys. 52 Odpowietrzanie układu przez filtr paliwa, JU4H i JU6H

1. Poluzować śrubę odpowietrzającą (rys. 52, poz. C) na filtrze 
paliwa, dwoma pełnymi obrotami.

2. Uruchomić dźwignię ssania pompy paliwa (rys. 52, poz. 22) do 
momentu, kiedy olej napędowy w króćcu odpowietrzającym 
nie będzie zawierał bąbelków powietrza. Zebrać olej 
napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć go w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić króciec wentylacyjny. Ręczna pompa 
paliwowa musi pracować do momentu, kiedy nie będzie 
wyczuwalny żaden opór. Następnie popchnąć uchwyt tak 
daleko, jak to tylko możliwe, w kierunku bloku cylindrów.

4. Uruchomić silnik ręcznie. Patrz rozdział 13.2.1 Ręczna praca 
przez sterownik, i sprawdzić szczelność. Zatrzymać silnik 
przez przekręcenie przełącznika głównego A2 w pozycję 
"OFF" lub "AUTO".

Jeżeli silnik się nie uruchomi, może być również konieczność 
odpowietrzenia układu paliwowego poprzez pompę wtryskową. 
Procedura jest następująca:

1. Poluzować łącznik (rys. 53, poz. A) na przewodzie powrotnym 
paliwa.

2. Uruchomić dźwignię ssania pompy paliwa (rys. 52, poz. 22) do 
momentu, kiedy olej napędowy w króćcu odpowietrzającym 
nie będzie zawierał bąbelków powietrza. Zebrać paliwo do 
odpowiedniego pojemnika i usunąć je w sposób zgodny 
z ochroną środowiska.

3. Dokręcić łącznik momentem 16 Nm.

4. Nacisnąć uchwyt w miarę możliwości, w kierunku bloku 
cylindrów.

5. Uruchomić silnik ręcznie. Patrz rozdział 13.2.1 Ręczna praca 
przez sterownik. Sprawdzić szczelność. Zatrzymać silnik 
przez przekręcenie przełącznika głównego A2 w pozycję 
"OFF" lub "AUTO".

Rys. 53 Odpowietrzanie układu przez pompę wtryskową, 
JU4H i JU6H

JW6H

Rys. 54 Odpowietrzanie układu przez filtr paliwa, JW6H

W pierwszej kolejności należy odpowietrzyć filtr główny.

1. Poluzować śrubę odpowietrzającą (rys. 54, poz. E) na 
zbiorniku filtra paliwa.

2. Uruchomić ręczny system odpowietrzający (rys. 54, poz. F) do 
momentu, kiedy olej napędowy w króćcu odpowietrzającym 
nie będzie zawierał bąbelków powietrza. Zebrać olej 
napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć go w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić ponownie króciec odpowietrzający. 
Ręczny układ odpowietrzający musi być skierowany w dół.

Następnie należy odpowietrzyć filtr wtórny:

1. Poluzować króciec odpowietrzający (rys. 54, poz. C) na 
zbiorniku filtra paliwa.

2. Uruchomić ręczny system odpowietrzający (rys. 55, poz. A) na 
pompie paliwa do momentu, kiedy olej napędowy w króćcu 
odpowietrzającym nie będzie zawierał bąbelków powietrza. 
Zebrać olej napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć 
go w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić ponownie króciec odpowietrzający. 
Ręczny układ odpowietrzający musi być skierowany w dół.

4. Uruchomić silnik ręcznie. Patrz rozdział 13.2.1 Ręczna praca 
przez sterownik. Sprawdzić szczelność. Zatrzymać silnik 
przez przekręcenie przełącznika głównego A2 w pozycję 
"OFF" lub "AUTO".

Jeżeli silnik się nie uruchomi, może być również konieczność 
odpowietrzenia układu paliwowego poprzez pompę wtryskową. 
Procedura jest następująca:

1. Zdjąć łącznik (rys. 55, poz. B) przewodu paliwa z pierwszej 
dyszy wtryskowej.

2. Pokręcić korbą na rozruszniku do momentu pojawienia się 
paliwa bez bąbelków powietrza w łączniku. Zebrać olej 
napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć go w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

3. Zamontować łącznik.

4. Powtórzyć kroki 1 do 3 dla wszystkich dysz wtryskowych.

Ostrzeżenie

Paliwo wyciekające pod ciśnieniem może wnikać 
w skórę i być przyczyną poważnych obrażeń. 
Ciśnienie musi być zawsze zredukowane przed 
rozłączeniem przewodów paliwowych. 
Dokręcić wszystkie przewody, zanim pojawi się 
ciśnienie.
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5. Uruchomić silnik ręcznie. Patrz rozdział 13.2.1 Ręczna praca 
przez sterownik. Sprawdzić szczelność. Zatrzymać silnik 
przez przekręcenie przełącznika głównego A2 w pozycję 
"OFF" lub "AUTO".

Rys. 55 Odpowietrzanie układu przez pompę wtryskową, JW6H

JX6H

15.4.8 Sprawdzanie układu wydechowego

Sprawdzić cały układ wydechowy rury przed nieszczelnością 
podczas pracy silnika. Dokręcić poluzowane przyłącza rurowe. 
Wymienić natychmiast uszkodzone przewody.

15.4.9 Sprawdzanie filtra powietrza

Sprawdzić stan zabrudzenia filtra powietrza. Wymienić brudne 
filtry powietrza. W celu wymiany filtra powietrza należy 
poluzować klamry i wyciągnąć elementy filtra. Założyć filtr 
w odwrotnej kolejności do demontażu. Zaleca się wymianę filtra 
powietrza co sześć miesięcy.

15.4.10 Sprawdzanie napędu pasowego

Sprawdzać zużycie pasa napędowego i koła pasowego. 
Sprawdzić także napięcie napędu pasowego.

Sprężystość pasa napędowego pomiędzy dwoma kołami 
pasowymi musi wynosić od 1 do 1,5 cm. Patrz strzałka na rys. 56. 
Sprężystość pasa napędowego można zwiększać przez 
poluzowanie obydwu śrub mocujących generatora (rys. 56, poz. A) 
i wypchnięcie generatora na zewnątrz (rys. 56, poz. B). 
Następnie należy ponownie dokręcić śruby.

Zużyty pas napędowy należy wymienić. Patrz instrukcja obsługi.

Rys. 56 Sprawdzenie napędu pasowego

15.5 Sprzęgło

Sprzęgło elastyczne

Sprzęgła z częściami napędu elastomeru nie wymagają 
smarowania.

Wał napędowy

1. Zdemontować górną osłonę sprzęgła.

2. Obrócić wał silnika ręcznie tak, aby złącze uszczelnienia 
uszczelki U było dostępne.

3. Użyć ręcznej smarownicy tłokowej ze smarem N.L.G.I. klasa 1 
lub 2 na złącze uszczelnienia. Napełnić smarem do momentu, 
kiedy smar będzie widoczny na wszystkich czterech 
uszczelkach.

4. Sprawdzić czy wszystkie śruby wału napędowego są 
szczelne.

5. Zamontować górną osłonę i podłączyć ujemne przewody 
akumulatora.

15.6 Sterownik

Następujące prace konserwacyjne należy przeprowadzać 
regularnie:

• Test lampek sygnalizacyjnych.

• Sprawdzenie podłączenia kabli.

W celu sprawdzenia działania lampek sygnalizacyjnych na 
panelu sterowania i alarmu akustycznego, nacisnąć przycisk B3 
[Lamp test/Silence]. Jeżeli lampki nie działają prosimy o kontakt 
z firmą Grundfos.

Wszystkie połączenia skręcane na konsolach i wszystkie 
połączenia na ramie muszą być sprawdzane raz na rok. 
Wszystkie poluzowane połączenia należy dokręcić. 
Sprawdzić stan kabli i w razie konieczności wymienić. 
Dotyczy to również kabli silnika diesel i kabli sygnałowych.

Jeśli bezpiecznik topikowy ładowarki na tablicy nr 1 lub 2 został 
stopiony, należy go wymienić na dokładnie taki sam model 
(SLO-BLO 3AG-32VDC-20A).
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RADA

Dla odpowietrzania silników JX, wymagany jest 
zestaw do zlewania paliwa. Patrz instrukcja. 
W normalnych warunkach jednakże, 
układ mieszanki paliwa nie jest wymagany. 
Zalewanie układu ręczną pompką jest 
wystarczające.

UWAGA
Pas napędowy musi być naciągnięty zgodnie 
z przepisami w celu zapewnienia optymalnego 
działania pompy i generatora elektrycznego.
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A 

B

 

 

A 

B 

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych 
na wale napędu, rozłączyć przewody 
akumulatora.

Ostrzeżenie

Zanim szafa sterownicza zostanie otwarta, 
wyłączyć zasilanie za pomocą wyłączników.

Ryzyko porażenia elektrycznego!
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16. Przegląd zakłóceń

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie, należy sprawdzić czy agregat pompowy został wyłączony i upewnić się, 
że nie zostanie przypadkowo ponownie załączony.

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

1. Pompa nie tłoczy lub 
tłoczy zbyt mało wody.

a) Powietrze w rurociągu ssawnym. Napełnić zbiornik pośredni wodą. 
Odpowietrzyć pompę. Upewnić się, że rurociąg 
ssawny został zamontowany zgodnie z punktem 
10.5 Rurociąg.

b) Pompa zasysa powietrze z powodu uszkodzonej 
uszczelki.

Sprawdzić uszczelki rurociągu i uszczelki 
obudowy pompy i wymienić je, jeśli jest to 
konieczne.

c) Zbyt wysokie przeciwciśnienie. Sprawdzić czy instalacja nie jest 
zanieczyszczona i zablokowana.

d) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje 
się odpowiednia ilość wody oraz spełnione są 
warunki opisane w punkcie 9.1 Minimalne 
ciśnienie wlotowe. Otworzyć całkowicie zawór 
odcinający po stronie ssawnej pompy.

e) Rurociąg ssawny lub wirnik zablokowany. Wyczyścić rurociąg i pompę.

2. Praca pompy jest 
nierównomierna i bardzo 
głośna.

a) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe (kawitacja). Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje 
się odpowiednia ilość wody oraz spełnione są 
warunki opisane w punkcie 9.1 Minimalne 
ciśnienie wlotowe. Otworzyć całkowicie zawór 
odcinający po stronie ssawnej pompy.

b) Powietrze w rurociągu ssawnym lub w pompie. Napełnić zbiornik pośredni wodą. 
Odpowietrzyć pompę. Upewnić się, że rurociąg 
ssawny został zamontowany zgodnie z punktem 
10.5 Rurociąg.

c) Niewyważenie wirnika. Oczyścić wirnik.

d) Zużyte części wewnątrz pompy. Wymienić uszkodzone części.

e) Na pompę przenoszą się naprężenia z rurociągów. Zamontować poprawnie pompę. 
Podeprzeć rurociągi.

f) Uszkodzone łożyska. Wymienić łożyska.

g) Uszkodzone sprzęgło. Wymienić sprzęgło.

h) Ciała obce w pompie. Oczyścić pompę.

3. Nieszczelność w pompie. a) Na pompę przenoszą się naprężenia z rurociągów. Zamontować poprawnie pompę. 
Podeprzeć rurociągi.

b) Uszkodzona uszczelka korpusu pompy lub 
rurociągu.

Wymienić uszkodzone uszczelki.

4. Nadmierny wyciek 
z komory dławnicy.

a) Uszczelnienie dławnicy zbyt luźne. Dokręcić równomiernie śruby dławnicy, 
aby otrzymać 40 do 60 kropel na minutę.

b) Uszkodzone uszczelnienie dławnicy. Wymienić uszczelnienie dławnicy. 
Patrz instrukcja obsługi.

5. Zbyt wysoka temperatura 
pompy.

a) Powietrze w pompie. Napełnić zbiornik pośredni wodą.

b) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje 
się odpowiednia ilość wody oraz spełnione są 
warunki opisane w punkcie 9.1 Minimalne 
ciśnienie wlotowe.

c) Zbyt małe smarowanie łożysk, za dużo lub 
nieodpowiedni smar.

Wymienić, zmniejszyć lub dodać smar.

d) Na pompę i łożyska przenoszą się naprężenia 
z rurociągów.

Zamontować poprawnie pompę. 
Podpora rurociągów. Sprawdzić osiowanie 
pompy i w razie konieczności poprawić. 
Patrz rozdział 10.12 Osiowanie.

e) Ciśnienie osiowe zbyt wysokie. Sprawdzić otwory upustowe wirnika i pierścienie 
mocujące po stronie ssawnej.
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17. Serwis, części zamienne, osprzęt

Montaż i/lub stosowanie takich produktów może negatywnie 
wpłynąć na pracę i pogorszyć określone właściwości agregatu 
pompowego.

Odpowiedzialność firmy Grundfos za szkody spowodowane przez 
zastosowanie części zamiennych i/lub wyposażenia innych niż 
oryginalne, jest wykluczona.

Zakłócenia, których użytkownik nie może usunąć we własnym 
zakresie, mogą być usuwane tylko przez serwis Grundfos lub 
serwisy autoryzowane.

W przypadku zgłaszania zakłócenia prosimy o jego dokładny 
opis, aby nasz pracownik serwisowy mógł się odpowiednio 
przygotować i zaopatrzyć w części zamienne.

Prosimy utrzymywać dane techniczne systemu podane na 
tabliczce znamionowej.

18. Gwarancja
Warunki gwarancji regulują nasze Ogólne Warunki Dostaw. 
Odpowiedzialność za szkodę jest wykluczona jeśli spowodowana 
jest przez błędy przy montażu lub wykonywaniu połączeń 
elektrycznych lub przez zastosowanie niezgodne 
z przeznaczeniem. Początek okresu gwarancyjnego musi być 
udokumentowany.

19. Dokumentacja dodatkowa
Instrukcje obsługi powinny być stosowane z razem z następującą 
dokumentacją:

• schemat połączeń sterownika

• instrukcja obsługi agregatu ppoż.

6. Silnik nie uruchamia się. a) Zamknięty zawór paliwa. Otworzyć zawór zbiornika paliwa diesel.

b) Brak paliwa w zbiorniku. Napełnić zbiornik paliwem diesel. 
Odpowietrzyć układ paliwowy, jeśli jest to 
konieczne. Patrz punkty 15.4.6 Tankowanie 
paliwa i 15.4.7 Odpowietrzanie układu 
paliwowego.

c) Filtr paliwa zablokowany. Wymienić filtr paliwa. Patrz instrukcja obsługi.

d) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy. Patrz rozdział 
15.4.7 Odpowietrzanie układu paliwowego.

e) Woda w paliwie. Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa. Wlać nowe 
paliwo. Odpowietrzyć układ paliwowy, jeśli jest 
to konieczne.

f) Przekaźnik rozruchowy uszkodzony. Wymienić przekaźnik rozruchowy.

g) Niewystarczające źródło energii. Sprawdzić źródło zasilania szafy sterowniczej, 
akumulatorów i przewodów agregatu ppoż.

h) Rury wydechowe zablokowane. Oczyścić rury wydechowe.

7. Ciśnienie oleju jest zbyt 
wysokie lub niskie 
podczas pracy silnika.

a) Filtr oleju zablokowany. Wymienić filtr oleju. Patrz instrukcja obsługi.

b) Woda lub paliwo w oleju. Wymienić olej. Patrz instrukcja obsługi.

c) Zbyt niski/wysoki poziom oleju. Napełnić lub odprowadzić olej. Patrz rozdział 
15.4.2 Napełnianie olejem.

d) Olej pompy zużyty. Wymienić olej pompy.

8. Zbyt wysoka temperatura 
silnika.

a) Wadliwy układ chłodzenia. Obejście układu chłodzenia. Patrz rozdział 
5.3.1 Informacje ogólne.

b) Niewystarczająca ilość cieczy chłodzącej. Uzupełnić ciecz chłodzącą. Patrz rozdział 
15.4.4 Napełnianie cieczy chłodzącej.

c) Uszkodzony wymiennik ciepła. Wymienić wymiennik ciepła.

9. Silnik nie osiąga 
prędkości nominalnej.

a) Nieprawidłowo ustawiona prędkość obrotowa. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

b) Filtr paliwa częściowo zablokowany. Wymienić filtr paliwa. Patrz instrukcja obsługi.

c) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy. Patrz rozdział 
15.4.7 Odpowietrzanie układu paliwowego.

d) Ślady wody w paliwie. Spuścić skropliny z filtra paliwa. Patrz rozdział 
15.4.5 Sprawdzanie układu paliwa.

e) Wadliwa turbosprężarka lub chłodnica sprężonego 
powietrza.

Wymienić turbosprężarkę lub chłodnicę 
sprężonego powietrza.

10. Zbyt niskie napięcie 
akumalatora.

a) Zwarcie ogniwa w rozruszniku akumulatora. Wymienić rozrusznik akumulatora.

b) Uzwojenia obwodu ładowania akumulatora 
uszkodzone lub niewystarczający styk na zacisku.

Sprawdzić uzwojenia i wymienić w razie 
konieczności. Sprawdzić połączenia na 
zaciskach i dokręcić, jeżeli jest to konieczne.

c) Niewystarczające zasilanie szafy sterowniczej. Sprawdzić zasilanie szafy.

d) Naprężenie pasa napędowego za małe. Sprawdzić naprężenie pasa napędowego 
i poprawić, jeżeli jest to konieczne. 
Patrz 15.4.10 Sprawdzanie napędu pasowego.

e) Jednostka ładująca akumulatory uszkodzona. Wymienić jednostkę ładującą akumulatory.

11. Gazy spalinowe 
o intensywnym 
zabarwieniu.

a) Brudny filtr powietrza.
Wymienić filtr powietrza. Patrz rozdział 
15.4.9 Sprawdzanie filtra powietrza.

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Ostrzeżenie

Części zamienne i wyposażenie niedostarczone 
przez firmę Grundfos nie są sprawdzone 
i dopuszczone przez firmę Grundfos.
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20. Wymiary, masa i dane silnika

20.1 Wymiary i masa

Zastosowanie danych wersji standardowych.

Fire HSEF

Typ pompy Typ silnika

Agregat pompowy ppoż. Pompa Silnik

Wymiary
Dł. x Szer. x Wys.

[mm]

Masa
[kg]

Króciec 
ssawny

[cal]

Króciec 
tłoczny

[cal]

Wysokość,
króciec 
ssawny

[mm]

Wysokość, 
króciec 
tłoczny
[mm]

Masa
[kg]

Przewód 
wydechowy

[mm]

Masa
[kg]

HSEF 4-10 JU4H-UF14 2900 x 1310 x 1882 1024 5 4 391 391 143 76 413

HSEF 4-12

JU4H-UF14 2900 x 1310 x 1882 1052

5 4

391 359

171

76 413

JU4H-UF24 2900 x 1310 x 1882 1052 391 359 76 413

JU4H-UF34 2900 x 1310 x 1882 1063 391 359 102 424

HESF 5-8 JU4H-UF14 2900 x 1310 x 1882 1024 6 5 410 264 143 76 413

HSEF 5-11

JU4H-UF14 2900 x 1310 x 1882 1054

6 5

385 385

172

76 413

JU4H-UF24 2900 x 1310 x 1882 1054 385 385 76 413

JU4H-UF34 2900 x 1310 x 1882 1065 385 385 102 424

HSEF 5-12
JU4H-UF54 2900 x 1310 x 1882 1149

6 5
353 194

257
102 424

JU6H-UF34 3700 x 1310 x 2032 1475 404 391 127 750

HSEF 5-14
JU4H-UF10 2900 x 1310 x 1882 1110

6 5
378 340

229
76 413

JU4H-UF30 2900 x 1310 x 1882 1121 378 340 102 424

HSEF 6-10
JU4H-UF34 2900 x 1310 x 1882 1097

8 6
366 385

204
102 424

JU4H-UF54 2900 x 1310 x 1882 1097 366 385 102 424

HSEF 6-12

JU4H-UF30 2900 x 1310 x 1882 1234

8 6

362 346

342

102 424

JU4H-UF54 2900 x 1310 x 1882 1234 362 346 102 424

JU6H-UF34 3700 x 1310 x 2032 1560 413 397 127 750

JU6H-UF54 3700 x 1310 x 2032 1560 413 397 127 750

JU6H-UF84 3700 x 1310 x 2032 1576 413 397 127 766

HSEF 6-14

JU4H-UF30 2900 x 1310 x 1882 1169

8 6

327 315

277

102 424

JU4H-UF40 2900 x 1310 x 1882 1169 327 315 102 424

JU4H-UF50 2900 x 1310 x 1882 1169 327 315 102 424

JU6H-UF30 3700 x 1310 x 2032 1495 378 366 127 750

JU6H-UF50 3700 x 1310 x 2032 1495 378 366 127 750

JW6H-UF30 2350 x 1000 x 1941 *) 1392 *) 416 404 127 910

HSEF 6-16

JU4H-UF30 2900 x 1310 x 1882 1205

8 6

324 147

313

102 424

JU4H-UF40 2900 x 1310 x 1882 1205 324 147 102 424

JU4H-UF50 2900 x 1310 x 1882 1205 324 147 102 424

JU6H-UF50 3700 x 1310 x 2032 1531 375 334 127 750

JU6H-UF60 3700 x 1310 x 2032 1547 375 334 127 766

HSEF 6-18

JU6H-UF50 3700 x 1310 x 2032 1531

8 6

378 340

313

127 750

JU6H-UF60 3700 x 1310 x 2032 1547 378 340 127 766

JW6H-UF30 2390 x 1000 x 1941 *) 1428 *) 416 378 127 910

JW6H-UF40 2390 x 1000 x 1941 *) 1424 *) 416 378 127 906

JW6H-UF50 2390 x 1000 x 1941 *) 1447 *) 416 378 152 929

HSEF 8-15

JU4H-UF40 2900 x 1310 x 1882 1278

10 8

327 302

386

102 424

JU4H-UF50 2900 x 1310 x 1882 1278 327 302 102 424

JU6H-UF30 3700 x 1310 x 2032 1604 378 353 127 750

JU6H-UF50 3700 x 1310 x 2032 1604 378 353 127 750

JU6H-UF60 3700 x 1310 x 2032 1620 378 353 127 766

JW6H-UF30 2370 x 1000 x 1941 *) 1501 *) 416 391 127 910

JW6H-UF40 2370 x 1000 x 1941 *) 1497 *) 416 391 127 906

JW6H-UF50 2370 x 1000 x 1941 *) 1520 *) 416 391 152 929

JW6H-UF60 2370 x 1000 x 1941 *) 1520 *) 416 391 152 929

JX6H-UF30 2490 x 1020 x 2190 *) 2020 *) 152 1429

HSEF 8-17

JU6H-UF50 3700 x 1310 x 2032 1677

10 8

353 302

459

127 750

JU6H-UF60 3700 x 1310 x 2032 1693 353 302 127 766

JW6H-UF30 2470 x 1050 x 1941 *) 1574 *) 391 340 127 910

JW6H-UF40 2470 x 1050 x 1941 *) 1570 *) 391 340 127 906

JW6H-UF50 2470 x 1050 x 1941 *) 1593 *) 391 340 152 929

JW6H-UF60 2470 x 1050 x 1941 *) 1593 *) 391 340 152 929
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*) Zbiornik i sterownik są usytuowane oddzielnie.

Fire DNF

HSEF 8-20

JW6H-UF30 2470 x 1050 x 1941 *) 1720 *)

10 8

366 315

605

127 910

JW6H-UF40 2470 x 1050 x 1941 *) 1716 *) 366 315 127 906

JW6H-UF50 2470 x 1050 x 1941 *) 1739 *) 366 315 152 929

JW6H-UF60 2470 x 1050 x 1941 *) 1739 *) 366 315 152 929

JX6H-UF30 2490 x 1050 x 2190 *) 2239 *) 533 508 152 1429

JX6H-UF40 2490 x 1050 x 2190 *) 2284 *) 533 508 152 1474

JX6H-UF50 2490 x 1050 x 2190 *) 2284 *) 533 508 152 1474

JX6H-UF60 2490 x 1050 x 2190 *) 2284 *) 533 508 152 1474

HSEF 10-16

JW6H-UF30 2470 x 1035 x 1941 *) 1787 *)

12 10

366 340

672

127 910

JW6H-UF40 2470 x 1035 x 1941 *) 1783 *) 366 340 127 906

JW6H-UF60  2470 x 1035 x 1941 *) 1806 *) 366 340 152 929

JX6H-UF30 2745 x 1050 x 2190 *) 2306 *) 483 457 152 1429

HSEF 10-20

JW6H-UF30 2520 x 1150 x 1941 *) 2024 *)

12 10

366 289

909

127 910

JW6H-UF40 2520 x 1150 x 1941 *) 2020 *) 366 289 127 906

JW6H-UF60 2520 x 1150 x 1941 *) 2043 *) 366 289 152 929

JX6H-UF30 2745 x 1150 x 2190 *) 2543 *) 508 431 152 1429

JX6H-UF40 2745 x 1150 x 2190 *) 2588 *) 508 431 152 1474

JX6H-UF50 2745 x 1150 x 2190 *) 2588 *) 508 431 152 1474

JX6H-UF60 2745 x 1150 x 2190 *) 2588 *) 508 431 152 1474

JX6H-UF70 2745 x 1150 x 2190 *) 2588 *) 508 431 152 1474

Typ pompy Typ silnika

Agregat pompowy ppoż. Pompa Silnik

Wymiary
Dł. x Szer. x Wys.

[mm]

Masa
[kg]

Króciec 
ssawny

[cal]

Króciec 
tłoczny

[cal]

Wysokość,
króciec 
ssawny

[mm]

Wysokość, 
króciec 
tłoczny
[mm]

Masa
[kg]

Przewód 
wydechowy

[mm]

Masa
[kg]

Typ pompy Typ silnika

Agregat pompowy ppoż. Pompa Silnik

Wymiary
Dł. x Szer. x Wys.

[mm]

Masa
[kg]

Króciec 
ssawny

[cal]

Króciec 
tłoczny

[cal]

Wysokość, 
króciec 
ssawny

[mm]

Wysokość, 
króciec 
tłoczny
[mm]

Masa
[kg]

Przewód 
wydechowy

[mm]

Masa
[kg]

DNF 65-20 JU4H-UF14 2650 x 1160 x 1619 880 100 65 455 680 71 76 413

DNF 65-25 JU4H-UF14 2650 x 1160 x 1619 875 100 65 455 705 69 76 413

DNF 80-20 JU4H-UF14 2650 x 1160 x 1619 880 125 80 455 705 72 76 413

DNF 80-25

JU4H-UF14 2650 x 1160 x 1619 880

125 80

455 735

82

76 413

JU4H-UF24 2650 x 1160 x 1619 890 455 735 76 413

JU4H-UF34 2650 x 1160 x 1619 890 455 735 102 424
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20.2 Dane silnika

Fire HSEF

Typ pompy Typ silnika

Moc 
wyjściowa 

silnika

Prędkość 
obrotowa 

silnika

Zapotrzebowanie 
powietrza

Ilość 
spalin

Ilość 
oleju

Ciśnienie 
oleju

Ilość 
cieczy 

chłodzącej

Pojemność 
zbiornika 

paliwa

[kW] [rpm] [m3/min] [m3/min] [Litr] [Litr] [Litr] [Litr]

HSEF 4-10 JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HSEF 4-12

JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF24 62 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF34 86 2960 10,0 25,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HESF 5-8 JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HSEF 5-11

JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF24 62 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF34 86 2960 10,0 25,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HSEF 5-12
JU4H-UF54 108 2960 11,7 33,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU6H-UF34 132 2960 17,1 45,7 8,5 2,5 - 3,4 14,2 1155

HSEF 5-14

JU4H-UF10 31 1760 4,0 11 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF30 48 1760 4,2 9 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF40 70 1760 4,8 12 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HSEF 6-10
JU4H-UF34 86 2960 10,0 25,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF54 108 2960 11,7 33,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

HSEF 6-12

JU4H-UF30 48 1760 4,2 9 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF54 108 2960 11,7 33,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU6H-UF34 131 2960 17,1 45,7 8,5 2,5 - 3,4 14,2 1155

JU6H-UF54 161 2960 18,3 50,9 8,5 2,5 - 3,4 14,2 1155

JU6H-UF84 205 2960 20,3 55,3 8,5 2,5 - 3,4 14,2 1155

HSEF 6-14

JU4H-UF30 48 1760 4,2 9 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF30 59 2100 5,5 13 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF40 70 1760 4,8 12 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF40 78 2100 6,1 15 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF50 82 1760 5,4 16 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF50 97 2100 6,9 20 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU6H-UF30 104 1760 7,8 21 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF30 119 2100 10,2 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF50 137 1760 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF50 157 2100 12,3 34 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JW6H-UF30 205 2100 21 47 32,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

HSEF 6-16

JU4H-UF30 48 1760 4,2 9 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF40 70 1760 4,8 12 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF50 82 1760 5,4 16 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU6H-UF50 137 1760 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 149 1760 10,0 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

HSEF 6-18

JU6H-UF50 137 1760 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 149 1760 10,0 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JW6H-UF30 205 2100 21 47 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 224 2100 22 49 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF50 254 2100 25 59 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

HSEF 8-15

JU4H-UF40 70 1760 4,8 12 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF50 82 1760 5,4 16 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF50 97 2100 6,1 20 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU6H-UF30 104 1760 7,8 21 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF30 119 2100 10,2 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF50 137 1760 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF50 157 2100 12,3 34 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 149 1760 10,0 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 179 2100 14,0 35 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JW6H-UF30 198 1760 16,0 40 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF30 205 2100 21,0 47 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 224 2100 22,0 49 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF50 254 2100 25,0 59 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 280 2100 27,0 65 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JX6H-UF30 322 2100 26,5 65 40,0 3,1 28,0 - *)
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Polski (PL)
*) Zbiornik i sterownik są usytuowane oddzielnie.

Fire DNF

21. 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.

HSEF 8-17

JU6H-UF50 137 1760 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF50 157 2100 12,3 34 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 149 1760 10,0 27 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JU6H-UF60 179 2100 14,0 35 19,5 2,8 - 4,1 19,0 1155

JW6H-UF30 198 1760 16,0 40 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF30 205 2100 21,0 47 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 216 1760 17,0 43 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF40 224 2100 22,0 49 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF50 254 2100 25,0 59 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 268 1760 22,0 56 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 280 2100 27,0 65 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

HSEF 8-20

JW6H-UF30 198 1760 16,0 40 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 216 1760 17,0 43 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF40 224 2100 22,0 49 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF50 254 2100 25,0 59 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 268 1760 22,0 56 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 280 2100 27,0 65 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JX6H-UF30 313 1760 23,0 58 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF40 362 2100 31,2 73 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF50 380 2100 32,2 76 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF60 392 2100 33,2 79 40,0 3,1 28,0 - *)

HESF 10-16

JW6H-UF30 198 1760 16,0 40 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 216 1760 17,0 43 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 268 1760 22,0 56 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JX6H-UF30 313 1760 23,0 58 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF30 322 2100 26,5 65 40,0 3,1 28,0 - *)

HSEF 10-20

JW6H-UF30 198 1760 16,0 40 30,0 2,1 - 3,8 21,0 - *)

JW6H-UF40 216 1760 17,0 43 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JW6H-UF60 268 1760 22,0 56 30,0 2,1 - 3,8 22,0 - *)

JX6H-UF30 313 1760 23,0 58 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF40 343 1760 25,4 62 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF50 362 1760 27,3 67 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF60 380 1760 29,2 72 40,0 3,1 28,0 - *)

JX6H-UF70 429 1760 32,1 82 40,0 3,1 28,0 - *)

Typ pompy Typ silnika

Moc 
wyjściowa 

silnika

Prędkość 
obrotowa 

silnika

Zapotrzebowanie 
powietrza

Ilość 
spalin

Ilość 
oleju

Ciśnienie 
oleju

Ilość 
cieczy 

chłodzącej

Pojemność 
zbiornika 

paliwa

[kW] [rpm] [m3/min] [m3/min] [Litr] [Litr] [Litr] [Litr]

Typ pompy Typ silnika

Moc 
wyjściowa 

silnika

Prędkość 
obrotowa 

silnika

Zapotrzebowanie 
powietrza

Ilość 
spalin

Ilość 
oleju

Ciśnienie 
oleju

Ilość 
cieczy 

chłodzącej

Pojemność 
zbiornika 

paliwa

[kW] [rpm] [m3/min] [m3/min] [Litr] [Litr] [Litr] [Litr]

DNF 65-20 JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

DNF 65-25 JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

DNF 80-20 JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

DNF 80-25

JU4H-UF14 53 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF24 62 2960 6,2 18 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605

JU4H-UF34 86 2960 10,0 25,8 8,5 2,5 - 3,4 14,2 605
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sArgentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

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

Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 
Тел.: +(37517) 233 97 65, 
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
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: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

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: +358-3066 5650 
Telefax: +358-3066 56550

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

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

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

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

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

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

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
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

México
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

România
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 Москва, ул. Школьная 
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
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(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 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
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 
01010 Київ, Вул. Московська 8б, 
Тел.:(+38 044) 390 40 50 
Фах.: (+38 044) 390 40 59
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 8TL 
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 

Usbekistan
Представительство ГРУНДФОС в 
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й 
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
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