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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

SPIS TREŚCI
Strona

1. Symbole stosowane w tej instrukcji

2. Informacje ogólne
Ta instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy sterownika 
przeciwpożarowego z aprobatą VdS dla agregatów ppoż. 
napędzanymi silnikami wysokoprężnymi.

Przepisy VdS do instalacji, działania i utrzymania muszą być 
przestrzegane w przypadku sterowników zintegrowanych 
w agregatach ppoż. w zakresie stosowania VdS 
(VDS Schadenverhutung Gmbh). 
W szczególności musi być przestrzegana norma, VdS CEA 4001.

Ta instrukcja obsługi powinna być używana w połączeniu
z następującymi dokumentami:

• Schemat elektryczny sterownika

• instrukcja obsługi i eksploatacji pompy pożarowej

• instrukcja obsługi i eksploatacji silnika Diesel

• instrukcja obsługi i eksploatacji łącznika ciśnienia

• instrukcja obsługi i eksploatacji urządzenia kontrolującego 
wycieki (jeśli sterownik został dostarczony z tą opcją)

• Instrukcją obsługi i eksploatacji sterownika.

3. Obszary zastosowań
Sterownik przeciwpożarowy FS 1 VdS Diesel opisany w tej 
instrukcji jest przeznaczony do pracy automatycznej pomp ppoż. 
napędzanych silnikiem Diesel. Służy on do automatycznego 
uruchomienia pompy i monitorowania silnika wysokoprężnego, 
jak i do ręcznego uruchomienia pompy przy rozruchu oraz 
podczas prac konserwacyjnych.

Sterownik musi być używany tylko do sterowania agregatów 
ppoż. dostarczonych przez firmę Grundfos.

Szafa sterownicza nie może być używana do zasilania napięciem 
systemów pompowych innych producentów nawet jeśli są to 
również agregaty ppoż.
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Ostrzeżenie

Przed montażem należy przeczytać niniejszą 
instrukcję montażu i eksploatacji. Wszelkie prace 
montażowe powinny być wykonane zgodnie 
z przepisami lokalnymi i z zachowaniem ogólnie 
przyjętych zasad montażu urządzeń 
elektromechanicznych.

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.

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.

RADA
Instytucje PAVUS i CNBOP akceptują niemiecki 
certyfikat VdS, dzięki czemu sterownik może być 
użyty w Czechach i Polsce.

Ostrzeżenie

Sterownik może być tylko stosowany dla 
zastosowań wspomnianych w tej instrukcji 
obsługi i eksploatacji. Wszelkie inne 
zastosowania są nieprawidłowe. Grundfos nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez nieprawidłowe stosowanie 
agregatów. Odpowiedzialność za skutki 
nieprawidłowego stosowania agregatów ponosi 
wyłącznie użytkownik/operator.
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4. Opis produktu

Sterownik jest umieszczony w szafie sterownicznej z pasującymi 
otworami z tyłu i na dole, które służą do montażu. Szafa może 
być zamontowana zarówno na pompie jak i na ścianie.

Szafa sterownicza zasilana elektrycznie z sieci zapewnia 
elektryczne zasilanie silnika, potrzebne do jego uruchomienia
i pracy. Ponadto, zasilanie elektryczne jest używane do 
ładowania dwóch zestawów akumulatorowych. Każdy zestaw 
akumulatorowy jest ładowany przez własną ładowarkę. 
W przypadku zaniku zasilania, dwa zestawy akumulatorowe będą 
zasilać elektrycznie szafę sterowniczą.

4.1 Układ sterowania i przyrządy wskazujące

Wszystkie układy sterowania i przyrządy wskazujące za 
wyjątkiem głównego wyłącznika, znajdują się w drzwiach szafy. 
Patrz rys. 1.

Rys. 1 Drzwi szafy

Elementy sterujące i lampki sygnalizacyjne mają następujące 
funkcje:

Panel sterowania (DPC 300 V)

Panel sterowania zawiera przyciski potrzebne do ustawiania 
parametrów sterownika, wyświetlacz komunikatów do 
wyświetlania stanów i błędów zakłóceń jak również inne lampki 
sygnalizacyjne. Umieszczony jest on w drzwiach szafy. 
Panel sterowania jest opisany w rozdz 8. Panel sterowania.

Awaria sieci zasilającej (H0)

Żółta lampka sygnalizacyjna zaświeci się w przypadku 
wystąpienia awarii sieci zasilającej, co będzie oznaczać,
że napięcie zasilające spadło poniżej 200 V.

Alarm akustyczny (H3)

Brzęczyk zostanie uruchomiony w przypadku awarii.

Żaluzje otwarte (H4)

Biała lampka sygnalizacyja zaświeci się kiedy żaluzja będzie 
otwarta, niezależnie od tego czy została ona otworzona 
automatycznie przez sterownik czy ręcznie przez wciśnięcie 
[Włączyć wentylator].

Wentylator włączony (H5)

Biała lampka sygnalizacyjna świeci się, kiedy pracuje wentylator 
pompowni, niezależnie od tego czy został on włączony 
automatycznie przez sterownik czy ręcznie przez wciśnięcie 
[Włączyć wentylator].

Amperomierz, ładowarka 1 (P1)

Amperomierz ładowarki 1 wskazuje prąd ładowania zestawu 
akumulatora A.

Amperomierz, ładowarka 2 (P2)

Amperomierz ładowarki 2 wskazuje prąd ładowania zestawu 
akumulatora B.

Uruchomienie silnika (S1)

Przycisk służy do ręcznego uruchomienia pompy w przypadku 
rozruchu, prac serwisowych, itp.

Zatrzymanie silnika (S2)

Przycisk służy do zatrzymania pompy po jej automatycznym lub 
ręcznym uruchomieniu.

Włączyć wentylator (S3)

Sterownik normalnie otworzy żaluzje i włączy wentylator 
pompowni automatycznie w momencie uruchomienia silnika 
Diesel. Jednakże, możliwe jest także otworzenie żaluzji
i włączenie wentylatora pompowni ręcznie przez wciśnięcie tego 
przycisku.

Wyłączyć wentylator (S4)

Sterownik normalnie zamknie żaluzje i wyłączy wentylator 
pompowni automatycznie w momencie wyłączenia silnika Diesel. 
Jednakże, możliwe jest także zamknięcie żaluzji i wyłączenie 
wentylatora pompowni ręcznie przez wciśnięcie tego przycisku.

Uruchomienie awaryjne 1 (SE1)

Jeśli automatyczna procedura uruchomienia zawiedzie lub
w przypadku uszkodzenia sterownika, agregat ppoż. może zostać 
uruchomiony ręcznie przez zbicie szybki i naciskanie tego 
przycisku. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż silnik zostanie 
uruchomiony, ale nie dłużej niż 15 sekund. Podczas wciskania 
tego przycisku, urządzenie uruchomienia awaryjnego 1 będzie 
włączone.

Uruchomienie awaryjne 2 (SE2)

Jeśli automatyczna procedura uruchomienia zawiedzie lub
w przypadku uszkodzenia sterownika, agregat ppoż. może zostać 
uruchomiony ręcznie przez zbicie szybki i naciskanie tego 
przycisku. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż silnik zostanie 
uruchomiony, ale nie dłużej niż 15 sekund. Podczas wciskania 
tego przycisku, urządzenie uruchomienia awaryjnego 2 będzie 
włączone.
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Poz. Opis

DPC 300 V Panel sterowania

H0 Awaria sieci zasilającej

H3 Alarm akustyczny

H4 Żaluzje otwarte (opcja)

H5 Wentylator włączony (opcja)

P1 Amperomierz, ładowarka 1

P2 Amperomierz, ładowarka 2

S1 Uruchomienie silnika

S2 Zatrzymanie silnika

S3 Włączyć wentylator (opcja)

S4 Wyłączyć wentylator (opcja)

SE1 Uruchomienie awaryjne 1

SE2 Uruchomienie awaryjne 2

ST1+H1 Kontrola, uruchomienie awaryjne 1

ST2+H2 Kontrola, uruchomienie awaryjne 2
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Kontrola, uruchomienie awaryjne 1

Jeśli automatyczna procedura uruchomienia nie powiedzie się
lub w przypadku kontroli urządzenia uruchomienia awaryjnego 1, 
agregat ppoż. może być uruchomiony ręcznie przez naciśnięcie 
tego przycisku. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż silnik zostanie 
uruchomiony, ale nie dłużej niż 15 sekund. Podczas wciskania 
tego przycisku, urządzenie uruchomienia awaryjnego 1 będzie 
włączone. Włączenie jest możliwe tylko, jeśli świeci lampka 
sygnalizacyjna.

Kontrola, uruchomienie awaryjne 2

Jeśli automatyczna procedura uruchomienia nie powiedzie się
lub w przypadku kontroli urządzenia uruchomienia awaryjnego 2, 
agregat ppoż. może być uruchomiony ręcznie przez naciśnięcie 
tego przycisku. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż silnik zostanie 
uruchomiony, ale nie dłużej niż 15 sekund. Podczas wciskania 
tego przycisku, urządzenie uruchomienia awaryjnego 2 będzie 
włączone. Włączenie jest możliwe tylko, jeśli świeci lampka 
sygnalizacyjna.

4.2 Główne elementy w szafie sterowniczej

Główne elementy w szafie sterowniczej są pokazane na rys. 2.

Rys. 2 Główne elementy szafy sterowniczej

Wejścia i wyjścia

Wejścia i wyjścia są wymienione w rozdz. 7. Dane techniczne.
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Poz. Opis

B6 Kontrola zasilania 

F1 Główny wyłącznik automatyczny 

F2 Wyłącznik automatyczny, wymiennik wody chłodzącej

F3 Wyłącznik automatyczny, ładowarka akumulatora A

F4 Wyłącznik automatyczny, ładowarka akumulatora B

F5 Wyłącznik automatyczny, akumulator A

F6 Wyłącznik automatyczny, akumulator B

F7
Wyłącznik automatyczny, funkcja automatycznego 
uruchomienia

F8 Wyłącznik automatyczny, uruchomienie awaryjne 1

F9 Wyłącznik automatyczny, uruchomienie awaryjne 2

F10 Wyłącznik automatyczny, żaluzja (opcja)

F11
Wyłącznik automatyczny, wentylator pompowni 
(opcja)

G1 Ładowarka, akumulator A

G2 Ładowarka, akumulator B

K1 Główny bezpiecznik

K2 Przekaźnik kontroli działania, ładowarka 1

K3 Przekaźnik kontroli działania, ładowarka 2

K4
Przekaźnik uruchomienia automatycznego, zestaw 
akumulatora A

K5
Przekaźnik uruchomienia automatycznego, zestaw 
akumulatora B

K6 Przekaźnik, sterowanie żaluzją (opcja)

K7 Przekaźnik uruchomienia awaryjnego, akumulator A

K8 Przekaźnik uruchomienia awaryjnego, akumulator B

K9 Stycznik, żaluzja (opcja)

K10 Stycznik, wentylator pompowni (opcja)

K11 Przekaźnik sygnału, transmisja ścieżki zakłócenia

K12 Przekaźnik sygnału, praca pompy

K13 Przekaźnik przerywacza

K14 Przekaźnik impulsowy

K15
Przekaźnik przerywania ładowania do pomiaru 
prawidłowego napięcia akumulatora A

K16
Przekaźnik przerywania ładowania do pomiaru 
prawidłowego napięcia akumulatora B

K17 Przekaźnik zatrzymania silnika

K18
Przekaźnik kontroli poziomu wody w zbiorniku 
zalewowym (opcja)

Q00 Wyłącznik główny

R15 Dioda zasilania akumulatora A

R16 Dioda zasilania akumulatora B

V1 Mostek prostowniczy

X0 Blok zacisków, zasilania i podgrzewacz silnika

X1 Blok zacisków, połączenie zestawów akumulatora

X2 Blok zacisków, połaczenia wewnętrzne

X3 Blok zacisków, wejścia

X4 Blok zacisków, wyjścia bezpotencjałowe

X5 Blok zacisków, zasilanie wentylatora i żaluzji

Z01 Filtr EMC
4



P
o

ls
k

i 
(P

L
)
5. Funkcje

5.1 Funkcje robocze

Praca automatyczna

Normalnie, agregat ppoż. ustawiony jest na tryb automatyczny. 
W tym trybie, włączona jest tylko zielona lampka sygnalizacyjna 
"POWER SUPPLY/ZASILANIE". Wszystkie inne lampki 
sygnalizacyjne stanów i alarmów powinny być wyłączone.

Po aktywowaniu tryskaczy i początku poboru wody ciśnienie
w przewodzie tłocznym spada. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 
ciśnienia załączenia ustawionego na łączniku ciśnienia, to pompa 
tryskaczowa zostanie automatycznie uruchomiona. 
Podczas pracy pompy, czerwona lampka sygnalizacyjna będzie 
włączona "PUMP RUNNING/Pompa pracuje". "Press1/Ciśn.1" lub 
"Press2/Ciśn.2" łącznika ciśnienia 1 lub 2 będzie wyświetlone 
jako przyczyna uruchomienia, a wyjścia cyfrowe DO3 lub DO4
i DO8 zostaną aktywowane. Podczas rozruchu, na wyświetlaczu 
będzie również wyświetlana liczba prób uruchomień i rozruchów 
agregatu (akumulatora A lub B).

Próba uruchomienia trwa od pięciu do dziesiięsiu sekund. 
Jeżeli silnik nie uruchomi się, to po 5-10 sekundach podjęta 
zostanie następna próba. Czas trwania próby uruchomienia 
i odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi próbami może być 
nastawiany. Patrz rozdz. 8.2 Ustawienia.
Maksymalnie można wykonać do sześciu prób uruchomień. 
Po każdej nieudanej próbie uruchomienia, sterownik przełączy 
się na drugi zestaw akumulatora. Po sześciu nieudanych próbach 
uruchomienia, sterownik blokuje pracę automatyczną, a lampka 
sygnalizacyjna "FAILURE TO START/Awaria uruchomienia" 
zaświeci się na panelu sterowania. Komunikat "Start failure/
Awaria załączenia" pojawi się na wyświetlaczu, a wyjście cyfrowe 
DO1 dla współnego zakłócenia będzie aktywne. Wcisnąć [R] aby 
przywrócić pracę automatyczną. Patrz także rozdz. 12. Praca.

Możliwe jest ręcznie zatrzymanie pompy za pomocą [Stop 
engine/Wył. silnik].

Ze względów bezpieczeństwa, rezerwowy łącznik ciśnienia 
powinien zawsze być podłączony do głównego łącznika ciśnienia.

Patrz także rozdz. 12.1 Praca automatyczna.

Praca ręczna

Pompa może być również uruchomiona przez wciśnięcie 
przycisku [Start engine/Zał. silnik]. Kiedy ten przycisk jest 
wciśnięty, łącznik ciśnienia na rurze tłocznej jest ominięty, 
a cykl uruchomienia opisany w rozdz. 12.1 Praca automatyczna 
zostanie aktywowany.

Podczas pracy pompy, czerwona lampka sygnalizacyjna będzie 
włączona "PUMP RUNNING/Pompa pracuje". "Manual/Ręczny" 
jest wyświetlany jako przyczyna uruchomienia, a wyjścia cyfrowe 
DO3 lub DO4 zostaną aktywowane.

Pompa zostanie zatrzymana [Stop engine/Wył. silnik],
a sterownik powróci do pracy automatycznej.

Patrz także rozdz. 12.2 Praca ręczna.

Uruchomienie awaryjne

Sterownik wyposażony jest w urządzenie uruchomienia 
awaryjnego na wypadek gdyby pompa nie została uruchomiona 
automatycznie. Lampki sygnalizacyjne "Test, emergency start 
1/Kontrola, uruchomienie awaryjne 1" i "Test, emergency start 
2/Kontrola, uruchomienie awaryjne 2" wskazują, czy pompa może 
zostać uruchomiona za pomocą urządzenia uruchomienia 
awaryjnego. Lampki sygnalizacyjne świecą się w następujących 
przypadkach:

• kiedy sterownik został włączony po raz pierwszy.

• kiedy pompa została uruchomiona automatycznie i nagle 
zatrzymana przy pomocy [Stop engine/Wył. silnik].

• po sześciu nieudanych próbach uruchomienia.

Działanie urządzenia uruchomienia awaryjnego można 
przetestować za pomocą [Test, emergency start 1/Kontrola, 
uruchomienie awaryjne 1] lub [Test, emergency start 2/Kontrola, 
uruchomienie awaryjne 2], a następnie wyłączając silnik przez 
wciśnięcie [Stop engine/Wył. silnik]. Lampki sygnalizacyjne "Test, 
emergency start 1/Kontrola, uruchomienie awaryjne 1" i "Test, 
emergency start 1/Kontrola, uruchomienie awaryjne 2" nie zapalą 
się w tym przypadku. Lampki sygnalizacyjne "Test, emergency 
start 1/Kontrola, uruchomienie awaryjne 1" lub "Test, emergency 
start 2/Kontrola, uruchomienie awaryjne 2" informują, że system 
jest gotowy do przeprowadzenia kontroli urządzenia 
uruchomienia awaryjnego. Załączyć silnk ręcznie przez 
wciśnięcie [Test, emergency start 1/Kontrola, uruchomienie 
awaryjne 1] lub [Test, emergency start 2/Kontrola, uruchomienie 
awaryjne 2]. Kiedy silnik jest wyłączony, odpowiednie lampki 
wyłączą się.

Na wypadek awarii sterownika (lampka sygnalizacyjna 
"DIESEL CONTROLLER FAULT/Awaria sterownika Diesel" 
będzie włączona lub wyświetlacz i lampka sygnalizacyjna będą 
wyłączone), pompa może być uruchomiona za pomocą przycisku 
[Emergency start 1//Uruchomienie awaryjne 1] lub 
[Emergency start 2/Uruchomienie awaryjne 2] po zbiciu szybki.

Patrz także rozdz. 12.3 Praca awaryjna.

Funkcja stop

Kiedy pompa zostanie wyłączona za pomocą przycisku
[Stop engine/Wył. silnik], sterownik przerwie dopływ paliwa za 
pomocą zaworu.

Funkcja kalibracji

Podczas rozruchu, prędkość silnika musi zostać skalibrowana. 
Kalibracja zapewnia, że prędkość wskazywana na wyświetlaczu 
jest zawsze prawidłowa. Patrz również rozdz. 8.2.3 Kalibracja 
prędkości obrotowej.

Kontrola lampki sygnalizacyjnej

Możliwe jest przprowadzenie kontroli lampek sygnalizacyjnych. 
W celu sprawdzenia działania lampek sygnalizacyjnych na 
panelu sterowania, nacisnąć .

Wymiennik wody chłodzącej

Niektóre agregaty ppoż. są wyposażone w wymiennik wody 
chłodzącej silnik. Szafa sterująca zawiera wyłącznik 
automatyczny 10 A i wymagane zaciski do zasilania wymiennika 
wody chłodzącej. Wymiennik reguluje się samodzielnie przy 
pomocy zewnętrznego termostatu wody chłodzącej.

5.2 Funkcje kontrolne

Najważniejsze komunikaty zakłóceń mogą być za pomocą 
przekźnika wyjściowego przekazywane do systemu zarządzania 
budynkiem jako wspólne stany wskazań. Następujące zakłócenia 
są połączone w jeden wspólny alarm:

• Zakłócenie załączenia (po 6 próbach uruchomień)

• Awaria akumulatora/ładowarki

• Niedostateczne ciśnienie oleju

• Nadmierna temperatura silnika

• Niedostateczny poziom w zbiorniku paliwa

• Zamknięty zawór paliwa

• Wadliwy generator

• Zakłócenie zewn.

• Zadziałał wyłącznik automatyczny wymiennika wody 
chłodzącej.

Silnik nie zostanie wyłączony w przypadku wystąpienia 
zakłócenia.

Patrz także rozdz. 8.3 Wskazania stanów i zakłóceń.

Brak zasilania

Zasilanie jest kontrolowane na brak fazy i na zbyt niskie napięcie 
przez główny stycznik K1 i kontrolę sieci K6. Jeśli napięcie 
spadnie poniżej 200 V, zadziała przekaźnik wewnętrzny kontroli 
sieci B6, a stycznik główny zostanie rozłączony. 
Lampka sygnalizacyjna "Mains failure/Awaria sieci" zaświeci się, 
a lampa "POWER SUPPLY/Zasilanie" zgaśnie. 
Wyświetlacz pokaże komunikat "Mains failure/Awaria sieci", 
a wyjście cyfrowe DO6 będzie aktywne. Po ustaniu zakłócenia 
komunikat zakłócenia zostanie skasowany automatycznie.
5



P
o

ls
k

i (P
L

)

Napięcie akumulatorów

Oba zestawy rozruchowe (akumulator A, akumulator B) są 
monitorowane. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej
25,2 V przez więcej niż 30 sekund, lub żaden akumulator nie jest 
podłączony, wskazanie ostrzeżenia "Fault, battery 1/Awaria, 
akumulator 1" lub "Fault, battery 2/Awaria, akumulator 2" zostanie 
pokazane na wyświetlaczu dla danego akumulatora wraz 
z odpowiednią żółtą lampką sygnalizacyjną "BATTERY A -> BATT./
BATT. CHARGER FAILURE" lub "BATTERY B -> BATT./BATT. 
CHARGER FAILURE" zaświecą się. Wyjście cyfrowe DO1 jest 
także aktywowane dla zakłócenia wspólnego. Zakłócenie musi być 
skasowane ręcznie przez wciśnięcie przycisku [R].

Zanim napięcie akumulatora będzie zmierzone, prąd ładowania 
musi być przerwany na przynajmniej 30 sekund. 
Przekaźnik przerywacza K13 przerywa ładowanie akumulator A, 
a przekaźnik impulsowy K14 ładowanie akumulatora B. 
Przerywanie jest wykonywane automatycznie przez sterownik 
i nigdy w tym samym czasie.

Napięcie ładowania:

Obie ładowarki (akumulatora A i akumulatora B) są monitorowane. 
Jeśli ładowarka nie działa prawidłowo przez ponad 10 s, na 
wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie "Fault Charger 1/Awaria 
ładowarki 1" lub "Fault Charger 2/Awaria ładowarki 2") oraz 
zaświeci się właściwa żółta lampka sygnalizacyjna "BATTERY A -> 
BATT./BATT. CHARGER FAILURE" lub "BATTERY B -> BATT./
BATT. CHARGER FAILURE".

Wyjście cyfrowe DO1 jest także aktywowane dla zakłócenia 
wspólnego. Po ustaniu zakłócenia komunikat zakłócenia zostanie 
skasowany automatycznie.

Płyta główna

Płyta główna sterownika jest monitorowana. W przypadku 
zakłócenia, żółta lampka sygnalizacyjna 'Diesel CONTROLLER 
FAULT/Awaria sterownika Diesel' zapali się na panelu 
sterowania. Ponadto, wyjście cyfrowe DO9 jest aktywne,
co oznacza, że nadal będzie możliwe uruchomienie agregatu 
ppoż. przez obejście sterwonika wciskając dwa przyciski SE1 
i SE2, umieszczonymi za szklanym panem. Patrz rys. 1.

Łączniki ciśnieniowe

Dwa łączniki ciśnienia są kontrolowane przez sprawdzanie prądu 
roboczego (rezystancja prądu roboczego 392 Ohm, rezystancja 
prądu obciążenia 1492 Ohm) w celu rejestracji zerwania 
przewodu i zwarcia.

Linie uruchomienia kontrolnego są zaprojektowane z rezerwą; 
każdy łącznik ciśnienia jest połączony do linii kontrolnej
i wywołania polecenia uruchomienia.

W przypadku zerwania przewodu lub zwarcia, komunikat alarmu 
"Alarm, press. 1/Alarm, ciśn. 1" lub "Alarm, press. 2/Alarm, ciśn. 
2" będzie pokazany na wyświetlaczu, a lampka sygnalizacyjna 
"CONNECTION SENSOR ALARM/Alarm złącza czujnika" zapali 
się. Wyjście cyfrowe DO2 będzie aktywne. Po ustaniu zakłócenia, 
komunikat zakłócenia zostanie skasowany automatycznie.

Ciśnienie oleju

Kiedy silnik został skalibrowany, kontrolowane jest ciśnienie oleju 
przez czujnik ciśnienia w silniku. Jeśli ciśnienie oleju będzie 
niskie, lampka sygnalizacyjna "LOW OIL PRESSURE/Niskie 
ciśnienie oleju" zapali się. Wyświetlacz pokaże komunikat "Low 
oil press./niskie ciśn. oleju", a wyjście cyfrowe DO1 wspólnego 
zakłócenia będzie aktywne. Zakłócenie jest sygnalizowane kiedy 
utrzymuje się przez dłużej niż pięć sekund. Silnik nie zostanie 
zatrzymany w przypadku niskiego ciśnienia oleju. 
Zakłóceniemusi być skasowane ręcznie przez wciśnięcie 
przycisku [R].

Temperatura

Kiedy silnik został skalibrowany, temperatura jest kontrolowane 
przez czujnik temperatury w silniku. Jeśli temperatura płynu 
chłodniczego będzie wysoka, zapali się lampka sygnalizacyjna 
"ENGINE OVERHEATED/Silnik przegrzany". Wyświetlacz pokaże 
komunikat "Overtemperature/Zbyt wysoka temperatura", 
a wyjście cyfrowe DO1 wspólnego zakłócenia będzie aktywne. 
Zakłócenie jest sygnalizowane kiedy utrzymuje się przez dłużej 
niż pięć sekund. Silnik nie zostanie zatrzymany w przypadku 
wysokiej temperatury. Zakłócenie musi być skasowane ręcznie 
przez wciśnięcie przycisku [R].

Poziom paliwa w zbiorniku

Poziom paliwa w zbiorniku Diesel jest kontrolowany.

Jeśli poziom paliwa w zbiorniku spadeni poniżej 70 %, zapali się 
lampka sygnalizacyjna "FUEL DEFICIENCY/Rezerwa paliwa". 
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Fuel reserve/Rezerwa 
paliwa", a wyjście cyfrowe DO1 wspólnego zakłócenia będzie 
aktywne. Zakłócenie musi być skasowane ręcznie przez 
wciśnięcie przycisku [R].

Położenie zaworu paliwa

Położenie zaworu paliwa jest kontrolowane.

Kiedy zawór paliwa jest zamknięty, styk na wejściu jest otwarty. 
Komunikat ostrzegawczy "Valve closed/Zawór zamknięty" będzie 
pokazany na wyświetlaczu, a lampka sygnalizacyjna "VALVE 
CLOSED/Zawór zamknięty" będzie włączona. Wyjście cyfrowe 
DO1 zakłócenia wspólnego także zostanie aktywowane.
Po ustaniu zakłócenia komunikat zakłócenia zostanie skasowany 
automatycznie.

Kabel czujnika do kontroli położenia zaworu paliwa jest także 
kontrolowany na wypadek zwarcia i zerwania (rezystancja prądu 
roboczego 392 Ohm, rezystancja prądu obciążenia 1492 Ohm). 
W przypadku awarii kabla czujnika, komunikat alarmu "Alarm, 
tank level/Alarm, poziom paliwa" będzie pokazany na 
wyświetlaczu i zapali się lampka sygnalizacyjna "CONNECTION 
SENSOR ALARM/Alarm złącza czujnika". Wyjście cyfrowe DO2 
będzie aktywne. Po ustaniu zakłócenia komunikat zakłócenia 
zostanie skasowany automatycznie.

Wymiennik wody chłodzącej

Wyłącznik wymiennika wody chłodzącej F2 jest kontrolowany. 
Jeśli samoczynnie wyłączy się wyłącznik automatyczny, zapali 
się lampka sygnalizacyjna "ALARM COOLING WATER HEATER/
Alarm wymiennika wody chłodzącej". Wyświetlacz pokaże 
komunikat "Short-circuit/Zwarcie", a wyjście cyfrowe DO1 
wspólnego zakłócenia będzie aktywne.

Generator

Jeśli generator ulegnie awarii, na wyświetlaczu pokaże się 
komunikat "Altern./Belt-Altern./Pasek". Funkcja kontroli będzie 
aktywna dopiero po wykonaniu kalibracji. Kontrola odbywa się na 
podstawie sygnału prędkości generatora, kiedy silnik zostanie 
uruchomiony. Alternatywnie, sygnał z czujnika prędkości także 
może także być użyty.

Zakłócenie zewnętrzne

Jeśli wystąpią zakłócenia zewnętrzne, na wyświetlaczu pojawi się 
"External Fault/Zakłócenie zewn.", i wyjście cyfrowe DO1 
wspólnego zakłócenia będzie aktywne. W zależności od wersji, 
silnik może zostać uruchomiony, gdy styk jest zamknięty. 
Na wyświetlaczu w górnym prawym rogu pojawi się "Extern/
Zewn." jako przyczyna uruchomienia. Zakłócenie musi być 
skasowane ręcznie przez wciśnięcie przycisku [R].

Kabel czujnika jest kontrolowany na wypadek zwarcia i zerwania 
(rezystancja prądu roboczego 392 Ohm, rezystancja prądu 
obciążenia 1492 Ohm). W przypadku zakłócenia kabla czujnika, 
komunikat alarmu "Extern alarm/Alarm zewn." będzie pokazany 
na wyświetlaczu, a lampka sygnalizacyjna "CONNECTION 
SENSOR ALARM/Alarm złącza czujnika" zapali się. 
Wyjście cyfrowe DO2 będzie aktywne. Po ustaniu zakłócenia 
komunikat zakłócenia zostanie skasowany automatycznie.

5.3 Opcje

Kontrola żaluzji

W celu zapewnienia dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego 
powietrza i odprowadzenia ciepła, konieczne może okazać się 
zamontowanie żaluzji wentylacyjnych. Żaluzje mogą być 
sterowane za pomocą szafy sterowniczej. Na wypadek awarii 
zasilania, akumulatory rozruchowe będą zasilać siłowniki żaluzji. 
Żaluzje są otwierane automatycznie przy wskazaniu "Running 
Pump/Pompa pracuje" i zamykają się, gdy silnik jest wyłączony. 
Kiedy żaluzje są otwarte, lampka sygnalizacyjna "Louvres open/
Żaluzje otwarte" jest zapalona. Jeśli funkcja automatyczna 
zawiedzie, żaluzje mogą zostać otwarte ręcznie przez wciśnięcie 
[Start ventilator/Załączyć wentylator] i zamknięte przez wciśnięcie 
[Stop ventilator/Wyłączyć wentylator].
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Kontrola wentylatora pompowni

Wentylator pompowni może być podłączony do sterownika w celu 
poprawienia dostarczenia świeżego powietrza i odprowadzania 
ciepła. Zasilany jest przez sterwonik lub na wypadek awarii 
zasilania z akumulatorów rozruchowych. Wentylator załącza się 
automatycznie przy wskazaniu "Running Pump/Pompa pracuje" 
i wyłącza się, gdy silnik jest wyłączony. Kiedy wentylator pracuje, 
lampka sygnalizacyjna "Ventilator on/Wentylator włączony" świeci 
się. Jeśli funkcja automatyczna zawiedzie, wentylator może 
zostać otwarty ręcznie przez wciśnięcie [Start ventilator/Załączyć 
wentylator] i zamknięty przez wciśnięcie [Stop ventilator/
Wyłączyć wentylator].

Poziom cieczy w zbiorniku zalewowym

Poziom w zbiorniku zalewowym może być kontrolowany przez 
zamontowaie łącznika poziomu. Jeśli poziom opadnie poniżej 
pewnej wartości, wyjście cyfrowe DO12 będzie aktywowane. 
W zależności od wersji, silnik może zostać uruchomiony. 
Na wyświetlaczu w górnym wierszu pojawi się "Level/Poziom"
jako przyczyna uruchomienia.

Kabel czujnika jest kontrolowany na wypadek zwarcia i zerwania 
(rezystancja prądu roboczego 392 Ohm, rezystancja prądu 
obciążenia 1100 Ohm). W przypadku zakłócenia kabla czujnika, 
lampka sygnalizacyjna "CONNECTION SENSOR ALARM/Alarm 
złącza czujnika" zapali się. Wyjście cyfrowe DO2 będzie aktywne. 
Po ustaniu zakłócenia komunikat zakłócenia zostanie skasowany 
automatycznie.

Wyciek oleju lub oleju napędowego Diesel

Sterownik może być dostarczony z urządzeniem do kontroli 
wycieków w celu wykrywania wycieków oleju napędowego ze 
zbiornika paliwa lub wycieków oleju z silnika (i zbierane jest
w zbiorniku pod zestawem pompowym). Kontrola wycieku 
odbywa się za pomocą urządzenia pomiarowego i sondy. 
Urządzenie pomiarowe jest montowane oddzielnie na zewnątrz 
szafy sterowniczej.

6. Identyfikacja

6.1 Tabliczka znamionowa

Do identyfikacji sterownika służy tabliczka znamionowa.

Rys. 3 Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej

6.2 Klucz oznaczenia typu

7. Dane techniczne
Szafa sterownicza:  Blacha stalowa, czerwona.

Stopień ochrony:  IP54.

Wymiary Szer. x Wys. x Gł.: 760 x 760 x 210.

Masa:  57 kg.

Napięcie zasilające:  1 x 230 VAC (+ 10 %/- 15 %),
50/60 Hz, PE.

Maks. pobór prądu:  13 A.

Bezpieczniki:  Maks. 20 A.

Zaciski przyłączowe:  L1, N = 2,5 - 6 mm2.

Emisja zakłóceń 

elektromagnetycznych:  Zgodnie z EN 61000-6-3.

Odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne:  Zgodnie z EN 61000-6-2.

Temperatura otoczenia:  -5 do +40 °C.

Kraj produkcji:  Niemcy

Wejścia

Sterownik wyposażony jest w 5 wejść analogowych i 7 wejść 
cyfrowych z czego 5 jest monitorowane. Patrz poniższe tabele. 
Tabela również podaje oznaczenia zacisków, a dla wejść 
cyfrowych stany po aktywacji.

Wejścia analogowe

Parametry elektryczne wejść analogowych

Klasa napięcia: Brak.

Napięcie izolacji: 50 V (w odniesieniu do ziemi).

Testowe napięcie izolacji: Brak.

Rezystancja wejściowa: 1,5 kOhm.

Rozdzielczość wejściowa: 19,5 mV.

Dokładność przy 25 °C: ± 0,4 %.

Rozdzielczość: 8 bitów.

Czas całkowania.: 150 ms.

Odstęp odczytów: 40 ms.

Wejścia analogowe nie są odporne na zwarcia.

Dane wejścia impulsowego dla którego czujnik prędkości może 
być podłączony do kontroli generatora:

Maks. częstotliwość: 10 kHz.

Rezystancja wejściowa: 4,85 kOhm.

Napięcie wejściowe: ± 30 V.

Prąd wejściowy: 7 mA.

Wejścia cyfrowe

* Kontrolowane.

** Opcjonalne.
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Przykład Control FS 1 Silnik Diesla 24 V /230 V VdS

Typoszereg

Zastosowanie:
FS: dla agregatów ppoż.

Liczba pomp

Silnik Diesla

Napięcie akumulatora:
24 V

Napięcie zasilające:
230 V

Dopuszczenie VdS

VdS

Type:  Control FS 1 Dieselmotor 24 V/230 V

Produkt Nr.:  96750712

Serien Nr.:  3000213230

Versorgungsspannung: 230V

Batteriespannung: 24V
Batteriekapazität: 120AH

VdS-Nr.: G

Made in Germany P1 0824

Batt.-typ: Blei

Schutzart: IP54

Frequenz: 50 Hz

Anschlussleistung: 3 KW

Wejście analogowe Zacisk

Poziom paliwa X3, 20

Ciśnienie oleju X3, 19

Temperatura silnika X3, 18

Prędkość (generator) X3, 15

Czujnik prędkości X3, 21 + 22

Wejście cyfrowe Zacisk
Pozycja przy 

aktywacji

Zakłócenie zewn.*/** X3, 1 + 2

Czujnik ciśnienia oleju X3, 3 zamknięty

Temperatura silnika X3, 4 zamknięty

Położenie zaworu paliwa* X3, 5 + 6 otwarty

Łącznik poziomu, zabiornik 
zalewowy*/**

X3, 7 + 8 zamknięty

Łącznik ciśnieniowy 1* X3, 9 + 10 zamknięty

Łącznik ciśnieniowy 2* X3, 11 + 12 zamknięty
7
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Dane elektryczne wejść cyfrowych

Klasa napięcia: Brak.

Napięcie izolacji: 50 V (w odniesieniu do ziemi).

Testowe napięcie izolacji: Brak.

Napięcie wyjściowe: 12 V.

Prąd wejściowy: 8 mA.

Czas filtrowania 

(oprogramowanie): 150 ms.

Czas filtrowania (sprzęt): 20 ms

Wejścia cyfrowe nie są odporne na zwarcia.

Wyjścia

Sterownik ma 12 wyjść cyfrowych (zależy od wybranych opcji), 
których styki są bezpotencjałowe. Sygnały z wyjść cyfrowych 
mogą być przekazywane do systemu zarządzania budynkiem.

Wyjścia cyfrowe

3 x wyjścia cyfrowe, 13 jest dla połączenia zaworu odcinającego. 
Patrz rozdz. 10.2 Podłączenie elektryczne.

Dane elektryczne przekaźnikowych wyjść sygnałowych

Klasa napięcia: Kategoria 1.

Napięcie izolacji: 115 V (w odniesieniu do ziemi).

Testowe napięcie izolacji: 1,5 kVAC.

Maks. napięcie zasilania: 115 VAC.

Maks. obciążenie: 2 A, 115 V.

Min. obciążenie 100 mA, 12 VDC.

Maks. moc obciążenia: 230 VA / 24 W.

7.1 (ustawienia fabryczne)

Więcej informacji dotyczących ustawień sterownika, 
patrz rozdz. 8.2 Ustawienia.

Zasilanie kontrolne B6, przekaźnik przerywacza K13 i przekaźnik 
impulsowy K14 są ustawione fabrycznie. Tych ustawień nie 
można zmieniać.

8. Panel sterowania
Panel sterowania służy do nastawiania parametrów, wyświetlania 
stanów roboczych i komunikatów alarmowych na wyświetlaczu
i lampek sygnalizacyjnych jak również do kasowania alarmów.

Panel obsługowy jest podzielony na dwie części (patrz: rys. 4):

• wyświetlacz z przyciskami roboczymi

• lampki sygnalizujące zakłócenia i stany.

Część lampek sygnalizacyjnych jest podzielone na następujące 
segmenty:

• wskazania zakłócenia, akumulator A i B

• wskazania alarmów

• stan zbiornika paliwa

• wskaźniki stanów.

Rys. 4 Panel sterowania

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu wskazywane są stany i dane robocze, 
ostrzeżenia i poszczególne ekrany nastawień.

Ustawienia wyświetlacza są opisane w rozdziale 8.2 Ustawienia, 
a komunikaty ostrzegawcze w rozdziale 8.3.2 Sygnalizacja 
zakłóceń. Rys. 5 przedstawia układ wyświetlania stanów.

Rys. 5 Przykład wyświetlania stanów

Opis Wyjścia cyfrowe Zacisk

DO1 Zakłócenie ogólne X4, 1-3

DO2 Zakłócenie, kabel czujnika X4, 4-6

DO3 Pompa pracuje X4, 7-9

DO4 Pompa pracuje X4, 10-12

DO5 Dostępne napięcie obwodu. X4, 13-15

DO6 Zakłócenie, napięcie obwodu X4, 16-18

DO7 Pompa wyłączona X4, 19-21

DO8 Łączniki ciśnienia upustowego X4, 22-24

DO9 DPC 300 V uszkodzony X4, 25-27

DO10 Żaluzje włączone (opcja) X4, 28-30

DO11 Praca wentylatora (opcja) X4, 31-33

DO12
Niski poziom cieczy w zbiorniku 
zalewowym (opcja)

X4, 34-36
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1700 min-1 Ciśn1 >

Prędkość obr. lub polecenie kalibracji 
lub zestaw rozruchowy i liczba prób 
uruchomienia (po lewej stronie) 
i przyczyna rozruchu 
(po prawej stronie). 

T = 40 °C Olej = 10b >
Temperatura silnika (°C) i ciśnienie 
oleju (bar)

00000H Paliwo = 100 % >
Liczba godzin pracy (H) i poziom 
paliwa (%)

B1 = 24 V B2 = 24 V >
Napięcie akumulatora A i B lub 
wskazania ostrzegawcze w razie 
awarii.

BATTERIE A

DPC 300 V

BATTERIE B

STORUNG STEUERGERAT

BATTERIE/LADEGERAT STORUNG

ALARME

BATTERIE/LADEGERAT STORUNG

OLDRUCKMANGEL

UBERTEMPERATUR

STATUS

PUMP SWITCHED OFF

PUMPE ABGESCHALTET

BETRIEB PUMPE

NETZSPANNUNG

STORUNG KUHLWASSERHEIZUNG
ALARM COOLING WATER HEATER

STORUNG SENSORKABEL
CONNECTION SENSOR ALARM

FEHLSTART
FAILURE TO START

TANK FUEL

KRAFTSTOFFMANGEL KRAFTSTOFFHAHN GESCHLOSSEN
FUEL DEFICIENCY   VALVE CLOSED

BATT./BATT.CHARGER FAILURE

DIESEL CONTROLLER FAULT

LOW OIL PRESSURE

ENGINE OVERHEATED

BATT./BATT.CHARGER FAILURE

PUMP RUNNING

POWER SUPPLY

STATUS
8
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Funkcje przycisków

Poniższa tabela przedstawia funkcje przycisków roboczych.

Lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne są opisane w rozdziale 8.3 Wskazania 
stanów i zakłóceń.

8.1 Struktura menu

Poniżej przedstawiono strukturę i kolejność ekranów menu.

Rys. 6 Struktura menu

8.2 Ustawienia

W celu zmiany parametrów, wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć  aby przejść do trybu wyboru. Zielona lampka 
sygnalizacyjna obok przycisku  zaświeci się, a ekran 
stanu zostanie zastąpiony pierwszym ekranem nastawiania.

2. Wybrać ustawienia wyświetlacza paramertu, który ma zostać 
zmieniony przyciskiem  lub .

3. Nicisnąć , aby zmienić parametr Zielona lampka 
sygnalizacyjna obok  zacznie migać.

4. Zmienić wartość parametru przez wciśnięcie  lub .

5. Wcisnąć , aby zapisać parametr. Zielona lampka 
sygnalizacyjna obok  jest teraz włączona.

6. Aby zmienić inne parametry, powtórzyć kroki od 2 do 5.

7. Naciśnąć , aby uaktywnić zmiany i powrócić do ekranu 
stanów.

Przycisk Działanie

Nastawianie kontrastu
Nawigacja między ekranami wskazań
Zmiana wartości parametrów

Wprowadzanie trybu wyboru
Wyjście z trybu wyboru

Aktywacja trybu wprowadzania
Zapisywanie wartości parametrów

Kasowanie alarmów

Kontrola lampki sygnalizacyjnej

Stan Nastawy

1700 min-1 Ciśn1 Parametry Menu

T = 80 °C Olej = 3b Język

00000H Paliwo = 100 % Angielski

B1 = 24 V B2 = 24 V

>

Parametry Menu

Hasło

0

>

Parametry Menu

Kal. obrotomierza

1700 min-1

>

Parametry Menu

Kal. siln. wł.

Nie

>

Parametry Menu

Uruchomienie B1&B2

6 uruchomień

>

Parametry Menu

Wył. czasu uruchom.

7,0 sek.

>

Parametry Menu

Wł. czasu uruchom.

5,0 sek.

>

Menu Parametry

Czas zatrzymania

10 sek.
9
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8.2.1 Język

Na ekranie "Language/Języki", można wybrać jeden
z następujących języków:

• Niemiecki

• Francuski

• Angielski

• Polski

• hiszpański.

Nastawy fabryczne: niemiecki.

8.2.2 Hasło

Na tym ekranie, można wprowadzić hasło w celu zmiany 
pozostałych parametrów. Te parametry mogą zostać zmienione 
tylko i wyłączenie przez pracowników firmy Grundfos.

8.2.3 Kalibracja prędkości obrotowej

Jeżeli sterownik jest częścią kompletnego agregatu ppoż, 
kalibracja prędkości obrotowej silnika została przeprowadzona 
fabrycznie. Jeżeli sterownik jest dostarczany oddzielnie, to po 
włączeniu w pierwszym wierszu ekranu stanów pojawi się 
polecenie przeprowadzenia kalibracji:

Procedura kalibracji:

1. Zmierzyć roboczą prędkość obrotową silnika odpowiednim 
urządzeniem pomiarowym. Ustawić roboczą prędkość 
obrotową silnika do kolejnego pełnego skoku (np. 1700 min-1). 
Ustawianie roboczej predkości obrotowej silnika jest opiasana 
w instrukcji mntażu i eksploatacji silnika diesel.

2. Wcisnąć  aby wejść w tryb wyboru. 
Zielona lampka sygnalizacyjna obok  zapali się.

3. Wybrać poniższe ustawienia używając  lub .

4. Nacisnąć  aby zmienić prędkość. Zielona lampka 
sygnalizacyjna obok  zacznie migać.

5. Wyregulować prędkość przez wciskanie  lub  
(zakres ustawień os 1000 do 4000 min-1, regulowane 
w krokach co 100 min-1).

6. Zapisać wartość parametru przez wciskanie . 
Zielona lampka sygnalizacyjna obok  jest teraz włączona.

7. Naciśnąć , aby uaktywnić zmiany i powrócić do ekranu 
stanów.

Po automatycznej kalibracji wartość parametru na ekranie 
"Cal. Motor ON/Kal. silnika wł." jest automatycznie skasowana do 
"No" [Nie]:

W czasie automatycznej kalibracji na wyświetlaczu pulsuje 
symbol "?CAL?". Kalibracja może trwać do 30 sekund. 
Po zakończeniu kalibracji wskazanie aktualnej prędkości pojawi 
się w miejscu pulsującego symbolu.

8. Po kalibracji, prędkość robocza silnika diesel musi zostać 
ponownie ustawiona do oryginalnej prędkości nominalnej.

Ten sam proces kalibracji musi zostać przeprowadzony, jeśli 
prędkość jest określana za pomocą opcjonalnego czujnika 
prędkości. Dwa pomiary nie mogą być wykonywane w tym 
samym czasie.

8.2.4 Liczba prób uruchomienia

Na tym ekranie wskazywana jest liczba prób uruchomienia. 
Zmiana wartości tego parametru nie jest możliwa.

Nastawy fabryczne:  6.

8.2.5 Odstęp czasowy między próbami uruchomienia

Na tym ekranie można nastawić odstęp czasowy między dwiema 
próbami uruchomienia w trybie pracy automatycznej.

Zakres nastaw:  5,0 do 10,0 sekund w odstępie co
0,1 sekundy.

Nastawy fabryczne:  7,0 sekund.

8.2.6 Czas trwania próby uruchomienia

Na tym ekranie można nastawić czas, przez który przekaźnik 
rozruchowy będzie załączony w celu uruchomienia silnika diesel 
w trybie pracy automatycznej. W ten sposób określa się czas 
trwania próby uruchomienia.

Zakres nastawy: 5,0 do 10,0 sekund w odstępie co 
0,1 sekundy.

Nastawy fabryczne: 5,0 sekund.

8.2.7 Czas trwania próby zatrzymania

Na tym ekranie można ustawić liczbę sekund dla zadziałania 
zaworu zatrzymującego w celu zatrzymania pracy silnika po tym 
jak przycisk [S2] zostanie wciśnięty.

Zakres nastawy: 5,0 do 25,0 sekund w odstępie co
0,1 sekundy.

Nastawy fabryczne: 10 sekund.

8.2.8 Kontrast

Kontrast wyświetlacza można regulować przez naciśnięcie  
(ciemniejszy) lub  (jaśniejszy) w wyświetlaczu stanu.

Parametry Menu

Język

Niemiecki

Parametry Menu

Hasło

0

?KAL?

T = 40 °C Olej = 10b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

Parametry Menu

Kal. obrotomierza

1700 min-1

Parametry Menu

Kal. siln. wł.

Nie

Parametry Menu

Uruchomienie B1&B2

6 uruchomień

Parametry Menu

Wył. czasu uruchom.

7,0 sek.

RADA

w celu przyśpieszenia procedury ustawień, 
wartość parametru może być również zmieniana 
w krokach co 1,0 sekundy przez przytrzymanie 
przycisku  lub .

Parametry Menu

Wł. czasu uruchom.

5,0 sek.

RADA

w celu przyśpieszenia procedury ustawień, 
wartość parametru może być również zmieniana 
w krokach co 1,0 sekundy przez przytrzymanie 
przycisku  lub .

Parametry Menu

Czas zatrzymania

10 sek.

RADA

w celu przyśpieszenia procedury ustawień, 
wartość parametru może być również zmieniana 
w krokach co 1,0 sekundy przez przytrzymanie 
przycisku  lub .
10
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8.3 Wskazania stanów i zakłóceń

8.3.1 Wskazania stanów pracy

Stany są pokazywane jako komunikaty na wyświetlaczu
(patrz także rozdział 8. Panel sterowania) oraz poprzez lampki 
sygnalizacyjne na panelu sterowania lub lampek 
sygnalizacyjnych w drzwiach szafy. Poniższa tabela zawiera 
przegląd komunikatów o stanach roboczych.

Stan
Podświetlenie Tekst wyświetlacza

(wyświetlenie stanów)
Aktywne 
wyjścieStan Tekst

Pompa była ustawiona w trybie 
automatycznym i została zatrzymana 
pomimo, że łącznik ciśnienia był aktywny.
Pompa może być tylko uruchomiona 
ręcznie.

Wł.
PUMP 

SWITCHED 
OFF

DO7 i DO8

Pompa pracuje (po uruchomieniu 
automatycznym przez łącznik ciśnieniowy 
lub po uruchomieniu ręcznym).
Przyczyna uruchomienia jest pokazana
w górnym rogu ekranu:
Ciśn1 = Łącznik ciśnienia 1
Ciśn2 = Łącznik ciśnienia 2
Poziom = Niski poziom w zbiorniku
Zewn. = Wejście zewn.
KontrAw.= Kontrola awaryjna pracy 

poprzez [ST1] lub [ST2]
Ręczne = Praca ręczna za pomocą 

[Załączyć silnik]
Awar. = Praca awaryjna za pomocą 

[SE1] lub [SE2]

Wł.
PUMP 

RUNNING
DO3 i DO4

Napięcie zasilania OK. Wł.
POWER 
SUPPLY

DO5

Polecenie kalibracji (przy rozruchu). - - -

Rozruch silnika w trybie pracy 
automatycznej.
Wskazania zestawu akumulatora (B1), 
liczby prób uruchomień (3) i trybu pracy 
(Cisn1). (Pomiędzy próbami uruchomienia
w górnym wierszu widoczny jest komunikat 
"Silnik wył.".)

- - - DO8

Uruchamianie silnika w trybie ręcznym.
(Kiedy silnik zostanie uruchomiony, 
prędkość jest podana w górnyn lewym rogu 
ekranu.)

- - -

Otwarte żaluzje. Wł.
Żaluzje 
otwarte

DO10

Wentylator pracuje. Wł.
Wentylator 
włączony

DO11

Silnik wył.

T = 40 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

1700 min-1 Ciśn1

T = 80 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

?KAL?

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

Uruch.B1=3 Ciśn1

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

Silnik wył. Ręczne

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

H4

H5
11



P
o

ls
k

i (P
L

)

8.3.2 Sygnalizacja zakłóceń

Sygnalizacje zakłóceń są pokazywane w postaci komunikatów 
ostrzegawczych w dolnym wierszu wyświetlacza i częściowo
w postaci sygnałów lampek sygnalizacyjnych na panelu 
roboczym sterownika.

Niektóre komunikaty ostrzegawcze są zapisywane i muszą 
zostać skasowane ręcznie przez ręczne wciśnięcie [R], nawet 
jeśli zakłócenie nie jest już aktualne. Inne ostrzeżenia są 
kasowane automatycznie po ustaniu zakłócenia i nie wymagają 
kasowania ręcznego.

Najpierw w dolnym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat 
"***Alarm***". Następnie pojawia się ekran z ostrzeżeniem.
Po pewnym czasie (kilka sekund) ponownie pojawia się 
komunikat "***Alarm***", a po nim następny komunikat 
ostrzegawczy.

W przypadku komunikatów ostrzegawczych, które są razem 
wyświetlane dla pompy gotowej do pracy jak i dla pompy 
pracującej, tabela poniżej pokazuje wyświetlacz pompy gotowej 
do pracy.

Zakłócenie
Lampka sygnalizacyjna Tekst wyświetlacza

(wyświetlenie stanów)
Aktywne 
wyjście

Kasowanie
Stan Tekst

Brak fazy, brak napięcia 
zasilania.

Wył. (Off) POWER SUPPLY

DO6
Auto-

matyczne

Wł.
Awaria sieci 
zasilającej

Akumulator A:
Niskie napięcie akumulatora 
(< 25,2 V) lub brak połączenia 
z akumulatorem.

Wł.
AKUMULATOR A
AKUM./AWARIA 
ŁAD.AKUM.

DO1 Ręczne

Ładowarka 1:
Niedostateczne napięcie 
ładowania lub brak napięcia 
ładowania.

Miganie
AKUMULATOR A
AKUM./AWARIA 
ŁAD.AKUM.

DO1
Auto-

matyczne

Akumulator B:
Niskie napięcie akumulatora 
(< 25,2 V) lub brak połączenia 
z akumulatorem.

Wł.
Akumulator B

AKUM./AWARIA 
ŁAD.AKUM.

DO1 Ręczne

Ładowarka 2:
Niedostateczne napięcie 
ładowania lub brak napięcia 
ładowania

Miganie
AKUMULATOR B
AKUM./AWARIA 
ŁAD.AKUM.

DO1
Auto-

matyczne

Awaria sterownika. Wł.
AWARIA 

STEROWNIKA 
DIESEL

DO9

Niskie ciśnienie oleju,
(tylko w przypadku pracy 
silnika).

Wł.
NISKIE 

CIŚNIENIE 
OLEJU

DO1 Ręczne

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 10b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria sieci zasilającej
H0

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria, akumulator 1

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria. ładowarka 1

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria, akumulator 2

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria, ładowarka 2

1700 min-1

T = 80 °C Olej = 1b

00000H Paliwo = 100 %

Niskie ciśn. oleju
12
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Nadmierna temperatura wody 
chłodzącej (tylko przy 
pracującym silniku)

Wł. Silnik przegrzany DO1 Ręczne

Awaria wymiennika wody 
chłodzącej.

Wł.

ALARM 
WYMIENNIK 

WODY 
CHŁODZĄCEJ

DO1
Auto-

matyczne

Wadliwe połączenie łącznika 
ciśnienia 1.

Wł.
ALARM ZŁĄCZA 

CZUJNIKA
DO2 Ręczne

Wadliwe połączenie łącznika 
ciśnienia .

Wł.
ALARM ZŁĄCZA 

CZUJNIKA
DO2 Ręczne

Wadliwe połączenie, czujnik 
położenia zaworu paliwa.

Wł.
ALARM ZŁĄCZA 

CZUJNIKA
DO2 Ręczne

Wadliwe połączenie, styk 
pomocniczy.

Wł.
ALARM ZŁĄCZA 

CZUJNIKA
DO2 Ręczne

Sześć nieudanych prób 
(praca automatyczna).

Wł.
AWARIA 

URUCHOMIENIA
DO1 Ręczne

Niski poziom paliwa w zbiorniku
(poziom < 30 %).

Wł. BRAK PALIWA DO1
Auto-

matyczne

Zawór paliwa zamknięty. Wł.
ZAWÓR 

ZAMKNIĘTY
DO1

Auto-
matyczne

Wadliwy generator.
Brak sygnału z generatora.

- - - DO1 Ręczne

Styk "Zakłócenie zewn." 
zamknięty.

- - - DO1 Ręczne

Zakłócenie
Lampka sygnalizacyjna Tekst wyświetlacza

(wyświetlenie stanów)
Aktywne 
wyjście

Kasowanie
Stan Tekst

1700 min-1

T = 100 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

Zbyt wysoka temperatura

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Zwarcie

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Alarm, ciśn. 1

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Alarm, ciśn. 2

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Alarm, poziom zbiornika

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Alarm, poziom zbiornika

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Awaria uruchomienia

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Rezerwa paliwa

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Zawór zamknięty.

0 min-1

T = 80 °C Olej = 3b

00000H Paliwo = 100 %

Altern./pasek

Silnik wył.

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

Zakłócenie zewn.
13
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9. Dostawa, transport i składowanie

Jeśli sterownik nie jest zamontowany na agregacie ppoż., 
oznacza to, że jest on dostarczony z fabryki w otwartej skrzyni 
drewnianej na palecie.

W celu uniknięcia uszkodzenia sterownika, zostawić szafę 
sterowniczą w opakowaniu do momentu montażu.

Temperatura składowania: 0-40 °C.

Wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji.

10. Montaż

10.1 Montaż mechaniczny

Sterownik jest przystosowany tylko do instalacji wewnętrznych. 
Nie może być wystawiony na działanie czynników 
atmosferycznych i musi być zamontowany w suchym, dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem.

Sterownik musi być umieszczony jak najbliżej pompy tak, aby 
agregat ppoż. był widoczny. Zapewnić wystarczającą przestrzeń 
dla instalacji i późniejszego dostępu do sterownika i jego 
elementów i upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane na 
odpowiedniej wysokości. Należy sprawdzić, czy zapewniona jest 
odpowiednia cyrkulacja powietrza chłodzącego.

Istnieją dwie opcje montażu:

1. montaż urządzenia na ścianie

2. montaż urządzenia na zbiorniku paliwa.

Montaż na ścianie

Zamontować szafę sterowniczą na ścianie w pobliżu pompy za 
pomocą śrub. Wywiercić otwory w ścianie zgodnie z szablonem 
do wiercenia z tyłu szafy sterującej, użyć kołków rozporowych
i śrub o odpowiedniej wielkości.

Montaż na zbiorniku paliwa.

Agregaty pompowe dostarczane przez firmę Grundfos mają 
specjalny element ustalający do zamontowania szafy 
sterowniczej na zbiorniku paliwa. Zamontować szafę sterującą
w elemencie ustalającym za pomocą odpowiednich śrub 
i nakrętek.

10.2 Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z przepisami 
lokalnymi.

Należy zwrócić uwagę, aby napięcie i częstotliwość sieci 
zasilającej były zgodne z wartościami podanymi na tabliczce 
znamionowej.

Połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie ze 
schematem elektrycznym załączonym w szafie sterowniczej.

Procedura

• Przewód zasilający musi być dobrany zgodnie z odpowiednimi 
normami, a instalacja musi być wyposażona w wyłączniki 
automatyczne zgodne z przekrojem poprzecznym kabli. 
Podłączyć kabel zasilania do wyłącznika głównego. 
Podłączyć PE do skrzynki zaciskowej X0.

• Połączyć łączniki ciśnienia 1 i 2 do skrzynki zaciskowej X3
w szafie sterowniczej. Połączyć łącznik ciśnienia 1 do 
zacisków 9 i 10, a łącznik ciśnienia 2 do zacisków 11 i 12.

• Jeśli stany i wskazania alarmów mają być przekazywane do 
systemu zarządzania budynkiem, następujące sygnały mogą 
być wysłane za pośrednictwem wyjść cyfrowych w skrzynce 
zaciskowej X3:

• Jeśli wymagana jest grzałka silnika, połączyć wymiennik wody 
chłodzącej do skrzynki zaciskowej X0. Podłączyć L+ do 
zacisku 1, przewód zerowy do zacisku N, a przewód ochronny 
do zacisku PE.

• Jeśli żaluzje są używane do sterowania dopływu i wylotu 
powietrza, silniczki żaluzji mogą być podłączone do skrzynki 
zaciskowej X5. Podłączyć L+ od silniczka żaluzji 
doprowadzającej powietrze do zacisku 1 i L- do zacisku 2. 
Podłączyć L+ od silniczka żaluzji odprowadzającej powietrze 
do zacisku 3 i L- do zacisku 4.

• Jeśli instalacja zawiera również wentylator w pomieszczeniu, 
silnik wentylatora również może być podłączony do skrzynki 
zaciskowej X5. Podłączyć L+ od silniczka wentylatora do 
zacisku 5 i L- do zacisku 6.

RADA
Sprawdzić dokładnie sterownik po dostawie oraz 
odpowiednio go przetransportować i składować 
przed montażem.

UWAGA

Sterownik może być tylko transportowany
w opakowaniu. Stosować tylko odpowiedniego 
sprzętu do podnoszenia w dobrym stanie 
technicznym.

Ostrzeżenie

Sterownik musi być zamontowany i podłączony 
tylko przez wykwalifikowany personel zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Przepisy VdS do instalacji, działania i utrzymania 
muszą być przestrzegane w przypadku 
sterowników zintegrowanych w agregatach ppoż. 
w zakresie stosowania VdS 
(VDS Schadenverhutung Gmbh). 
W szczególności norma, VdS CEA 4001 musi być 
przestrzegana.

Ostrzeżenie

Instalacja i praca w środowisku zagrożonym 
wybuchem nie są dopuszczalne.

Ostrzeżenie

Szafa sterownicza musi być tak zamontowana, 
aby nie została zalana w przypadku wycieku 
wody z pompy lub z rurociągu.

UWAGA

Stosować tylko odpowiedniego sprzętu do 
podnoszenia w dobrym stanie. Zawsze podnosić 
szafę sterowniczą za pomocą ucha do 
podnoszenia. Przed transportem szafy 
sterowniczej, zamknąć drzwi. 
Niebezpieczeństwo zagrożenia życia!

Ostrzeżenie

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

Ostrzeżenie

Podczas wykonywania montażu elektrycznego 
upewnij się, że zasilanie elektryczne nie zostało 
przypadkowo włączone.

Sygnał Zacisk

Zakłócenie ogólne 1-3

Ścieżka transmisji zakłócenie 4-6

Pompa pracuje 7-9

Pompa pracuje 10-12

Zasilanie/dostępne napięcie zasilania 13-15

Zasilanie/awaria napięcia sterującego 16-18

Pompa wyłączona 19-21

Łącznik ciśnienia włączony 22-24

Zakłócenie sterownika 25-27

Żaluzje otwarte (opcja) 28-30

Wentylator pompowni włączony (opcja) 31-33

Poziom zbiornika zalewowego (opcja) 34-36
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Jeśli sterownik dostarczony jest oddzielnie, np. w przypadku 
wersji Flex lub zamiany, dodatkowe poniższe połączenia muszą 
zostać także wykonane;

• Podłączyć dwa akumulatory do skrzynki zaciskowej X1. 
Podłączyć L+ akumulatora A do zacisku 1 i L+ akumulatora B 
do zacisku 3. Podłączyć przekaźnik rozruchowy 1 do 
zacisku 4, a przekaźnik rozruchowy 2 do zacisku 5.
Ujemny biegun podłączyć wspólnie do zacisku 2.

• Podłączyć generator do skrzynki zaciskowej X3. Podłaczyć B+ 
do zacisku 14, D+ do zacisku 17, biegun ujemny do zacisku 
16, a sygnał prędkości obrotowej generatora do zacisku 15. 
Jeśli sygnał pochodzący z czujnika prędkości ma być używany 
do wskazywania prędkości zamiast sygnału prędkości, 
podłączyć czujnik prędkości do zacisków 21 i 22 w skrzynce 
zaciskowej X3.

• Podłączyć zawór wyłączający dostawę paliwa do zacisku
13 (wyjście cyfrowe) w skrzynce zaciskowej X3. 

• Podłączyć następujące kable czujnika z agregatu ppoż. do 
skrzynki zaciskowej X3 wejść analogowych.

• Podłączyć następujące kable czujników agregatu ppoż. do 
wejść cyfrowych w skrzynce zaciskowej X3.

10.3 Połączenie akumulatora

Jeden zestaw akumulatora zawiera dwa szeregowe połączenia 
akumulatorów wykoane fabrycznie. Najpierw podłączyć biegun 
dodatni zestawu akumulatora 1. Potem podłączyć biegun ujemny 
zestawu akumulatora 1. Biegun dodatni oznaczony jest na 
czerwono, a biegun ujemny kolorem czarnym. 
Należy postępować w taki sam sposób z zestawem 
akumulatora 2. 
Patrz rys. 7.

Rys. 7 Połączenia akumulatorów

11. Uruchomienie

Kolejne instrukcje zakładają, że sterownik został zamontowany 
zgodnie z rozdz. 10. Montaż oraz, że agregat pompowy został 
poprawnie podłączony do sterownika. Agregat pompowy musi 
być przygotowany do rozruchu zgodnie z instrukcją montażu 
i eksploatacji dla pomp z silnikami diesel. Ustawić łączniki 
ciśnienia dla wymaganej wartości ciśnienia. Patrz instrukcja 
montażu i eksploatacji łączników ciśnienia.

Procedura uruchomienia:

Kabel czujnika Zacisk

Czujnik temperatury 18

Czujnik ciśnienia oleju 19

Czujnik poziomu, zbiornik paliwa 20

Prędkość (generator) 15

Czujnik prędkości 21 + 22

Kabel czujnika Zacisk

Czujnik ciśnienia oleju 3

Łącznik temperatury, silnik 4

Pozycja zaworu paliwa 5 + 6

Łącznik poziomu, zabiornik zalewowy 7 + 8

UWAGA
Przed połączeniem akumulatorów, wyłączyć 
źródło zasilania przez przełączenie wyłącznika 
głównego w pozycję "OFF".
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Ostrzeżenie

Uruchomienie musi być przeprowadzone przez 
autoryzowany personel. Nie dotykać żadnych 
części przewodzących prąd podczas kiedy drzwi 
szafy są otwarte. Unikać kontaktu fizycznego
z metalowymi częściami stykającymi się z ziemią 
(rury, podstawa, itp.).

Ostrzeżenie

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
i procedury uruchomienia zawartej w instrukcji 
montażu i eksploatacji silnika diesel i pompy.

RADA
Przed uruchomieniem systemu, sprawdzić czy 
dokręcone są śrubki na zaciskach sterownika
i nadajnikach sygnału.

Krok Ilustracja

1. Otworzyć drzwi szafy 
 sprawdzić czy 
wszystkie bezpieczniki 
są włączone.

2. Wyłączyć bezpiecznik 
F7, aby zapobiec 
przed automatycznym 
uruchamianiu się 
agregatu ppoż..

3. Włączyć sterownik 
obracając włącznik 
główny w pozycję 
"ON". Zamknąć drzwi 
szafy. 
Lampka sygnalizacyjn
a "POWER SUPPLY/
Zasilanie" jest 
włączona, jeśli 
przyłącze elektryczne 
jest podłączone 
prawidłowo.

4. Otworzyć zawór paliwa 
w zbiorniku paliwa.
15
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Agregat pompowy jest teraz gotowy do pracy w trybie 
automatycznym.

Razem z uruchomieniem należy przeprowadzić próbę końcową 
zgodnie z VdS. W tym celu należy aktywować rozruch 
automatyczny przez obniżenie ciśnienia w przewodzie tłocznym 
podczas gdy zawór paliwa jest zamknięty. Każdy cykl 
uruchamiania składa się z trwającej 5-10 sek. fazy rozruchu
i następującej po niej trwającej maksymalnie 10 sek przerwy. 
Po sześciu nieudanych próbach uruchomienia zostanie 
uaktywniony alarm zakłócenia uruchomienia. Po otwarciu zaworu 
paliwa i skasowaniu komunikatu alarmowego przez przyciśnięcie 
przycisku [R], pompa powinna prawidłowo uruchomić się. 
Patrz także rozdz. 12.4 Praca kontrolna.

5. Uruchomić ręczną 
pompkę dostarczającą 
paliwo.

6. Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy. 
Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy. 
Otwórz zawór odcinający przewód testowy.

7. Otworzyć drzwi szafy
i włączyć z powrotem 
bezpiecznik F7. 
Zamknąć drzwi szafy.

8. Jeśli lampki 
sygnalizacyjne są 
włączona, uruchomić 
ręcznie silnik przez 
wciśnięcie
[Test, emergency start 
1/Kontrola, 
uruchomienie 
awaryjne 1] lub 
[Test, emergency 
start 2/Kontrola, 
uruchomienie 
awaryjne 2].
Jeśli lampki 
sygnalizacyjne nie są 
włączone, uruchomić 
silnik ręcznie przez 
wciśnięcie 
[Start engine/
Załączyć silnik].

Uwaga: Jeżeli silnik się nie uruchomi, sprawdźić komunikaty 
o zakłóceniach i wskazówki na wyświetlaczu. Konieczne może 
okazać się odpowietrzenie układu paliwa. Patrz instrukcja 
montażu i eksploatacji silnika diesel. Inne przyczyny, patrz 
rozdz. 15. Przegląd zakłóceń.

9. Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej 
pompy. Poluzuj korek w otworze odpowietrzającym przewód 
tłoczny. Dokręć korek momentem 25 Nm (1/2") (wzgl. 30 Nm 
(3/8")), kiedy woda zacznie wypływać z otworu 
odpowietrzającego. Kiedy pompa osiągnie ciśnienie pracy, 
otwórz zawór odcinający całkowicie, aby umożliwić 
osiągnięcie punktu pracy. Patrz także instrukcja montażu
i eksploatacji pompy.

10. Jeśli komunikat 
wymagania kalibracji 
prędkości jest 
pokazany na 
wyświetlaczu, należy 
skalibrować prędkość 
zgodnie z rozdz. 
8.2.3 Kalibracja 
prędkości obrotowej.

Krok Ilustracja

?KAL?

T = 20 °C Olej = 0b

00000H Paliwo = 100 %

B1 = 24 V B2 = 24 V

11. Porównać ciśnienie 
oleju, temperatury
i prędkości na 
wyświetlaczu wartości 
nominalnych. 
Patrz instrukcja 
obsługi lub dane 
techniczne silnika 
wysokoprężnego.

12. Wyłączyć ręcznie silnik 
diesel przez wciśnięcie 
[Stop engine/Wyłączyć 
silnik].

13. Zamknąć zawór odcinający przewód testowy.

RADA

Sterownik jest wstępnie ustawiony fabrycznie. 
Paramerty powinny być zmieniane tylko, gdy 
silnik nie uruchomi się lub pojawią się problemy 
z jego uruchomieniem.

Krok Ilustracja

1700 min-1

T = 80 °C Olej = 1b

00000H Paliwo = 100 %

Niskie ciśn. oleju
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12. Praca

Najważniejsze parametry pracy i komunikaty alarmowe są 
pokazywane na wyświetlaczu i są wskazywane przez lampki 
sygnalizacyjne na panelu sterowania. Patrz rozdz. 8.3 Wskazania 
stanów i zakłóceń. Jeśli wyjścia agregatu pompowego są 
połączone z system zarządzania budynkiem, działanie systemu 
może być zdalnie monitorowane.

W celu usunięcia ewentualnych zakłóceń, patrz rozdz. 
15. Przegląd zakłóceń. Komunikaty alarmowe, które nie są 
automatycznie kasowane, muszą zostać skasowane ręcznie 
przez wciśnięcie [R]. Patrz rys. 8.

Rys. 8 Ręczne kasowanie alarmów

W poniższych podrozdziałach opisano cztery możliwe tryby 
pracy:

• praca automatyczna (tryb normalny)

• praca ręczna (w przypadku uruchomienia i po 
przeprowadzeniu prac serwisowych)

• praca awaryjna (w razie zakłócenia pracy automatycznej)

• praca kontrolna.

12.1 Praca automatyczna

Po zainstalowaniu i włączeniu agregatu pompowego do 
eksploatacji zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji żadna 
dalsza obsługa nie jest wymagana.

Tryskaczowy agregat pompowy działa automatycznie i włącza się 
w momencie poboru wody przez układ tryskaczy, kiedy łącznik 
ciśnieniowy wykryje spadek ciśnienia.

Tryskaczowy agregat jest w trybie pracy automatycznej i jest 
gotowy do pracy kiedy tylko lampka sygnalizacyjna 
"POWER SUPPLY/Zasilanie" jest włączona. Patrz rys. 9.

Rys. 9 W trybie automatycznym gotowa do pracy

Aby wyłączyć agregat tryskaczowy, należy wciśnąć [Stop enginie/
Wył. silnik]. Patrz rys. 10.

Rys. 10 Wyłączanie agregatu tryskaczowego

Wyłączanie awaryjne

Ostrzeżenie

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
zawartej w instrukcji montażu i eksploatacji 
silnika diesel i pompy.

UWAGA Zapewnić wystarczającą wentylację sterownika.
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RADA
Agregat tryskaczowy nie zatrzyma się
w przypadku ostrzeżeń.
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Awaryjne zatrzymanie jest 
możliwe przez zamknięcie 
kurka paliwa na zbiorniku.

Wyłączenie awaryjne jest 
również możliwe przez 
pociągnięcie dźwigni stop 
na pompie wtryskowej.
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12.2 Praca ręczna

Dla funkcji kontrolnej, rozruchu lub po przeprowadzonej pracy 
serwisowej, agregat tryskaczowy może być uruchomiony
i wyłączony ręcznie.

Procedura uruchomienia

Procedura wyłączania

12.3 Praca awaryjna

Jeżeli silnik nie uruchomi się po sześciu początkowych próbach
w trybie automatycznym, praca automatyczna będzie 
zablokowana, a żółta lampka "FAILURE TO START/Awaria 
uruchomienia" zapali się na panelu sterowania. Na wyświetlaczu 
pojawia się tekst ostrzeżenia "Start Failure/Awaria 
uruchomienia". Także lampki sygnalizacyjne [Test, emergency 
start 1/Kontrola, uruchomienie awaryjne 1] i [Test, emergency 
start 2/Kontrola, uruchomienie awaryjne 2] zapalą się. 
W tym przypadku, możliwe jest uruchomienie agregatu ppoż. 
ręcznie tymi przyciskami.. Patrz rys. 11. Przeprowadzić próby 
uruchomienia używając alternatywnie lewy i prawy przycisk. 
Przytrzymać przycisk do momentu uruchomienia silnika, jednak 
nie dłużej niż 15 sekund. Wyłączyć silnik tak jak opisano 
w rozdziale 12.1 Praca automatyczna.

Rys. 11 Ręczne uruchamianie przy pomocy przycisków po 
nieudanych próbach uruchomienia

RADA Zakłada się, że pompa została już odpowietrzona.

Krok Ilustracja

1. Otworzyć drzwi szafy
i sprawdzić czy 
wszystkie wyłączniki 
są włączone.

2. Ustawić wyłącznik 
główny w pozycję 
"ON", jeżeli to nie 
zostało jeszcze 
zrobione. 
Zamknąć drzwi szafy. 
Lampka 
sygnalizacyjna 
"POWER SUPPLY/
Zasilanie" jest 
włączona, jeśli 
przyłącze elektryczne 
jest podłączone 
prawidłowo.

3. Otwórz zawór paliwa 
przy zbiorniku paliwa, 
jeżeli jeszcze to nie 
nastąpiło.

4. Użyć ręcznej pompki 
paliwa w celu 
odpowietrzenia
i napełnienia przewodu 
paliwowego paliwem.

5. Otwórz zawór odcinający przewód testowy.

6. Nacisnąć [Start 
engine/Włączyć silnik].

Uwaga: Jeżeli silnik diesel'a nie uruchomi się, sprawdźić 
komunikaty o zakłóceniach i wskazówki na wyświetlaczu.
Patrz także rozdz. 15. Przegląd zakłóceń.

Krok Ilustracja

1. Wyłączyć ręcznie silnik 
diesel przez wciśnięcie 
[Stop engine/Wyłączyć 
silnik].

2. Zamknij zawór odcinający przewód testowy.

RADA
Po zatrzymaniu, pompa tryskaczowa powróci do 
trybu automatycznego.
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Jeśli zestaw tryskaczowy nie może zostać uruchomiony za 
pomocą dwóch przycisków, lub jeśli sterownik jest uszkodzony 
(żółta lampka "DIESEL FAULT CONTROLLER/Awaria sterownika 
Diesel" będzie włączona), silnik może zostać uruchomiony za 
pomocą dwóch przycisków uruchomienia awaryjnego 
umieszczonymi za szklanym panelem. Patrz rys. 12. W tym celu 
należy zbić szklaną szybkę. Przeprowadzić próby uruchomienia 
używając alternatywnie lewy i prawy przycisk. 
Przytrzymać przycisk do momentu uruchomienia silnika, jednak 
nie dłużej niż 15 sekund. Wyłączyć silnik tak jak opisano 
w rozdziale 12.1 Praca automatyczna.

Rys. 12 Uruchomienie awaryjne w przypadku awarii 
sterownika

12.4 Praca kontrolna

W ramach kontroli należy sprawdzić działanie układu 
uruchomienia awaryjnego i funkcje uruchamiania awaryjnego. 

Sprawdzanie układu uruchamiania awaryjnego

Kontrola funkcji uruchomienia automatycznego
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UWAGA

Nie opuszczać pomieszczenia agregatu 
pompowego w czasie przeprowadzania pracy 
kontrolnej. W czasie przeprowadzania pracy 
kontrolnej obserwować wszystkie wskazania 
pracy i zakłóceń ponieważ pompa tryskaczowa 
nie zatrzyma się automatycznie w przypadku 
wystąpienia zakłócenia (np. brak wody
w chłodnicy lub brak oleju). 

Krok Ilustracja

1. Otwórz zawór odcinający przewód testowy.

2. Uruchomić pompę 
tryskaczową przez 
przytrzymanie
[Test, emergency 
start 1/Kontrola, 
uruchomienie 
awaryjne 1].

3. Wyłączyć pompę 
tryskaczową przez 
przytrzymanie 
[Stop engine/
Wyłączyć silnik].

4. Zamknij zawór odcinający przewód testowy.

5. Uruchomić pompę 
tryskaczową przez 
przytrzymanie
[Test, emergency 
start 2/Kontrola, 
uruchomienie 
awaryjne 2].

6. Wyłączyć pompę 
tryskaczową przez 
przytrzymanie 
[Stop engine/
Wyłączyć silnik].

RADA
Po zatrzymaniu, pompa tryskaczowa powróci do 
trybu automatycznego.

Krok Ilustracja

1. Zamknąć zawór paliwa 
przy zbiorniku paliwa
i otworzyć zawór 
odcinający przewód 
testowy. 
Wynikiem tego jest 
zakłócenie próby 
uruchomienia.

2. Po sześciu nieudanych 
próbach uruchomienia, 
lampka sygnalizacyjna 
"FAILURE TO START/
Awaria uruchomienia" 
zaświeci się.

3. Otworzyć zawór paliwa 
w zbiorniku paliwa.

Krok Ilustracja
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13. Wyłączenie

14. Konserwacja

14.1 Sterownik

Następujące prace konserwacyjne należy przeprowadzać 
regularnie:

• Kontrola lampek sygnalizacyjnych raz w tygodniu.

• Sprawdzanie połączeń kabli raz w roku.

• Sprawdzenie opcjonalnego urządzenia kontrolującego wycieki 
raz w miesiącu.

Aby sprawdzić działanie lampek sygnalizacyjnych panelu 
sterowania, wcisnąć . Patrz rys. 13. Jeżeli lampki nie działają 
prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

Rys. 13 Kontrola lampki sygnalizacyjnej

Sprawdzać wszystkie zaciski i połączenia uziemiające raz w roku. 
Wszystkie poluzowane połączenia należy dokręcić. 
Należy sprawdzać stan przewodów i wymieniać przewody 
uszkodzone.

Aby sprawdzić działanie opcjonalego urządzenia kontrolującego 
wycieki, patrz instrukcja obsługi i eksploatacji danego 
urządzenia.

14.2 Akumulatory

Akumulatory rozruchowe są akumulatorami bezobsługowymi. 
Należy pamiętać, aby utrzymywać akumulatory czyste i suche
w celu uniknięcia prądów upływu.

Części z tworzywa akumulatora, zwłaszcza zbiorniki, muszą być 
czyszczone czystą wodą bez dodatków. Nie stosować 
rozpuszczalników organicznych.

Jeśli akumulatory rozruchowe muszą być zastąpione, usunąć 
najpierw biegun ujemny, a potem biegun dodatni. Biegun dodatni 
oznaczony jest na czerwono, a biegun ujemny kolorem czarnym. 
Następnie odłączyć kabel do podłączenia dwóch akumulatorów 
szeregowo. Patrz także rozdz. 10.3 Połączenie akumulatora.

4. Skasować alarm przez 
wciśnięcie [R].

5. Wyłączyć pompę 
tryskaczową przez 
przytrzymanie 
[Stop engine/
Wyłączyć silnik].

6. Zamknąć zawór odcinający przewód testowy.

RADA
Po zatrzymaniu, pompa tryskaczowa powróci do 
trybu automatycznego.

RADA
Jeśli pracuje, pompa powinna zostać zatrzymana 
tak jak zostało to opisane w rozdz. 12.2 Praca 
ręczna.

RADA
Patrz także instrukcja montażu i eksploatacji 
pompy i silnika Diesla w zakresie opróżniania 
pompy i zbiornika paliwa.

RADA
Przestrzegać przepisów o VdS CAE 4001 (środki 
bezpieczeństwa i procedury systemu dla układów 
nie w pełni funkcjonalny).

Krok Ilustracja

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej.

2. Zamknąć zawór odcinający po stronie ssawnej.

3. Zamknąć zawór paliwa 
przy zbiorniku paliwa.

4. Otworzyć drzwi szafy
i przekręcić wyłącznik 
główny w pozycję 
"OFF/Wył.". 
Zamknąć drzwi szafy.

5. Odłączyć biegun ujemny, a następnie biegun dodatni 
każdego z zestawów akumulatora..

Krok Ilustracja

Ostrzeżenie

Czynności konserwacyjne mogą być 
wykonywane tylko przez upoważniony personel.

Tylko przeszkolony personel może otwierać drzwi 
szafy.

Wyłączyć zasilanie przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

RADA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, 
że wszystkie prace konserwacyjne, serwisowe
i montażowe oraz przeglądy będą 
przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel. Ustalony plan prac konserwacyjnych 
pomoże uniknąć kosztownych napraw i zapewni 
niezawodną
i bezawaryjną pracę.

RADA
Przestrzegać przepisów VdS dotyczących 
przeprowadzania prac  konserwacyjnych.
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15. Przegląd zakłóceń

Ostrzeżenie

Tylko przeszkolony personel może otwierać drzwi szafy.

Ostrzeżenie

Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przez upoważniony personel.

Przed przystąpieniem do prac serwisowych, należy upewnić się, żeby silnik nie został przypadkowo uruchomiony.

RADA Patrz także instrukcja montażu i eksploatacji pompy i silnika diesel.

Zakłócenie Przyczyna Usuwanie zakłócenia

1. Brak zasilania 
sterownika.

a) Wyłącznik główny w pozycji "OFF/Wył.".
Brak lampki sygnalizacyjnej, nie działa 
wyświetlacz.

Włączyć sterownik poprzez włącznik główny.

b) Zadziałał główny wyłącznik ochronny F1. Włączyć wyłącznik ochronny F1.

c) Brak napięcia zasilania lub brak podłączenia 
akumulatorów.
Brak lampki sygnalizacyjnej, nie działa 
wyświetlacz.

Przywrócić zasilanie i podłączyć akumulatory. 
Patrz rozdz. 10.2 Podłączenie elektryczne.

d) Brak napięcia zasilania i napięcia akumulatora
z powodu uszkodzonych akumulatorów.
Świeci lampka sygnalizacyjna "BATT./
BATT.CHARGER FAILURE/Akum./Awaria 
ładowarki akumulatora" oraz został wyświetlony 
komunikat "Fault, battery 1/Awaria, akumulator 1" 
lub "Fault, battery 2/Awaria, akumulator 2".

Skontrolować kabel i główne podłączenia. 
Skontrolować pojemność akumulatora 
i połączenia akumulatora.

e) Brak napięcia zasilania i napięcia akumulatora
z powodu uszkodzonych akumulatorów.
Migają lampki sygnalizacyjne "BATT./
BATT.CHARGER FAILURE/Akum./Awaria 
ładowarki akumulatora" oraz został wyświetlony 
komunikat "Fault, battery 1/Awaria, akumulator 1" 
lub "Fault, battery 2/Awaria, akumulator 2".

Skontrolować ładowarkę oraz kable ładowarki 
i wymienic w razie potrzeby.

2. Silnik nie uruchamia się 
w trybie automatycznym, 
pomimo zasilania.

a) Zamknięty zawór paliwa.
Świeci lampka sygnalizacyjna "VALVE CLOSE/
Zawór zamknięty" oraz na wyświetlaczu pokazany 
jest komunikat "Valve close/Zawór zamknięty".

Otworzyć zawór paliwa.

b) Brak paliwa w zbiornika paliwa.
Świeci lampka sygnalizacyjna "FUEL 
DEFICIENCY/Rezerwa paliwa", a na wyświetlaczu 
pokazany jest komunikat "Fuel reserve/rezerwa 
paliwa".

Napełnić zbiornik paliwa oraz odpowietrzyć 
układ w razie potrzeby. Patrz instrukcja obsługi
i eksploatacji silnika diesel lub zbiornika paliwa.

c) Obydwa łączniki ciśnienia lub kabel łącznika 
ciśnienia jest uszkodzony. 
Nieprawidłowo podłączone łączniki ciśnienia.
Świeci lampka sygnalizacyjna "CONNECTION 
SENSOR ALARM/Alarm złącza czujnika" oraz na 
wyświetlaczu pokazany jest komunikat "Alarm, 
press. 1/Alarm/ciśn.1" lub "Alarm, 
press. 2/Alarm/ciśn.2" 

Sprawdzić łączniki ciśnienia oraz wymienić je 
w razie potrzeby. Sprawdzić połączenia łącznika 
ciśnienia zgodnie z 10.2 Podłączenie 
elektryczne.

d) Zadziałał wyłącznik automatyczny F7 dla funkcji 
uruchomienia automatycznego.

Włączyć wyłącznik F7.

e) Czas trwania próby rozruchu i odstęp czasu 
pomiędzy próbami rozruchu nie są prawidłowo 
ustawione.

Zmiana ustawień. Patrz rozdz. 8.2.5 Odstęp 
czasowy między próbami uruchomienia 
i 8.2.6 Czas trwania próby uruchomienia.

f) Uszkodzony sterownik.
Brak lampki sygnalizacyjnej, nie działa 
wyświetlacz wyświetlacz.

W przypadku pożaru, stłuc szybę i uruchomić 
pompę tryskaczową za pomocą [SE1] lub [SE2] 
(uruchomienie awaryjne).
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3. Silnik nie został 
uruchomiony w trybie 
automatycznym po 
sześciu próbach.

a) Możliwe przyczyny wymienione od 2a) do d).
Świeci lampka sygnalizacyjna "FAILURE TO 
START/Awaria uruchomienia" oraz na 
wyświetlaczu pojawił się komunikat "Start failure/
Awaria uruchomienia".

Obserwować ostrzeżenia pokazywane na 
wyświetlaczu oraz przez lampki sygnalizacyjne. 
Sposób usuwania. Skasować ręcznie wskazania 
ostrzeżenia przez wciśnięcie [R]. Jeśli silnik 
nadal nie zostanie uruchomiony, należy 
uruchomić go przez wciśnięcie ([ST1] lub [ST2]).

b) Czas trwania próby rozruchu i odstęp czasu 
pomiędzy próbami rozruchu nie są prawidłowo 
ustawione.
Świeci lampka sygnalizacyjna "FAILURE TO 
START/Awaria uruchomienia", a na wyświetlaczu 
pokazany się komunikat "Start failure/Awaria 
uruchomienia".

Zmiana ustawień. Patrz rozdz. 8.2.5 Odstęp 
czasowy między próbami uruchomienia 
i 8.2.6 Czas trwania próby uruchomienia. 
Usunąć komunikat ostrzegawczy "Start failure/
Awaria uruchomienia" przyciskiem [R]. 
Jeśli silnik nadal nie zostanie uruchomiony 
automatycznie, uruchomić pompę tryskaczową 
przez wciśnięcie ([ST1] lub [ST2]).

4. Silnik nie uruchamia się 
w trybie ręcznym, 
pomimo zasilania.

a) Zamknięty zawór paliwa.
Świeci lampka sygnalizacyjna "VALVE CLOSE/
Zawór zamknięty", a na wyświetlaczu pokazany 
jest komunikat "Valve close/Zawór zamknięty".

Otworzyć zawór paliwa.

b) Brak paliwa w zbiornika paliwa.
Świeci lampka sygnalizacyjna "FUEL 
DEFICIENCY/Rezerwa paliwa", a na wyświetlaczu 
pokazany jest komunikat "Fuel reserve/rezerwa 
paliwa".

Napełnić zbiornik paliwa oraz odpowietrzyć 
układ w razie potrzeby. Patrz instrukcja obsługi
i eksploatacji silnika diesel lub zbiornika paliwa.

Zakłócenie Przyczyna Usuwanie zakłócenia
22



P
o

ls
k

i 
(P

L
)

5. Silnik pracuje podczas 
wskazania ostrzeżenia.

a) Zbyt niskie ciśnienie oleju z powodu niskiego 
poziomu oleju lub niewłaściwego oleju 
(złej lepkości).
Świeci lampka sygnalizacyjna "LOW OIL 
PRESSURE/Niskie ciśnienie oleju", a na 
wyświetlaczu wyświetlony jest komunikat "Low oil 
pressure/niski poziom oleju".

Dodać lub zmienić olej. Patrz instrukcja montażu 
i eksploatacji silnika diesel.

b) Zbyt wysoka temperatura silnika.
Świeci lampka sygnalizacyjna "ENGINE 
OVERHEATED/Przegrzanie silnika", a na 
wyświetlaczu wyświetlony jest komunikat 
"Overtemperature/Przegrzanie".

Skontrolować poziom wody chłodzącej i w razie 
potrzeby dolać wody. Patrz instrukcja montażu
i eksploatacji silnika diesel.

c) Niewystarczające napięcie akumulatora.
Świeci jedna z lampek sygnalizacyjnych "BATT./
BATT.CHARGER FAILURE/Akum./Awaria 
ładowarki akumulatora" oraz został wyświetlony 
komunikat "Fault, battery 1/Awaria, akumulator 1" 
lub "Fault, battery 2/Awaria, akumulator 2".

Sprawdzić pojemność akumulatora. 
Wymienić akumulator jeśli jest uszkodzony. 
Skontrolować czy wyłącznik ochronny 
akumulatora A i B
(F5 i F6) został wyzwolony. Załączyć w razie 
potrzeby.

d) Niewystarczające napięcie ładowania.
Miga jedna z lampek sygnalizacyjnych "BATT./
BATT.CHARGER FAILURE/Akum./Awaria 
ładowarki akumulatora" oraz został wyświetlony 
komunikat "Fault, battery 1/Awaria, akumulator 1" 
lub "Fault, battery 2/Awaria, akumulator 2".

Sprawdzić funkcjonalność ładowarek. 
Wymienić ładowarki w przypadku ich 
uszkodzenia. Skontrolować czy wyłącznik 
ochronny ładowarki 1 i 2 (F3 i F4) został 
wyzwolony. W razie potrzeby załączyć.

e) Brak napięcia zasilania.
Lampka sygnalizacyjna "POWER SUPPLY/
Zasilanie" nie świeci, a na wyświetlaczu pojawił się 
komunikat "Mains failure/Awaria zasilania".

Skontrolować napięcie zasilania i przywrócić 
zasilanie w razie potrzeby.

f) Brak paliwa (poziom < 30 %).
Świeci lampka sygnalizacyjna "FUEL 
DEFICIENCY/Rezerwa paliwa", a na wyświetlaczu 
pokazany jest komunikat "Fuel reserve/rezerwa 
paliwa".

Napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym. 
Patrz instrukcja obsługi i eksploatacji silnika 
diesel lub zbiornika paliwa.

g) Wymiennik wody chłodzącej.
Świeci lampka sygnalizacyjna "ALARM COOLING 
WATER HEATER/Alarm wymiennika wody 
chłodzącej", a na wyświetlaczu znajduje się 
komunikat "Short-circuit/Zwarcie".

Skontrolować funkcjonalność wymienika wody 
chłodzącej. W razie potrzeby wymienić 
wymiennik wody chłodzącej.

h) Jeden z następujących kabli czujnika jest 
uszkodzony: zawór paliwa, łącznik poziomu 
w zbiorniku zalewowym, łącznik ciśnienia 1 lub 2.
Świeci lampka sygnalizacyjna "CONNECTION 
SENSOR ALARM/Alarm złącza czujnika" 
i w zależności od przerwanego sygnału pojawią się 
na wyświetlaczu komunikaty takie jak "Alarm, 
press. 1/Alarm, ciśn.1", "Alarm, press. 2/Alarm, 
ciśn.2" lub "Alarm, tank level/Alarm, poziom 
zbiornika".

Skontrolować kabel czujnika i sam czujnik. 
W razie konieczności wymienić kabel czujnika
lub sam czujnik.

i) Brak sygnału z generatora lub generator 
uszkodzony.
Wyświetlony jest komunikat "Altern./belt"/"Altern./
pasek".

Skontrolować podłączenia do generatora i sam 
generator. Wymienić kabel generatora lub sam 
generator w razie potrzeby.

6. Silnik nadal pracuje 
pomimo, że 
[Stop engine/Wył. silnik] 
został wciśnięty.

a) Wyłączyć uszkodzony zawór. Wyłączyć silnik, zamykając zawór paliwa. 
Wymienić zawór wyłączający.

b) Uszkodzony kabel zaworu zatrzumującego lub 
nieprawidłowo podłączony.

Skontrolować podłączenia zgodnie z rozdziałem 
10.2 Podłączenie elektryczne. 
Skontrolować kabel i w razie potrzeby wymienić.

c) Uszkodzony wyłącznik ochronny F7. Sprawdzić i wymienić w razie potrzeby.

Zakłócenie Przyczyna Usuwanie zakłócenia
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16. Serwis, części zamienne, osprzęt

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

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 agregatu ppoż. lub 
sterownika podanych na tabliczce znamionowej.

17. Gwarancja
Warunki gwarancji regulują nasze Ogólne Warunki Dostaw. 
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez błędy przy 
montażu lub wykonywaniu połączeń elektrycznych lub przez 
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. 
Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wykluczona. 
Początek okresu gwarancyjnego musi być udokumentowany.

18. 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.

RADA
Części zamienne i wyposażenie niedostarczone 
przez firmę Grundfos nie są sprawdzone
i dopuszczone przez firmę Grundfos.
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Deklaracja zgodności 1

GB: Declaration of Conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product
Fire Control FS 1 VdS - diesel, to which this declaration relates, is in 
conformity with these Council Directives on the approximation of the laws 
of the EC Member States:

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукта
Fire Control FS 1 VdS - diesel, за който се отнася настоящата 
декларация, отговаря на следните указания на Съвета за 
уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek 
Fire Control FS 1 VdS - diesel, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je 
v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů 
členských států Evropského společenství v oblastech:

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Fire 
Control FS 1 VdS - diesel, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den 
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt:

LV: EK atbilstības deklarācija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkts Fire 
Control FS 1 VdS - diesel, uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst šādām 
Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas 
normām:

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminys Fire Control 
FS 1 VdS - diesel, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos 
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų 
suderinimo:

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Fire Control FS 1 
VdS - diesel termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
előírásainak:

PL: Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby 
Fire Control FS 1 VdS - diesel, których deklaracja niniejsza dotyczy, są 
zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów 
prawnych krajów członkowskich WE:

RU: Декларация о соответствии ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, 
что изделия Fire Control FS 1 VdS - diesel, к которым относится 
настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам 
Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний 
стран-членов ЕС:

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Fire Control 
FS 1 VdS - diesel, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate 
cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre 
CE:

SK: Prehlásenie o konformite ES
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobok 
Fire Control FS 1 VdS - diesel, na ktorý sa toto prehlásenie vzt’ahuje, je 
v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

— Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standards used: EN 60204-1:2006, EN 61439-1:2009.

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

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of 
the Grundfos installation and operating instructions 
(publication number 96894397 0315).

Wahlstedt, 1st April 2011

Stephan Göttsche
General Manager

GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH 
Willy-Pelz-Straße 1-5

23812 Wahlstedt, Germany

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

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

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

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

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

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

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

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

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

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Addresses Revised 10.03.2015
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