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Deklaracja zgodności

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
TPE and TPED Series 2000, to which this declaration relates, are in 
conformity with these Council directives on the approximation of the laws 
of the EC member states:
— Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC Directive (2004/108/EC).

Standard used: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Directive (1999/5/EC).

Standard used: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ecodesign Directive (2009/125/EC).

Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency 
index MEI. See pump nameplate.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of 
the Grundfos installation and operating instructions (publication number 
98476041 0813).

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
TPE и TPED Series 2000, за които се отнася настоящата декларация, 
отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на 
правните разпоредби на държавите членки на ЕС:
— Директива за машините (2006/42/EC).

Приложен стандарт: 809:1998 + A1:2009.
— Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).

Приложен стандарт: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Директива (1999/5/EC).

Приложен стандарт: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Директива за екодизайн (2009/125/EC).

Водни помпи:
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният 
индекс за ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата.

Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е 
публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на 
Grundfos (номер на публикацията 98476041 0813).

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky 
TPE a TPED Series 2000, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v 
souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů 
členských států Evropského společenství v oblastech:
— Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).

Použitá norma: EN 809:1998 + A1:2009.
— Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

(2004/108/ES).
Použitá norma: EN 61800-3:2005.

— R&TTE směrnice (1999/5/ES).
Použitá norma: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).

— Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES).
Vodní čerpadla:
Nařízení Komise č. 547/2012.
Vztahuje se pouze na vodní čerpadla označená minimální účinností 
index MEI. Viz typový štítek čerpadla.

Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno 
jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo 
98476041 0813).

DK: EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne TPE og TPED Series 
2000 som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse 
af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes 
lovgivning:
— Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendt standard: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC-direktivet (2004/108/EF).

Anvendt standard: EN 61800-3:2005.
— R&TTE-direktiv (1999/5/EF).

Anvendt standard: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ecodesigndirektivet (2009/125/EF).

Vandpumper:
Kommissionens forordning nr. 547/2012.
Gælder kun vandpumper der er mærket med 
mindsteeffektivitetsindekset MEI. Se pumpens typeskilt.

Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres 
som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen 
(publikationsnummer 98476041 0813).

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
TPE und TPED Series 2000, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit 
den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
— Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN 61800-3:2005.
— Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-

gen (1999/5/EG).
Norm, die verwendet wurde: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).

— ErP-Richtlinie (2009/125/EG).
Wasserpumpen:
Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.
Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) 
anzugeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.

Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der 
Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer 
98476041 0813) veröffentlicht wird.

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted TPE ja 
TPED Series 2000, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ 
Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis 
käsitlevad:
— Masinate ohutus (2006/42/EC).

Kasutatud standard: EN 809:1998 + A1:2009.
— Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).

Kasutatud standard: EN 61800-3:2005.
— R&TTE direktiiv (1999/5/EC).

Kasutatud standard: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ökodisaini direktiiv (2009/125/EC).

Veepumbad:
Komisjoni regulatsioon nr 547/2012.
Kehtiv ainult veepumpadele, mis on märgitud miinimum kasuteguri 
indeksiga MEI. Vaata pumba silti.

Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see 
avaldatakse Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber 
98476041 0813) osana.

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι 
τα προϊόντα TPE και TPED Series 2000 στα οποία αναφέρεται η 
παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου 
περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:
— Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).

Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 809:1998 + A1:2009.
— Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC).

Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 61800-3:2005.
— R&Οδηγία TTE (1999/5/EC).

Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EC).

Αντλίες νερού:
Ρύθμιση πρώτης εκκίνησης Νο 547/2012.
Ισχύει μόνο για αντλίες νερού που φέρουν τον ελάχιστο δείκτη 
απόδοσης ΜΕΙ. Βλέπε πινακίδα αντλίας.

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου 
98476041 0813).

ES: Declaración CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad 
que los productos TPE y TPED Series 2000, a los cuales se refiere esta 
declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la 
aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM:
— Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Norma aplicada: EN 809:1998 + A1:2009.
— Directiva EMC (2004/108/CE).

Norma aplicada: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Directiva (1999/5/CE).

Norma aplicada: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE).

Bombas de agua:
Reglamento de la Comisión N° 547/2012.
Aplicable únicamente a las bombas de agua marcadas con el índice 
de eficiencia mínima (IEM). Véase la placa de características de la 
bomba.

Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique 
como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de 
Grundfos (número de publicación 98476041 0813).
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FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que 
les produits TPE et TPED Series 2000, auxquels se réfère cette 
déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux 
normes énoncées ci-dessous:
— Directive Machines (2006/42/CE).

Norme utilisée: EN 809:1998 + A1:2009.
— Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).

Norme utilisée: EN 61800-3:2005.
— Directive sur les équipements radioémetteurs TTE (1999/5/CE).

Norme utilisée: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Directive sur l'éco-conception (2009/125/CE).

Pompes à eau:
Règlement de la Commission N° 547/2012.
S'applique uniquement aux pompes à eau marquées de l'indice de 
performance minimum IEM. Voir plaque signalétique de la pompe.

Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa 
publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos 
(numéro de publication 98476041 0813).

HR: EZ izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
TPE i TPED Series 2000, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s 
direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:
— Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).

Korištena norma: EN 809:1998 + A1:2009.
— Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).

Korištena norma: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Direktiva (1999/5/EZ).

Korištena norma: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Direktiva o ekološkoj izvedbi (2009/125/EZ).

Crpke za vodu:
Uredba Komisije No 547/2012.
Odnosi se samo na crpke za vodu označene s indeksom minimalne 
učinkovitosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu crpke.

Ova EZ izjava o usklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio 
Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja 98476041 0813).

IT: Dichiarazione di conformità CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti TPE 
e TPED Series 2000, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono 
conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:
— Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norma applicata: EN 809:1998 + A1:2009.
— Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norma applicata: EN 61800-3:2005.
— Direttiva R&TTE (1999/5/CE).

Norma applicata: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Direttiva Ecodesign (2009/125/CE).

Pompe per acqua:
Regolamento CE n. 547/2012.
Applicabile solo a pompe per acqua con l'indice di efficienza minimo 
MEI. Vedere la targhetta di identificazione della pompa.

Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata 
come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos 
(pubblicazione numero 98476041 0813).

LV: EK atbilstības deklarācija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti 
TPE un TPED Series 2000, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst 
šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu 
likumdošanas normām:
— Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK).

Piemērotais standarts: EN 809:1998 + A1:2009.
— Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK).

Piemērotais standarts: EN 61800-3:2005.
— RTTI direktīva (1999/5/EK).

Piemērotais standarts: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ekodizaina direktīva (2009/125/EK).

Ūdens sūkņi:
Komisijas regula Nr. 547/2012.
Attiecas tikai uz ūdens sūkņiem, kuriem ir minimālais efektivitātes 
indekss MEI. Sk. sūkņa pases datu plāksnītē.

Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa 
no GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām 
(publikācijas numurs 98476041 0813).

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai TPE ir 
TPED Series 2000, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos 
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų 
suderinimo:
— Mašinų direktyva (2006/42/EB).

Taikomas standartas: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMS direktyva (2004/108/EB).

Taikomas standartas: EN 61800-3:2005.
— R&TTE direktyva (1999/5/EB).

Taikomas standartas: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).

Vandens siurbliai:
Komisijos reglamentas Nr. 547/2012.
Galioja tik vandens siurbliams, ant kurių nurodytas minimalus 
efektyvumo koeficientas MEI. Žr. siurblio vardinę plokštelę.

Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip 
"Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris 
98476041 0813) dalis.

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a TPE és TPED 
Series 2000 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, 
megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló 
tanács alábbi előírásainak:
— Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabvány: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC Direktíva (2004/108/EK).

Alkalmazott szabvány: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Direktíva (1999/5/EK).

Alkalmazott szabvány: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/125/EK).

Víz szivattyúk:
Az Európai Bizottság 547/2012. számú rendelete.
Csak a MEI minimum hatásfok index-el jelölt víz szivattyúkra 
vonatkozik. Lásd a szivattyú adattábláján.

Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha 
Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 
98476041 0813) részeként kerül kiadásra.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de 
producten TPE en TPED Series 2000 waarop deze verklaring betrekking 
heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake 
de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten 
betreffende:
— Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte norm: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte norm: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Richtlijn (1999/5/EC).

Gebruikte norm: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ecodesign Richtlijn (2009/125/EC).

Waterpompen:
Verordening (EG) Nr. 547/2012 van de Commissie.
Is alleen van toepassing op waterpompen die gekenmerkt worden 
door de minimale efficiëntie index MEI. Zie het typeplaatje van de 
pomp.

Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze 
gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en 
bedieningsinstructies (publicatienummer 98476041 0813).

UA: Декларація відповідності ЄС
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за 
те, що продукти TPE та TPED Series 2000, на які поширюється дана 
декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації 
правових норм країн - членів ЄС:
— Механічні прилади (2006/42/ЄС).

Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998 + A1:2009.
— Електромагнітна сумісність (2004/108/ЄС).

Стандарти, що застосовувалися: EN 61800-3:2005.
— R&норми TTE (1999/5/ЄС).

Стандарти, що застосовувалися: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Директива з екодизайну (2009/125/ЄС).

Насоси для води:
Регламент Комісії № 547/2012.
Стосується тільки насосів для води, що відзначені мінімальним 
показником ефективності МЕІ. Дивіться паспортну табличку на 
насосі.

Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо 
публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та 
експлуатації (номер публікації 98476041 0813).
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PL: Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby TPE oraz TPED Series 2000, których deklaracja niniejsza 
dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia 
przepisów prawnych krajów członkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).

Zastosowana norma: EN 809:1998 + A1:2009.
— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).

Zastosowana norma: EN 61800-3:2005.
— R&Dyrektywa TTE (1999/5/WE).

Zastosowana norma: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Dyrektywa Ekoprojektowa (2009/125/WE).

Pompy do wody:
Rozporządzenie komisji nr 547/2012.
Dotyczy tylko pomp do tłoczenia wody z minimalnym indeksem 
sprawności MEI. Patrz tabliczka znamionowa pompy.

Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest 
opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu 
i eksploatacji (numer publikacji 98476041 0813).

PT: Declaração de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
TPE e TPED Series 2000, aos quais diz respeito esta declaração, estão 
em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre 
a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:
— Directiva Máquinas (2006/42/CE).

Norma utilizada: EN 809:1998 + A1:2009.
— Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).

Norma utilizada: EN 61800-3:2005.
— Directiva R&TTE (1999/5/CE).

Norma utilizada: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE).

Bombas de água:
Regulamento da Comissão No 547/2012.
Aplica-se apenas a bombas de água registadas com o índice de 
eficiência mínimo MEI. Ver a chapa de características da bomba.

Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada 
como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos 
(número de publicação 98476041 0813).

RU: Декларация о соответствии ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, 
что изделия TPE и TPED Series 2000, к которым относится 
настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам 
Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний 
стран-членов ЕС:
— Механические устройства (2006/42/ЕС).

Применявшийся стандарт: EN 809:1998 + A1:2009.
— Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).

Применявшийся стандарт: EN 61800-3:2005.
— Директива по средствам радиосвязи и телекоммуникационному 

оконечному оборудованию (1999/5/EC).
Применявшийся стандарт: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).

— Директива по экологическому проектированию 
энергопотребляющей продукции (2009/125/EC).
Насосы для перекачивания воды:
Регламент Комиссии ЕС № 547/2012.
Применимо только к насосам для перекачивания воды, 
промаркированным показателем минимальной эффективности 
MEI. См. фирменную табличку насоса.

Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае 
публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на 
продукцию производства компании Grundfos (номер публикации 
98476041 0813).

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele TPE şi 
TPED Series 2000, la care se referă această declaraţie, sunt în 
conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor 
Statelor Membre CE:
— Directiva Utilaje (2006/42/CE).

Standard utilizat: EN 809:1998 + A1:2009.
— Directiva EMC (2004/108/CE).

Standard utilizat: EN 61800-3:2005.
— R&Directiva TTE (1999/5/CE).

Standard utilizat: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Directiva Ecodesign (2009/125/CE).

Pompe de apa:
Regulamentul Comisiei nr. 547/2012.
Se aplica numai pompelor de apa cu marca de eficienta minima 
index MEI. Vezi plăcuţa de identificare a pompei.

Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este 
publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare 
(număr publicație 98476041 0813).

SK: Prehlásenie o konformite ES
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobky 
TPE a TPED Series 2000, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v 
súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/ES).

Použitá norma: EN 809:1998 + A1:2009.
— Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/ES).

Použitá norma: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Smernica (1999/5/ES).

Použitá norma: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Smernica o ekodizajne (2009/125/ES).

Čerpadlá na vodu:
Nariadenie Komisie č. 547/2012.
Vzťahuje sa iba na čerpadlá pre vodu označené minimálnym 
indexom energetickej účinnosti MEI. Viď typový štítok čerpadla.

Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené 
ako súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia 
číslo 98476041 0813).

SI: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki TPE in 
TPED Series 2000, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi 
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih 
predpisov držav članic ES:
— Direktiva o strojih (2006/42/ES).

Uporabljena norma: EN 809:1998 + A1:2009.
— Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).

Uporabljena norma: EN 61800-3:2005.
— R direktiva (1999/5/ES).

Uporabljena norma: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Eco-design direktiva (2009/125/ES).

Vodne črpalke:
Uredba Komisije št. 547/2012.
Velja le za vodne črpalke označene z indeksom minimalne 
učinkovitosti MEI. Glejte tipsko ploščico črpalke.

ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos 
instalacije in navodil delovanja (publikacija številka 98476041 0813).

RS: EC deklaracija o usaglašenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
TPE i TPED Series 2000, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa 
direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:
— Direktiva za mašine (2006/42/EC).

Korišćen standard: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC direktiva (2004/108/EC).

Korišćen standard: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Direktiva (1999/5/EC).

Korišćen standard: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Direktiva o ekološkom projektovanju (2009/125/EC).

Pumpe za vodu:
Uredba Komisije br. 547/2012.
Odnosi se samo na pumpe za vodu označene sa indeksom 
minimalne efikasnosti MEI. Pogledajte natpisnu pločicu pumpe.

Ova EC deklaracija o usaglašenosti važeća je jedino kada je izdata 
kao deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 98476041 
0813).

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet TPE ja 
TPED Series 2000, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien 
Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:
— Konedirektiivi (2006/42/EY).

Sovellettu standardi: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC-direktiivi (2004/108/EY).

Sovellettu standardi: EN 61800-3:2005.
— R&TTE-direktiivi (1999/5/EY).

Sovellettu standardi: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi (2009/125/EY).

Vesipumput:
Komission asetus nro 547/2012.
Koskee vain vesipumppuja, jotka on merkitty 
minimihyötysuhdeindeksillä MEI. Katso pumpun tyyppikilvestä.

Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se 
julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero 
98476041 0813).
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SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna TPE och TPED 
Series 2000, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse 
med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas 
lagstiftning, avseende:
— Maskindirektivet (2006/42/EG).

Tillämpad standard: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC-direktivet (2004/108/EG).

Tillämpad standard: EN 61800-3:2005.
— R&TTE-direktivet (1999/5/EG).

Tillämpad standard: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Ekodesigndirektivet (2009/125/EG).

Vattenpumpar:
Kommissionens förordning nr. 547/2012.
Avser endast vattenpumpar markerade med min. effektivitetsindex 
(MEI). Se pumpens typskylt.

Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den 
publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion 
(publikation nummer 98476041 0813).

TR: EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan TPE ve TPED Series 2000 
ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine 
Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz 
altında olduğunu beyan ederiz:
— Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).

Kullanılan standart: EN 809:1998 + A1:2009.
— EMC Yönetmeliği (2004/108/EC).

Kullanılan standart: EN 61800-3:2005.
— R&TTE Yönetmeliği (1999/5/EC).

Kullanılan standart: ETSI EN 300 328 V1.7 (2006-10).
— Çevreye duyarlı tasarım (Ecodesign) Direktifi (2009/125/EC).

Devirdaim su pompaları:
547/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği. 
Yalnızca Minimum Enerji Verimlilik Endeksine (MEI) dahil olan olan 
devirdaim su pompaları için geçerlidir. Pompanın bilgi etiketine 
bakın.

İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma 
talimatlarının (basım numarası 98476041 0813) bir parçası olarak 
basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.

Bjerringbro, 15th July 2013

Svend Aage Kaae
Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and 
empowered to sign the EC declaration of conformity. 

Декларация о соответствии на территории РФ

Насосы центробежные TPE и TPED Series 2000 сертифицированы на 
соответствие требованиям Технического регламента о безопасности машин 
и оборудования (Постановление правительства РФ от 15.09.2009 № 753).
Сертификат соответствия:
№ C-RU.АЯ56.В.04430, срок действия до 13.09.2017г.
№ C-DK.АЯ56.B.03740, срок действия до 27.05.2017г. 
Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии 
с ТУ 3631-008-59379130-2006.

Истра, 15 мая 2013г. 

Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,

экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,

Истринский район,
дер. Лешково, д.188 
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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

SPIS TREŚCI
Strona

1. Zasady bezpieczeństwa

1.1 Informacje ogólne

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

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

1.2 Oznakowanie wskazówek

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

• strzałek wskazujących kierunek przepływu

• oznaczeń przyłączy

i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym stanie.

1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu

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

1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek 
bezpieczeństwa

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

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może 
w szczególności powodować przykładowo następujące 
zagrożenia:

• nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia

• nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw

• zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi 
i mechanicznymi.

1.5 Bezpieczna praca

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

1. Zasady bezpieczeństwa 6
1.1 Informacje ogólne 6
1.2 Oznakowanie wskazówek 6
1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu 6
1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu wskazówek 

bezpieczeństwa 6
1.5 Bezpieczna praca 6
1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla 

użytkownika/obsługującego 7
1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac 

konserwacyjnych, przeglądowych i montażowych 7
1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części 

zamiennych 7
1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji 7

2. Symbole stosowane w tej instrukcji 7

3. Definicje i skróty 7

4. Informacje ogólne 8
4.1 Radiokomunikacja 8
4.2 Akumulator 8

5. Montaż mechaniczny 8
5.1 Zamocowanie 8
5.2 Wloty kablowe 8
5.3 Zapewnienie warunków chłodzenie silnika 8
5.4 Montaż na zewnątrz 8
5.5 Otwory spustowe 8

6. Montaż elektryczny 9
6.1 Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, 

kontakt pośredni 9
6.2 Zasilanie z sieci 9
6.3 Zabezpieczenia dodatkowe 10
6.4 Zaciski podłączeniowe 11
6.5 Kable (przewody) sygnałowe 15
6.6 Kabel podłączenia magistrali 15

7. Warunki pracy 15
7.1 Maksymalna liczba uruchomień i zatrzymań 15
7.2 Naprzemienne praca pomp dwugłowicowych 15
7.3 Temperatura otoczenia 15
7.4 Wysokość montażu 16
7.5 Wilgotność powietrza 16
7.6 Chłodzenie silnika 16

8. Interfejsy użytkownika 16

9. Zaawansowany panel sterowania 17
9.1 Struktura menu 17
9.2 Przegląd menu zaawansowanego panelu sterowania 18

10. Grundfos GO Remote 20
10.1 Komunikacja 20
10.2 Przegląd menu przyrządu Grundfos GO Remote 21

11. Opis wybranych funkcji 23
11.1 Wartość zadana 23
11.2 Tryb pracy 23
11.3 Ustaw. prędk. obr. ręcznie 23
11.4 Tryb regulacji 23
11.5 Wejścia analogowe 24
11.6 Wejścia Pt100/1000 24
11.7 Wejścia cyfrowe 25
11.8 Wejścia/wyjścia cyfrowe 25
11.9 Wyjścia przekaźnikowe 26
11.10 Wyjście analogowe 26
11.11 Zakres pracy 26
11.12 Wpływ na wartość zadaną 26
11.13 Komunikacja 27
11.14 Ustawienia ogólne 27

12. Assist 28
12.1 Ustaw. do pracy wielopomowej 28

13. Wybór rodzaju regulacji (trybu sterowania) 29

14. Zmiana położenia panelu sterowania 30

15. Sygnał z magistrali 31

16. Priorytet ustawień (nastaw) 31

17. Grundfos Eye 32

18. Przekaźniki sygnałowe 33

19. Kontrola stanu izolacji 34

20. Dane techniczne, silniki jednofazowe 34
20.1 Napięcie zasilania 34
20.2 Prąd upływowy 34

21. Dane techniczne, silniki trójfazowe 34
21.1 Napięcie zasilania 34
21.2 Prąd upływowy 34

22. Wejścia/wyjścia 34

23. Inne dane techniczne 35
23.1 Momenty dokręcania 35
23.2 Poziom ciśnienia akustycznego 35

24. Utylizacja 35
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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 powinien zadbać, aby wszystkie prace 
konserwacyjne, przeglądowe i montażowe wykonywane były 
przez autoryzowany i wykwalifikowany personel techniczny, 
wystarczająco zapoznany z treścią instrukcji montażu i 
eksploatacji.

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

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

1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie części 
zamiennych

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

1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji

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

2. Symbole stosowane w tej instrukcji

3. Definicje i skróty

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.

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.

AI Wejście analogowe.

AL Alarm, poniżej dolnej wartości granicznej.

AO Wyjście analogowe.

AU Alarm, powyżej górnej wartości granicznej.

Odciąganie 
prądu

Zdolność odprowadzania prądu do zacisku 
i przekazywania do GND (masa) w obwodach 
wewnętrznych.

Wciąganie 
prądu

Zdolność wyprowadzenia prądu z zacisku do 
zewnętrznego obciążenia, które musi zawrócić 
go do GND (masa).

DI Wejście cyfrowe.

DO Wyjście cyfrowe.

ELCB Wyłącznik upływowo-prądowy.

FM Moduł funkcyjny.

GDS

Grundfos Digital Sensor.
Fabrycznie zamontowany przetwornik 
(czujnik pomiarowy) w niektórych pompach 
firmy Grundfos.

GENIbus
Prawnie zastrzeżony standard magistrali 
fieldbus firmy Grundfos.

GFCI
Ziemnozwarciowy przerywacz obwodu.
(USA i Kanada).

GND Uziemienie (masa).

Grundfos Eye Dioda sygnalizacyjna statusu.

LIVE
Niskie napięcie niosące ryzyko porażenia 
w przypadku dotknięcia zacisków.

OC
Otwarty kolektor:
Konfigurowane wyjście typu otwarty kolektor.

PE Zacisk uziemienia.

PELV

Ochronne napięcie obniżone.
Napięcie, które nie może przekroczyć ELV 
(napięcie obniżone) w warunkach normalnych 
i w przypadku pojedynczego zakłócenia, 
z wyjątkiem zwarć doziemnych w innych 
obwodach.

SELV

Bezpieczne napięcie obniżone.
Napięcie, które nie może przekroczyć ELV 
(napięcie obniżone) w warunkach normalnych 
i w przypadku pojedynczego zakłócenia, 
włączając zwarcia doziemne w innych 
obwodach.

TPE 
Series 2000

Jednogłowicowa pompa z fabrycznie 
zamontowanym przetwornikiem różnicy 
ciśnień.

TPED 
Series 2000

Dwugłowicowa pompa z fabrycznie 
zamontowanym przetwornikiem różnicy 
ciśnień.
7
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4. Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy pomp 
TPE, TPED serii 2000 firmy Grundfos.

Pompy te są wyposażone w sterowane częstotliwościowo silniki 
z magnesami stałymi, przygotowane do zasilania z sieci 
jednofazowej lub trójfazowej.

4.1 Radiokomunikacja

Produkt ten zawiera moduł radiowy do zdalnego sterowania, 
który jest urządzeniem klasy 1 i może być używany bez 
ograniczeń we wszystkich krajach członkowskich UE.

W przypadku stosowania w USA i w Kanadzie - patrz strona 36.

Opisywany produkt może komunikować się przyrządem Grundfos 
GO Remote, i z innymi produktami tego samego typu, poprzez 
wbudowany moduł radiowy.

W niektórych przypadkach może być wymagana antena 
zewnętrzna. Do tego wyrobu mogą być podłączane, wyłącznie 
przez instalatora uprawnionego przez firmę Grundfos, tylko takie 
anteny zewnętrzne, które uzyskały aprobatę firmy Grundfos.

4.2 Akumulator

Pompy wyposażone w rozszerzony moduł funkcjonalny (FM 300) 
zawierają akumulator litowo-jonowy. Akumulator ten spełnia 
wymagania Dyrektywy dotyczącej baterii i akumulatorów 
(2006/66/EC). Nie zawiera rtęci, ołowiu ani kadmu.

5. Montaż mechaniczny

5.1 Zamocowanie

Pompa musi być przymocowany do betonowego fundamentu
za pomocą śrub przechodzących przez otwory w kołnierzu lub 
płycie podstawy.

5.2 Wloty kablowe

Silnik posiada cztery gwintowe wloty kablowe M20 wyposażone 
w fabryczne zaślepki.

Zawierają one następujące dławiki kablowe:

• Dławik kablowy 2 x M20, średnica przewodu ∅5 mm

• Dławik kablowy 1 x M20, średnica przewodu ∅7-14 mm.

5.3 Zapewnienie warunków chłodzenie silnika

Rys. 1 Minimalna odległość (D) pomiędzy silnikiem a ścianą 
lub innymi obiektami stałymi

5.4 Montaż na zewnątrz

W przypadku montażu na zewnątrz silnik musi być wyposażony 
w odpowiednią osłonę w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej 
na komponentach elektronicznych. Patrz rys. 2.

Osłona musi być wystarczająco duża, aby zapewnić to, że silnik 
nie będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, deszczu ani śniegu. Firma Grundfos nie dostarcza 
osłon. Dlatego zalecamy wykonanie osłony dla konkretnego 
zastosowania we własnym zakresie. W obszarach o wysokiej 
wilgotności powietrza zalecamy uaktywnienie wewnętrznej funkcji 
ogrzewania w czasie postoju.

Rys. 2 Przykłady osłon (niedostarczane przez firmę Grundfos)

5.5 Otwory spustowe

Gdy silnik montowany jest w wilgotnym otoczeniu lub obszarze 
o wysokiej wilgotności powietrza, należy otworzyć otwór 
spustowy u dołu silnika. Stopień ochrony silnika będzie wówczas 
niższy. Ale pozwala to zapobiec kondensacji w silniku, ponieważ 
sprawia, że silnik sam się przewietrza, oraz umożliwia 
wydostawanie się wody i wilgotnego powietrza.

Silnik posiada zakorkowany otwór spustowy umieszczony po 
stronie wyjścia napędu. Kołnierz silnika można obrócić w obie 
strony o 90 ° lub o 180 °.

Rys. 3 Otwory spustowe

RADA

Niektóre warianty tych produktów, oraz wszystkie 
produkty sprzedawane w Chinach i Korei, 
nie mają możliwości komunikacji radiowej, 
zgodnie z lokalnym prawem.

Ostrzeżenie

Montaż i eksploatacja muszą być zgodne 
z przepisami krajowymi i przyjętymi zasadami 
dobrej praktyki.

RADA
W celu zachowania znaku UL należy 
przestrzegać dodatkowych procedur 
instalacyjnych. Patrz strona 36.

RADA

W celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia 
silnika odległość (D) pomiędzy końcem pokrywy 
wentylatora a ścianą, lub innymi obiektami 
stałymi, powinna zawsze wynosić co najmniej 
50 mm, niezależnie od mocy silnika. Patrz rys. 1.
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RADA
Montując osłonę silnika, należy przestrzegać 
zalecenia podanego w rozdziale 5.3 Zapewnienie 
warunków chłodzenie silnika.
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6. Montaż elektryczny

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.

6.1 Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, 
kontakt pośredni

Ochronne przewody uziemiające muszą być zawsze oznaczone 
kolorami żółtym/zielonym (PE) lub żółtym/zielonym/niebieskim 
(PEN).

6.1.1 Zabezpieczenie przed skokami napięcia sieciowego

Silnik jest zabezpieczony przed nieustalonymi zmianami napięcia 
sieciowego zgodnie z EN 61800-3.

6.1.2 Zabezpieczenie silnika

Silnik nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego. 
Silnik zawiera w sobie termiczne zabezpieczenie przed 
powolnym przeciążaniem i zablokowaniem.

6.2 Zasilanie z sieci

6.2.1 Napięcie zasilania sieci jednofazowej

• 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwość 
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

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

Maksymalna wielkość bezpiecznika rezerwowego - patrz
rozdział 20.1 Napięcie zasilania.

Rys. 4 Przykład podłączenia silnika do sieci z wyłącznikiem 
głównym, bezpiecznikiem rezerwowym i dodatkowym 
zabezpieczeniem

Rys. 5 Podłączenie sieci, silniki jednofazowe

Ostrzeżenie

Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń 
w skrzynce zaciskowej należy upewnić się, że 
napięcie zasilania jest wyłączone przynajmniej 
od 5 minut. Upewnić się, że zasilanie nie może 
zostać przypadkowo włączone.

Silnik należy podłączyć do zewnętrznego 
wyłącznika sieciowego zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Silnik musi być uziemiony i zabezpieczony przed 
kontaktem pośrednim zgodnie z krajowymi 
przepisami.

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego
musi on być wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub inną osobę 
o odpowiednich kwalifikacjach.

RADA

Użytkownik lub instalator jest odpowiedzialny za 
montaż odpowiedniego uziemienia oraz  
zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami krajowymi. Wszystkie czynności 
montażowe muszą być wykonane przez 
wykwalifikowanego elektryka.

Ostrzeżenie

Silnik musi być uziemiony i zabezpieczony przed 
kontaktem pośrednim zgodnie z krajowymi 
przepisami.

RADA

Jeśli silnik jest zasilany przez sieć IT, należy 
zastosować silnik przeznaczony do sieci IT. 
W takich przypadkach należy skontaktować się 
z firmą Grundfos.
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6.2.2 Napięcie zasilania sieci trójfazowej

• 3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwość 
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

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

Maksymalna wielkość bezpiecznika rezerwowego - patrz rozdział 
21.1 Napięcie zasilania.

Rys. 6 Przykład podłączenia silnika do sieci z wyłącznikiem 
głównym, bezpiecznikami rezerwowymi i dodatkowym 
zabezpieczeniem

Rys. 7 Podłączenie sieci, silniki trójfazowe

6.3 Zabezpieczenia dodatkowe

6.3.1 Silniki jednofazowe

Jeśli silnik jest podłączony do instalacji elektrycznej, gdzie jako 
zabezpieczenia dodatkowego użyto wyłącznika 
upływowo-prądowego (ELCB) lub ziemnozwarciowego 
przerywacza obwodu (GFCI), powinny one być oznaczone 
następującym symbolem:

Prąd upływowy silnika można znaleźć w rozdziale 20.2 Prąd 
upływowy.

6.3.2 Silniki trójfazowe

Jeśli silnik jest podłączony do instalacji elektrycznej, gdzie jako 
zabezpieczenia dodatkowego użyto wyłącznika 
upływowo-prądowego (ELCB) lub ziemnozwarciowego 
przerywacza obwodu (GFCI), wyłącznik lub przerywacz musi 
mieć następujące właściwości:

• Musi mieć zdolność obsługi prądów upływowych i zadziałania 
w przypadku krótkotrwałego upływu w postaci impulsu.

• Musi być wyzwalany przy wystąpieniu prądów zakłóceniowych 
przemiennych i ze składową stałą, tj. pulsujących 
i wygładzonych stałych prądów zakłóceniowych.

Do prezentowanych silników należy stosować wyłącznik 
upływowo-prądowy lub ziemnozwarciowy przerywacz obwodu 
typu B.
Taki wyłącznik lub przerywacz obwodu musi być oznaczony 
następującymi symbolami:

Prąd upływowy silnika można znaleźć w rozdziale 21.2 Prąd 
upływowy.

Zabezpieczenie przed asymetrią obciążenia faz

Aby zapewnić poprawne działanie silnika przy asymetrii fazowej, 
silnik musi być podłączony do źródła zasilania o jakości 
odpowiadającej klasie C wg IEC 60146-1-1.
Zapewnia to także wydłużenie okresu użytkowania 
komponentów.

UWAGA

Aby uniknąć poluzowanych połączeń, należy 
upewnić się, że w czasie podłączania kabla 
zasilającego listwa zaciskowa dla L1, L2 i L3 jest 
wciśnięta do oporu w swoje gniazdo.

RADA
Uziemienie narożne nie jest dozwolone dla 
napięć powyżej 3 x 480 V, 50/60 Hz.

RADA

Jeśli silnik jest zasilany przez sieć IT, należy 
zastosować silnik przeznaczony do sieci IT. 
W takich przypadkach należy skontaktować się 
z firmą Grundfos.
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RADA

Przy wyborze wyłącznika upływowo-prądowego 
lub ziemnozwarciowego przerywacza obwodu 
należy brać pod uwagę całkowity prąd upływu 
wszystkich urządzeń elektrycznych w instalacji.

RADA

Przy wyborze wyłącznika upływowo-prądowego 
lub ziemnozwarciowego przerywacza obwodu 
należy brać pod uwagę całkowity prąd upływu 
wszystkich urządzeń elektrycznych w instalacji.

ELCB 
(GFCI)

ELCB 
(GFCI)
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6.4 Zaciski podłączeniowe

Opisy i zestawienia zacisków przedstawione w tym rozdziale 
odnoszą się zarówno do silników jedno-, jak i trójfazowych.

Maksymalne momenty dokręcania - patrz rozdział 23.1 Momenty 
dokręcania.

Liczba zacisków zależy od modułu funkcjonalnego (FM). 
Zamontowany moduł można zidentyfikować na tabliczce 
znamionowej silnika. Patrz rys. 8.

Rys. 8 Identyfikacja modułu funkcjonalnego

6.4.1 Zaciski podłączeniowe, standardowy moduł 
funkcjonalny (FM 200)

Moduł standardowy posiada następujące podłączenia:

• dwa wejścia analogowe

• dwa wejścia cyfrowe lub jedno wejście cyfrowe i jedno wyjście 
typu otwarty kolektor

• wejście i wyjście czujnika Grundfos Digital Sensor 
(przetwornik cyfrowy firmy Grundfos)*

• dwa wyjścia przekaźnika sygnału

• podłączenie magistrali GENIbus.

* Nie dotyczy pomp TPE, TPED serii 2000.

Patrz rys. 9.

• Wejścia i wyjścia
Wszystkie wejścia i wyjścia są wewnętrznie odseparowane od 
części przewodzących sieci, poprzez wzmocnioną izolację, 
oraz galwanicznie odseparowane od innych obwodów.
Wszystkie zaciski obwodów sterowania zasilane są 
obniżonym napięciem bezpiecznym (SELV), dzięki czemu 
zapewniona jest ochrona przed porażeniem elektrycznym.

• Wyjścia przekaźników sygnałowych

– Przekaźnik sygnałowy 1:
LIVE:
Do tego wyjścia można podłączać napięcia sieci zasilającej 
do 250 V AC.
SELV:
Wyjście to jest odseparowane galwanicznie od innych 
obwodów. Dlatego do tego wyjścia można podłączyć, na 
żądanie, napięcie zasilania lub napięcie bezpieczne 
obniżone.

– Przekaźnik sygnałowy 2:
SELV:
Wyjście to jest odseparowane galwanicznie od innych 
obwodów. Dlatego do tego wyjścia można podłączyć, na 
żądanie, napięcie zasilania lub napięcie bezpieczne 
obniżone.

• Sieć zasilająca (zaciski N, PE, L lub L1, L2, L3, PE).

Galwanicznie bezpieczna separacja musi spełniać wymagania 
dla wzmocnionej izolacji, włączając drogi upływu i odstępy 
podane w normie EN 61800-5-1.
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RADA

Wejście cyfrowe 1 jest fabrycznie ustawione tak, 
aby było wejściem do uruchomienia/zatrzymania, 
przy czym otwarcie obwodu powoduje 
zatrzymanie. Między zaciskami 2 i 6 została 
fabrycznie zamontowana zworka. Jeśli wejście 
cyfrowe 1 ma być używane do 
uruchamiania/zatrzymywania sygnałem 
zewnętrznym, lub do jakiejkolwiek innej funkcji 
zewnętrznej, zworkę należy usunąć.

RADA

Ze względów bezpieczeństwa podłączane 
przewody należące do niżej wymienionych grup 
połączeń muszą być odseparowane od siebie 
poprzez wzmocnioną izolację na całej długości.
11
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* Jeśli używane jest zewnętrzne źródło zasilania, musi istnieć 
podłączenie do zacisku GND (masa).

Rys. 9 Zaciski podłączeniowe, FM 200
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NC
Zestyk normalnie 
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Przekaźnik sygnału 1
(LIVE lub SELV)

C1 Wspólny

NO
Zestyk normalnie 
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(tylko SELV)

C2 Wspólny

NO
Zestyk normalnie 
otwarty

10 DI3/OC1

Wejście/wyjście cyfrowe, 
konfigurowane.
Otwarty kolektor: Maks. 24 V, 
rezyst. lub indukc.

4 AI1
Wejście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

2 DI1 Wejście cyfrowe, konfig.

5 +5 V
Zasilanie potencjometru 
i przetwornika

6 GND Uziemienie

A GENIbus, A GENIbus, A (+)

Y GENIbus, Y GENIbus, GND

B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Uziemienie

15 + 24 V Zasilanie

8 + 24 V Zasilanie

26 +5 V
Zasilanie potencjometru 
i przetwornika

23 GND Uziemienie

25 GDS TX
Wyjście
Grundfos Digital Sensor

24 GDS RX
Wejście
Grundfos Digital Sensor

7 AI2
Wejście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V
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6.4.2 Zaciski podłączeniowe, rozszerzony moduł 
funkcjonalny (FM 300)

Rozszerzony moduł funkcjonalny jest dostępny tylko jako opcja.

Moduł rozszerzony posiada następujące podłączenia:

• trzy wejścia analogowe

• jedno wyjście analogowe

• dwa dedykowane wejścia cyfrowe

• dwa konfigurowane wejścia cyfrowe lub wyjścia typu otwarty 
kolektor

• wejście i wyjście czujnika Grundfos Digital Sensor 
(przetwornik cyfrowy firmy Grundfos)*

• dwa wejścia Pt100/1000

• dwa wejścia dla czujnika LiqTec*

• dwa wyjścia przekaźnika sygnału

• podłączenie magistrali GENIbus.

* Nie dotyczy pomp TPE, TPED serii 2000.

Patrz rys. 10.

• Wejścia i wyjścia
Wszystkie wejścia i wyjścia są wewnętrznie odseparowane od 
części przewodzących sieci, poprzez wzmocnioną izolację, 
oraz galwanicznie odseparowane od innych obwodów.
Wszystkie zaciski obwodów sterowania zasilane są 
obniżonym napięciem bezpiecznym (SELV), dzięki czemu 
zapewniona jest ochrona przed porażeniem elektrycznym.

• Wyjścia przekaźników sygnałowych

– Przekaźnik sygnałowy 1:
LIVE:
Do tego wyjścia można podłączać napięcia sieci zasilającej 
do 250 V AC.
SELV:
Wyjście to jest odseparowane galwanicznie od innych 
obwodów. Dlatego do tego wyjścia można podłączyć, na 
żądanie, napięcie zasilania lub napięcie bezpieczne 
obniżone.

– Przekaźnik sygnałowy 2:
SELV:
Wyjście to jest odseparowane galwanicznie od innych 
obwodów. Dlatego do tego wyjścia można podłączyć, na 
żądanie, napięcie zasilania lub napięcie bezpieczne 
obniżone.

• Sieć zasilająca (zaciski N, PE, L lub L1, L2, L3, PE).

Galwanicznie bezpieczna separacja musi spełniać wymagania 
dla wzmocnionej izolacji, włączając drogi upływu i odstępy 
podane w normie EN 61800-5-1.

RADA

Wejście cyfrowe 1 jest fabrycznie ustawione tak, 
aby było wejściem do uruchomienia/zatrzymania, 
przy czym otwarcie obwodu powoduje 
zatrzymanie. Między zaciskami 2 i 6 została 
fabrycznie zamontowana zworka. Jeśli wejście 
cyfrowe 1 ma być używane do 
uruchamiania/zatrzymywania sygnałem 
zewnętrznym, lub do jakiejkolwiek innej funkcji 
zewnętrznej, zworkę należy usunąć.

RADA

Ze względów bezpieczeństwa podłączane 
przewody należące do niżej wymienionych grup 
połączeń muszą być odseparowane od siebie 
poprzez wzmocnioną izolację na całej długości.
13
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* Jeśli używane jest zewnętrzne źródło zasilania, musi istnieć 
podłączenie do zacisku GND (masa).

Rys. 10 Zaciski podłączeniowe, FM 300 (opcja)
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OC DI

+24 V*/5 V*+24 V* +

+ +
+24 V*/5 V*+24 V* 

+24 V* + ++24 V*/5 V*+24 V* 

+5 V* AI2

GDS RX

GDS TX

GND

GENIbus A

GENIbus B

+5 V

+24 V

+24 V

GND

GENIbus Y

GND

+5 V
DI1

AI1

DI3/OC1

LiqTec

AI3

GND

DI2

LiqTec

GND

AO
Pt100/1000

Pt100/1000

DI4/OC2

GND

+24 V*
OC DIGND

NC

C2

NO

NC

C1

NO

+5 V*

Zacisk Typ Sposób pracy

NC
Zestyk normalnie 
zamknięty

Przekaźnik sygnału 1
(LIVE lub SELV)

C1 Wspólny

NO
Zestyk normalnie 
otwarty

NC
Zestyk normalnie 
zamknięty

Przekaźnik sygnału 2
(tylko SELV)

C2 Wspólny

NO
Zestyk normalnie 
otwarty

18 GND Uziemienie

11 DI4/OC2

Wejście/wyjście cyfrowe, 
konfigurowane.
Otwarty kolektor: Maks.24 V, 
rezyst. lub indukc.

19
Wejście 2 
Pt100/1000

Wejście przetwornika 
Pt100/1000

17
Wejście 1 
Pt100/1000

Wejście przetwornika 
Pt100/1000

12 AO
Wyjście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0-10 V

9 GND Uziemienie

14 AI3
Wejście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0-10 V

1 DI2 Wejście cyfrowe, konfig.

21
Wejście 1 czujn. 
LiqTec

Wejście czujnikowe LiqTec
(przewód biały)

20 GND
Uziemienie
(przewody brązowo-czarne)

22
Wejście 2 czujn. 
LiqTec

Wejście czujnikowe LiqTec
(przewód niebieski)

10 DI3/OC1

Wejście/wyjście cyfrowe, 
konfigurowane.
Otwarty kolektor: Maks. 24 V, 
rezyst. lub indukc.

4 AI1
Wejście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

2 DI1 Wejście cyfrowe, konfig.

5 +5 V
Zasilanie potencjometru i 
przetwornika

6 GND Uziemienie

A GENIbus, A GENIbus, A (+)

Y GENIbus, Y GENIbus, GND

B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Uziemienie

15 + 24 V Zasilanie

8 + 24 V Zasilanie

26 +5 V
Zasilanie potencjometru i 
przetwornika

23 GND Uziemienie

25 GDS TX
Wyjście
Grundfos Digital Sensor

24 GDS RX
Wejście
Grundfos Digital Sensor

7 AI2
Wejście analogowe:
0-20 mA / 4-20 mA
0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V
14
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6.5 Kable (przewody) sygnałowe

• Do zewnętrznych wyłączników zał./wył., wejść cyfrowych, 
wartości zadanej i sygnałów z przetworników należy stosować 
przewody ekranowane o przekroju min. 0,5 mm2 i maks. 
1,5 mm2.

• Ekrany przewodów muszą być połączone w sposób pewny 
z masą na obu końcach. Ekrany muszą dochodzić możliwie 
jak najbliżej do zacisków. Patrz rys. 11.

Rys. 11 Kabel ze zdjętą izolacją, z obrobionym ekranem 
i końcówkami przewodów

• Wkręty przyłączy masy, muszą być zawsze dokręcone, 
niezależnie od tego, czy kabel jest podłączony, czy nie.

• Przewody w skrzynce zaciskowej silnika powinny być jak 
najkrótsze.

6.6 Kabel podłączenia magistrali

6.6.1 Nowe instalacje

Do połączenia magistrali używać ekranowanego kabla 
3-żyłowego o przekroju min. 0,5 mm2 i maks. 1,5 mm2.

• Jeżeli silnik jest podłączony do jednostki z zaciskiem 
kablowym identycznym jak na silniku, ekran należy podłączyć 
do tego zacisku.

• Jeżeli jednostka nie posiada zacisku kablowego, jak pokazano 
na rys. 12, ekran na tym końcu może pozostać niepodłączony.

Rys. 12 Podłączenie ekranowanym przewodem 3-żyłowym

6.6.2 Wymiana istniejącego silnika

• Jeżeli w istniejącej instalacji zastosowano ekranowany 
przewód 2-żyłowy, należy go podłączyć tak, jak to pokazano 
na rys. 13.

Rys. 13 Podłączenie ekranowanym przewodem 2-żyłowym

• Jeśli w istniejącej instalacji zastosowano ekranowany przewód 
3-żyłowy, należy postępować wg zaleceń w rozdziale 
6.6.1 Nowe instalacje.

7. Warunki pracy

7.1 Maksymalna liczba uruchomień i zatrzymań

Liczba uruchomień i zatrzymań, poprzez włączenie i wyłączenie 
zasilania, nie może przekroczyć czterech na godzinę.

Po załączeniu poprzez włączenie napięcia zasilania pompa 
zacznie pracować po około 5 sekundach.

Jeżeli potrzebna jest większa liczba uruchomień i zatrzymań, do 
uruchamiania/zatrzymywania pompy należy używać wejścia do 
zewnętrznego uruchomienia/zatrzymania.

Po uruchomieniu przez zewnętrzny przełącznik zał./wył. pompa 
zacznie pracować natychmiast.

7.2 Naprzemienne praca pomp dwugłowicowych

W przypadku pomp dwugłowicowych pompa pracująca 
i rezerwowa powinny być zmieniane w regularnych odstępach 
czasu, tj. co tydzień, aby zapewnić równomierny rozkład godzin 
pracy obu pomp. Standardowo pompy zamieniają się 
automatycznie. Patrz rozdział 12.1 Ustaw. do pracy 
wielopomowej.

Jeśli pompy dwugłowicowe używane są do pompowania ciepłej 
wody w domu, pompa pracująca i rezerwowa powinny być 
zmieniane w regularnych odstępach czasu, tj. codziennie, aby 
zapobiegać zablokowaniu pompy rezerwowej przez osady 
(wapienne lub inne). Standardowo pompy zamieniają się 
automatycznie. Patrz rozdział 12.1 Ustaw. do pracy 
wielopomowej.

7.3 Temperatura otoczenia

7.3.1 Temperatura otoczenia podczas składowania 
i transportu

-30 do +60 °C.

7.3.2 Temperatura otoczenia podczas pracy

-20 do +50 °C.

Silnik może pracować ze znamionową mocą wyjściową (P2) 
w temperaturze do 50 °C, a ciągła praca w wyższych 
temperaturach skróci oczekiwaną żywotność produktu. Jeśli silnik 
ma pracować w temperaturze otoczenia pomiędzy 50 a 60 °C, 
należy dobrać większy, przewymiarowany silnik. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z firmą 
Grundfos.
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7.4 Wysokość montażu

Wysokość montażu to wysokość nad poziomem morza w miejscu 
zamontowania pompy.

• Silniki zamontowane na wysokości do 1000 metrów nad 
poziomem morza można obciążać w 100 %.

• Silniki zamontowane na wysokości ponad 1000 metrów nad 
poziomem morza nie mogą być w pełni obciążane z powodu 
małej gęstości powietrza, a w konsekwencji niskiej 
skuteczności chłodzenia. Patrz rys. 14.

Rys. 14 Obniżenie znamionowej mocy wyjściowej silnika (P2) 
w zależności od wysokości nad poziomem morza

7.5 Wilgotność powietrza

Maksymalna wilgotność powietrza: 95 %.

Jeśli wilgotność powietrza jest stale wysoka, powyżej 85 %, 
powinien być otwarty jeden z otworów spustowych w kołnierzu po 
stronie wyjścia napędu. Patrz rozdział 5. Montaż mechaniczny.

7.6 Chłodzenie silnika

W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenie silnika i układów 
elektronicznych należy przestrzegać poniższych zasad:

• Silnik należy ustawić w sposób zapewniający dostateczne 
chłodzenie. Patrz rozdział 5.3 Zapewnienie warunków 
chłodzenie silnika.

• Temperatura powietrza chłodzącego nie może przekraczać 
50 °C.

• Żebra chłodzące silnika oraz łopatki wentylatora należy 
utrzymywać w czystości.

8. Interfejsy użytkownika

Ustawienia pompy mogą być dokonywane za pomocą 
następujących interfejsów użytkownika:

• Zaawansowany panel sterowania.
Patrz rozdział 9. Zaawansowany panel sterowania.

• Grundfos GO Remote.
Patrz rozdział 10. Grundfos GO Remote.

W przypadku wyłączenia zasilania pompy jej ustawienia zostaną 
zachowane.

Ustawienia fabryczne

Pompy TPE serii 2000 są fabrycznie ustawiane na tryb regulacji 
proporcjonalno-ciśnieniowej. Patrz rozdział 11.4.1 Ciśnienie 
proporcjonalne.

UWAGA
Silnik opisywanych pomp nie może być 
montowany na wysokości powyżej 2000 metrów 
nad poziomem morza.
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Aby uniknąć poparzenia z powodu zbyt dużego 
nagrzania, możliwe jest tylko dotykanie 
przycisków.
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9. Zaawansowany panel sterowania

W taki panel sterowania standardowo wyposażone są pompy 
TPE serii 2000.

Rys. 15 Zaawansowany panel sterowania

9.1 Struktura menu

Pompa zawiera przewodnik uruchomienia, który uaktywnia się 
przy pierwszym uruchomieniu. Po przewodniku uruchomienia na 
wyświetlaczu pojawiają się cztery główne menu.

1. Home
To menu daje przegląd do czterech parametrów zdefiniowanych 
przez użytkownika ze skrótami lub graficzną prezentacją 
charakterystyki pracy - Q/H.

2. Status
To menu pokazuje stan (status) pompy i instalacji oraz 
komunikaty ostrzegawcze i alarmowe.

3. Ustawienia
To menu daje dostęp do wszystkich parametrów ustawień. 
Służy do ustawiania wszystkich parametrów pompy.
Patrz rozdział 11. Opis wybranych funkcji.

4. Assist
To menu umożliwia ustawianie pompy ze wspomaganiem; 
udostępnia ono krótkie opisy rodzajów regulacji a także porady 
dotyczące usuwania usterek (zakłóceń).
Patrz rozdział 12. Assist.
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Poz. Symbol Opis

1

Grundfos Eye
Pokazuje status pracy pompy.
Dalsze informacje - patrz rozdział 
17. Grundfos Eye.

2 - Kolorowy wyświetlacz graficzny.

3 Powoduje cofnięcie o jeden krok.

4

Nawigacja między menu głównymi, 
ekranami i cyframi.
Po zmianie menu na wyświetlaczu pojawia 
się zawsze ekran odpowiadający 
najwyższej pozycji w nowym menu.

Nawigacja między submenu.

Zapisuje zmienione wartości, kasuje alarmy 
i rozszerza pole wartości.
Umożliwia komunikację z przyrządem 
Grundfos GO Remote.

5

Włącza stan gotowości pompy do pracy / 
uruchamia i zatrzymuje pompę.
Uruchomienie (start):
Jeśli przycisk ten zostanie wciśnięty, gdy 
pompa jest zatrzymana, pompa uruchomi 
się tylko wtedy, gdy nie zostały uaktywnione 
żadne inne funkcje o wyższym priorytecie. 
Patrz rozdział 16. Priorytet ustawień 
(nastaw).
Zatrzymanie (stop):
Jeśli przycisk ten zostaje wciśnięty podczas 
pracy pompy, zostanie ona w każdym 
przypadku zatrzymana. Gdy pompa jest 
zatrzymana przez ten przycisk, obok 
przycisku podświetlony jest tekst "Stop".

6 Powoduje przejście do menu "Home".

1

2

3

4

5

6
RADA

W tym menu nie można dokonywać żadnych 
ustawień.
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9.2 Przegląd menu zaawansowanego panelu sterowania

9.2.1 Menu główne

Home 

Status

Status pracy
Tryb pracy, z
Rodzaj regulacji

Parametry pompy
Aktualnie regulowana wartość
Wynikowa wart. zad.
Prędkość obr.

Pobór mocy i zużycie energii
Wartości mierzone

Wejście analogowe 1
Wejście analogowe 2
Wejście analogowe 3
Wejście Pt100/1000 1
Wejście Pt100/1000 2

Wyjście analogowe

Ostrzeżenie i alarm
Aktualne ostrzeżenie lub alarm
Rejestr ostrzeżenia
Rejestr alarmu

Rejestr operacyjny
Godziny pracy

Wbudowane moduły
Data i czas zegar.
Identyfikacja produktu
Monitoring łożysk silnika
System wielopompowy

Status pracy systemu
Parametry systemu
Moc i energia pobierana systemu
Pompa 1, sys. wielopompowy
Pompa 2, sys. wielopompowy
Pompa 3, sys. wielopompowy
18
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Ustawienia Rozdział Strona 

Wartość zadana 11.1 Wartość zadana 23

Tryb pracy 11.2 Tryb pracy 23

Ustaw. prędk. obr. ręcznie 11.3 Ustaw. prędk. obr. ręcznie 23

Rodzaj regulacji 11.4 Tryb regulacji 23

Wejścia analogowe 11.5 Wejścia analogowe 24

Wejście analogowe 1, ustawienia
Wejście analogowe 2, ustawienia
Wejście analogowe 3, ustawienia

Wejścia Pt100/1000 11.6 Wejścia Pt100/1000 24

PT100/1000, ustawienie

Wejścia cyfrowe 11.7 Wejścia cyfrowe 25

Wejście cyfrowe 1, ustawienia
Wejście cyfrowe 2, ustawienia

Wejścia/wyjścia cyfrowe 11.8 Wejścia/wyjścia cyfrowe 25

Wejście/wyjście cyfr. 3, ustaw.
Wejście/wyjście cyfr. 4, ustaw.

Wyjścia przekaźnikowe 11.9 Wyjścia przekaźnikowe 26

Wyjście przekaźnikowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2

Wyjście analogowe 11.10 Wyjście analogowe 26

Sygnał wyjściowy
Funkcja wyjścia analogowego

Zakres pracy 11.11 Zakres pracy 26

Wpływ na wartość zadaną 11.12 Wpływ na wartość zadaną 26

Funkcja zewn. wartości zadanej 11.12.1 Wpływ zewnętrznej wartości 
zadanej

26

Predefiniowane wartości zadane.
11.12.2 Predefiniowane (zdefiniowane 
wstępnie) wartości zadane.

27

Funkcje monitoringu 11.13 Komunikacja 27

Monitoring łożysk silnika
Konserwacja łożysk silnika
Nagrzewanie podczas postoju

Komunikacja 11.13 Komunikacja 27

Ustawienia ogólne 11.14 Ustawienia ogólne 27

Assist Rozdział Strona 

Wspomagane ustawianie pompy
Nastawianie, wejście analogowe
Ustawianie daty i godziny
Ustaw. do pracy wielopomowej 12.1 Ustaw. do pracy wielopomowej 28

Opis rodzaju regulacji
Poradnik usuwania błędów
19
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10. Grundfos GO Remote
Opisywane pompy są przystosowane do bezprzewodowej 
komunikacji radiowej lub w podczerwieni za pomocą przyrządu 
Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote umożliwia ustawienie funkcji i daje dostęp 
do przeglądów statusu, informacji technicznych o produkcie oraz 
rzeczywistych parametrów pracy.

Grundfos GO Remote oferuje trzy różne interfejsy mobilne (MI). 
Patrz rys. 16.

Rys. 16 Komunikacja pomiędzy przyrządem Grundfos GO 
Remote a pompą - drogą radiową i w podczerwieni

10.1 Komunikacja

Gdy Grundfos GO Remote skomunikuje się z pompą, dioda 
sygnalizacyjna w środku wskaźnika Grundfos Eye będzie migać 
na zielono. Patrz rozdział 17. Grundfos Eye.

Komunikacja musi być ustanowiona przy użyciu jednego 
z poniższych rodzajów komunikacji:

• radiokomunikacja

• komunikacja w podczerwieni.

10.1.1 Radiokomunikacja

Radiokomunikacja może odbywać się z odległości do 30 metrów. 
Aby rozpocząć komunikację, trzeba wcisnąć przycisk  lub  
na panelu sterowania pompy.

10.1.2 Komunikacja w podczerwieni

Podczas komunikacji w podczerwieni przyrząd Grundfos GO 
Remote musi być skierowany na panel sterowania pompy.
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Poz. Opis

1
Grundfos MI 201:
Składa się z iPoda touch 4G Apple i etui firmy 
Grundfos.

2

Grundfos MI 202:
Moduł dodatkowy, który można użyć wraz 
z urządzeniem Apple iPod touch 4, iPhone 4G lub 
4GS.

Grundfos MI 204:
Moduł dodatkowy, który można użyć wraz 
z urządzeniem Apple iPod touch 5G lub iPhone 5.

3

Grundfos MI 301:
Oddzielny moduł umożliwiający komunikację 
radiową lub w podczerwieni. Może on być 
wykorzystywany łącznie ze Smartfonem 
z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz 
łączem Bluetooth.

+

1

2

3

+

+
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10.2 Przegląd menu przyrządu Grundfos GO Remote

10.2.1 Menu główne

Panel informacyjno-sterujący

Status

Wynikowa wartość zad.

Wartość rzecz. wielkości regul.

Prędkość silnika (obr./min, %)

Pobór mocy

Zużycie energii

Godziny pracy

Temperatura cieczy

Prąd silnika

Liczba uruchomień

Wejście 1 Pt100/1000

Wejście 2 Pt100/1000

Wyjście analogowe

Wejście analogowe 1

Wejście analogowe 2

Wejście analogowe 3

Wejście cyfrowe 1

Wejście cyfrowe 2

Wejście cyfrowe 3

Wejście cyfrowe 4

Zamontowane moduły
21
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Ustawienia Rozdział Str.

Wartość zadana 11.1 Wartość zadana 23

Tryb pracy 11.2 Tryb pracy 23

Tryb sterowania 11.4 Tryb regulacji 23

Data i czas

Przyciski na produkcie

Zakres pracy 11.11 Zakres pracy 26

Numer pompy 11.13.1 Numer pompy 27

Radiokomunikacja

Wejście analogowe 1

11.5 Wejścia analogowe 24Wejście analogowe 2

Wejście analogowe 3

Wejście 1 Pt100/1000
11.6 Wejścia Pt100/1000 24

Wejście 2 Pt100/1000

Wejście cyfrowe 1
11.7 Wejścia cyfrowe 25

Wejście cyfrowe 2

Wejście/wyjście cyfr. 3
11.8 Wejścia/wyjścia cyfrowe 25

Wejście/wyjście cyfr. 4

Wyjście analogowe 11.10 Wyjście analogowe 26

Funkcja zewn. wart. zad. 11.12.1 Wpływ zewnętrznej wartości zadanej 26

Przekaźnik sygnału 1
11.9 Wyjścia przekaźnikowe 26

Przekaźnik sygnału 2

Ogrzewanie postojowe

Monitoring łożysk silnika

Serwis

Reset do ustawień fabr.

Zapamiętaj nastawienia

Wywołaj ustawienia

Cofnij

Nazwa pompy

Konfiguracja jednostki

Alarmy i ostrzeżenia

Rejestr alarmów

Rejest ostrzeżeń

Przycisk "Resetuj alarm"

Assist

Kreator ustawień

Zalecane działanie w przypadku błędu

Ustaw. syst. wielopomp.

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie
22
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11. Opis wybranych funkcji

11.1 Wartość zadana
Wartość zadaną dla wszystkich rodzajów regulacji można ustawić 
w tym submenu, jeśli wybrany został żądany rodzaj regulacji. 
Patrz rozdział 11.4 Tryb regulacji.

11.2 Tryb pracy
Możliwe są następujące tryby pracy:

• Normalny
Pompa pracuje z wybranym rodzajem regulacji.

• Zatrzymanie
Pompa zatrzymuje się.

• Min.
Pracę wg charakterystyki min. można stosować w okresach, 
gdy wymagany jest przepływ minimalny.

• Maks.
Charakterystyka maks. może być wykorzystywana 
w okresach, gdy wymagany jest przepływ maksymalny.
Ten tryb pracy jest odpowiedni dla instalacji np. w przypadku 
priorytetu ciepłej wody.

• Ręczna
Pompa pracuje z ręcznie ustawianą prędkością obrotową.
Patrz rozdział 11.3 Ustaw. prędk. obr. ręcznie.

Pompa może zostać ustawiona na pracę zgodnie 
z charakterystyką maks. lub min., tak jak w przypadku pompy 
nieregulowanej. Patrz rys. 17.

Rys. 17 Charakterystyka maks. i min.

11.3 Ustaw. prędk. obr. ręcznie
Prędkość obrotową pompy można ustawiać w %. Jeśli tryb pracy 
został ustawiony na "Ręczna", pompa będzie pracowała 
z ustawioną prędkością obrotową.

11.4 Tryb regulacji

Możliwe tryby sterowania (rodzaje regulacji):

• Ciśnienie prop. (ciśnienie proporcjonalne)

• Stała różn. ciśn. (stała różnica ciśnień)

• Stała charakt. (charakterystyka stałoprędkościowa).

Dla wszystkich rodzajów regulacji, wartość zadaną można 
zmieniać w submenu "Wartość zadana" w zakładce "Ustawienia", 
jeśli wybrany został żądany rodzaj regulacji.

11.4.1 Ciśnienie proporcjonalne

Wysokość podnoszenia (ciśnienie) jest zmniejszana przy 
malejącym zapotrzebowaniu na wodę i zwiększana przy 
rosnącym zapotrzebowaniu na wodę. Patrz rys. 18.

Ten rodzaj regulacji jest szczególnie przydatny w instalacjach 
z relatywnie dużymi stratami ciśnienia w rurach 
rozprowadzających. Wysokość podnoszenia pompy będzie rosła 
proporcjonalnie do przepływu w instalacji, aby skompensować 
duże straty ciśnienia w rurach przesyłowych.

Wartość zadaną można ustawiać z dokładnością do 0,1 metra. 
Wysokość podnoszenia przy zamkniętym zaworze jest równa 
połowie wartości zadanej, Hset.

Rys. 18 Ciśnienie proporcjonalne

Ten tryb sterowania wymaga zewnętrznego przetwornika różnicy 
ciśnień, jak to pokazano w poniższym przykładzie:

Rys. 19 Ciśnienie proporcjonalne
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RADA
Aby można było uaktywnić rodzaj regulacji, tryb 
pracy musi być ustawiony na "Normalny".
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• Fabrycznie zamontowany przetwornik różnicy ciśnień.
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11.4.2 Stała różnica ciśnień

Pompa utrzymuje stałą różnicę ciśnień, niezależnie od natężenia 
przepływu (wydajności) w instalacji. Patrz rys. 20. Ten rodzaj 
regulacji jest zalecany przede wszystkim dla instalacji 
o relatywnie małych stratach ciśnienia.

Rys. 20 Stała różnica ciśnień

Ten tryb sterowania wymaga albo wewnętrznego albo 
zewnętrznego przetwornika różnicy ciśnień, względnie dwóch 
zewnętrznych przetworników ciśnienia, jak to pokazano 
w poniższych przykładach:

Rys. 21 Stała różnica ciśnień

11.4.3 Charakterystyka stała

Pompa może zostać ustawiona na pracę wg stałej 
charakterystyki, jak w przypadku pompy nieregulowanej. 
Patrz rys. 22.

Żądaną prędkość obrotową można ustawiać w % prędkości 
maksymalnej w zakresie od 25 do 100 % (110 %).

Rys. 22 Charakterystyka stała (stałoprędkościowa)

11.5 Wejścia analogowe
Dostępne wejścia w zależności od modułu funkcjonalnego 
zamontowanego w pompie:

Aby skonfigurować wejście analogowe, należy dokonać 
poniższych ustawień.

Sposób pracy

Wejścia analogowe mogą być ustawione na następujące funkcje:

• Nieaktyne
• Przetw. sprzęż. zwrot.
• Wpł.zew.war.zad.

Patrz rozdział 11.12 Wpływ na wartość zadaną.

• Inna funkcja.

Mierzony parametr

Należy wybrać jeden z parametrów, tj. parametr do pomiaru 
w instalacji przez przetwornik podłączony do danego wejścia 
analogowego.

Jednostka miary

Dostępne jednostki miary:

Sygnał elektryczny

Należy wybrać jeden z dostępnych rodzajów sygnału (0,5 - 3,5 V, 
0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA or 4-20 mA).

Zakres przetwornika (czujnika), wartość min.

Ustawić wartość min. dla podłączonego przetwornika.

Zakres przetwornika (czujnika), wartość maks.

Ustawić wartość maks. dla podłączonego przetwornika.

11.6 Wejścia Pt100/1000
Dostępne wejścia w zależności od modułu funkcjonalnego 
zamontowanego w pompie:

Sposób pracy

Wejścia Pt100/1000 można ustawić na następujące funkcje:

• Nieaktyne
• Przetw. sprzęż. zwrot.
• Wpł.zew.war.zad.

Patrz rozdział 11.12 Wpływ na wartość zadaną.

• Inna funkcja.

Mierzony parametr

Należy wybrać jeden z parametrów, tj. parametr do pomiaru 
w instalacji.
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Przykłady

• Fabrycznie zamontowany przetwornik różnicy ciśnień.

• Jeden zewnętrzny przetwornik różnicy ciśnień.

• Dwa zewnętrzne przetworniki ciśnienia.
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Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wejście analogowe 1, ustawienia (4) ● ●

Wejście analogowe 2, ustawienia (7) ● ●

Wejście analogowe 3, ustawienia (14) - ●

Parametr Dostępne jednostki

Ciśnienie bar, m, kPa, psi, ft

Wydajn. pompy m3/h, l/s, yd3/h, gpm

Temperatura cieczy °C, °F

Inny parameter %

Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wejście Pt100/1000 1, ustaw. (17 i 18) - ●

Wejście Pt100/1000 2, ustaw. (18 i 19) - ●
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11.7 Wejścia cyfrowe
Dostępne wejścia w zależności od modułu funkcjonalnego 
zamontowanego w pompie:

Aby skonfigurować wejście cyfrowe, należy dokonać poniższych 
ustawień.

Sposób pracy

Wybrać można jedną z poniższych funkcji:

• Nieaktyne
Po ustawieniu na "Nieaktyne" wejście nie ma przydzielonej 
funkcji.

• Zewnętrzne zatrzymanie
Gdy to wejście stanie się nieaktywne (obwód otwarty), pompa 
zatrzyma się.

• Min. (min. prędkość obrotowa)
Gdy to wejście stanie się aktywne, pompa będzie pracowała 
z ustawioną min. prędkością obrotową.

• Maks. (maks. prędkość obrotowa)
Gdy to wejście stanie się aktywne, pompa będzie pracowała 
z ustawioną maks. prędkością obrotową.

• Błąd zewnętrzny
Uaktywnienie tego wejścia uruchamia przekaźnik czasowy. 
Gdy wejście pozostaje aktywne przez ponad 5 sekund, to 
pompa zostaje wyłączona i sygnalizowane będzie zakłócenie.

• Reset alarmu
Gdy wejście to zostanie uaktywnione, skasowana zostanie 
ewentualna sygnalizacja zakłócenia.

• Suchobieg
Po wybraniu tej funkcji istnieje możliwość wykrycia braku 
ciśnienia wlotowego lub braku wody.
W przypadku wykrycia braku ciśnienia wlotowego lub braku 
wody (suchobieg) pompa zostanie zatrzymana. Pompa nie 
może zostać ponownie uruchomiona tak długo, jak długo to 
wejście jest aktywne.
Wymaga to użycia wyposażenia dodatkowego, takiego jak:

– łącznik ciśnienia zamontowany po stronie ssawnej pompy

– łącznik pływaka zamontowany po stronie ssawnej pompy.

• Pierw. zdef. war. zad. cyf. 1 
(dotyczy jedynie wejścia cyfrowego 2)
Gdy wejścia cyfrowe ustawione są na wstępnie zdefiniowaną 
wartość zadaną, pompa będzie pracowała według wartości 
zadanej bazującej na kombinacji aktywnych wejść cyfrowych.
Patrz rozdział 11.12.2 Predefiniowane (zdefiniowane 
wstępnie) wartości zadane..

Priorytety wybranych funkcji w stosunku do pozostałych 
określane są w rozdziale 16. Priorytet ustawień (nastaw).
Sygnał sterujący zatrzymania ma zawsze najwyższy priorytet.

11.8 Wejścia/wyjścia cyfrowe
Dostępne wejścia/wyjścia w zależności od modułu 
funkcjonalnego zamontowanego w pompie:

Aby skonfigurować wejście/wyjście cyfrowe, należy dokonać 
poniższych ustawień.

Tryb

Wejście/wyjście cyfrowe 3 i 4 może być ustawione tak, aby 
działało jako wejście cyfrowe lub wyjście cyfrowe:

• Wejście cyfrowe
• Wyjście cyfrowe.

Sposób pracy

Wejście/wyjście cyfrowe 3 i 4 może być ustawione na 
następujące funkcje:

Możliwe funkcje, cyfrowe wejście/wyjście 3

Możliwe funkcje, cyfrowe wejście/wyjście 4

Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wejście cyfrowe 1, 
ustawienia (2 i 6)

● ●

Wejście cyfrowe 2, 
ustawienia (1 i 9)

- ●

Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wejście/wyjście cyfr. 3, 
ustaw. (10 i 16)

● ●

Wejście/wyjście cyfr. 4, 
ustaw. (11 i 18)

- ●

Funkcja, jeśli wejście Funkcja, jeśli wyjście

• Nieaktyne
• Zewnętrzne zatrzymanie
• Min.
• Maks.
• Błąd zewnętrzny
• Reset alarmu
• Suchobieg
• Pierw. zdef. war. zad. cyf. 2

• Nieaktyne
• Gotowe
• Alarm
• Praca
• Pompa pracuje
• Ostrzeżenie

Funkcja, jeśli wejście Funkcja, jeśli wyjście

• Nieaktyne
• Zewnętrzne zatrzymanie
• Min.
• Maks.
• Błąd zewnętrzny
• Reset alarmu
• Suchobieg
• Pierw. zdef. war. zad. cyf. 3 

(predefiniowana wartość 
zadana cyfry 3)

• Nieaktyne
• Gotowe
• Alarm
• Praca
• Pompa pracuje
• Ostrzeżenie
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11.9 Wyjścia przekaźnikowe

Pompa posiada dwa przekaźniki sygnału do sygnalizacji 
bezpotencjałowej. Dalsze informacje - patrz rozdział 
18. Przekaźniki sygnałowe.

Przekaźniki sygnałowe mogą być skonfigurowane tak, aby były 
wzbudzane przez jedno z następujących zdarzeń:

• Gotowe
• Praca
• Alarm
• Ostrzeżenie
• Pompa pracuje
• Regulacja zew. wentylatora
• Nieaktyne.

11.10 Wyjście analogowe
To, czy wyjście analogowe jest dostępne, czy też nie, zależy od 
modułu funkcjonalnego zamontowanego w pompie:

Aby skonfigurować wejście analogowe, należy dokonać 
poniższych ustawień.

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

Funkcja wyjścia analogowego
• Recz. prędkości obrotowa
• Wartość rzeczywista
• Wynikowa wart. zad.
• Obciąż. silnika
• Prąd silnika.

11.11 Zakres pracy
Zakres pracy ustawia się w sposób następujący:

• Ustawić min. prędkość obrotową w zakresie od stałej min. 
prędkości obrotowej do ustawionej przez użytkownika maks. 
prędkości obrotowej.

• Ustawić maks. prędkość obrotową w zakresie od ustawionej 
przez użytkownika min. prędkości obrotowej do stałej maks. 
prędkości obrotowej.

Zakres pomiędzy ustawioną przez użytkownika min. i maks. 
prędkością obrotową stanowi zakres pracy. Patrz rys. 23.

Rys. 23 Przykład ustawień min. i maks.

11.12 Wpływ na wartość zadaną
11.12.1 Wpływ zewnętrznej wartości zadanej

Możliwe jest wywieranie wpływu na wartość zadaną za pomocą 
sygnału zewnętrznego, albo za pośrednictwem jednego z wejść 
analogowych albo, jeśli zamontowany jest rozszerzony moduł 
funkcjonalny, za pośrednictwem jednego z wejść Pt100/1000.

Jeżeli więcej niż jedno wejście zostało skonfigurowane dla 
wpływu na wartość zadaną, funkcja ta wybierze wejście 
analogowe z najniższym numerem, na przykład "Wejście 
analogowe 2", i będzie ignorowała inne wejścia, na przykład 
"Wejście analogowe 3" lub "Wejście Pt100/1000 1".

Przykład

Patrz rys. 24.

Przy dolnej wartości zakresu przetwornika równej 0 bar, 
ustawionej wartości zadanej równej 2 bar oraz zewnętrznej 
wartości zadanej wynoszącej 60 %, rzeczywista wartość zadana 
wynosi 0,60 x (2 - 0) + 0 = 1,2 bar.

Rzeczywista wartość zadana = rzeczywisty sygnał wejściowy x 
(wartość zadana - wartość dolna) + wartość dolna.

Rys. 24 Przykład wpływu na wartość zadaną

Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wyjście przekaźnikowe 1 
(NC, C1, NO)

● ●

Wyjście przekaźnikowe 2 
(NC, C2, NO)

● ●

Funkcja (zacisk)
FM 200

(standard)
FM 300

(rozszerz.)

Wyjście analogowe - ●

RADA
Prędkości obrotowe poniżej 25 % mogą 
powodować emisję hałasu z uszczelnienia wału.
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Aby można było uaktywnić "Wejścia cyfrowe", 
jedno z wejść analogowych Pt100/1000 musi być 
ustawione na "Funkcja zewn. wartości zadanej".

Patrz rozdziały 11.5 Wejścia analogowe 
i 11.6 Wejścia Pt100/1000.
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Rodzaje wpływu na wartość zadaną

• Nieaktyne
• Funkcja liniowa
• Liniowa z MIN
Można wybrać następujące funkcje:

• Nieaktyne
Po ustawieniu na "Nieaktyne" na wartość zadaną nie będzie 
wpływała żadna funkcja zewnętrzna.

• Funkcja liniowa
Na wartość zadaną wywierany jest wpływ liniowy w zakresie 
od 0 do 100 %. Patrz rys. 25.

Rys. 25 Funkcja liniowa

– Liniowa z MIN
W zakresie sygnału wejściowego od 20 do 100 % na 
wartość zadaną wywierany jest wpływ liniowy.
Gdy sygnał wejściowy schodzi poniżej 10 %, pompa 
zmienia tryb pracy na "Min.".
Gdy sygnał wejściowy wzrośnie powyżej 15 %, tryb pracy 
zmieni się ponownie na "Normalny".
Patrz rys. 26.

Rys. 26 Liniowa z MIN

11.12.2 Predefiniowane (zdefiniowane wstępnie) wartości 
zadane.

Istnieje możliwość wstępnego zdefiniowania siedmiu wartości 
zadanych i uaktywniania ich poprzez kombinacje sygnałów 
wejściowych podawanych na wejścia cyfrowe 2, 3 i 4, jak 
pokazano w poniższej tabeli.

11.13 Komunikacja
11.13.1 Numer pompy
Pompie można nadać indywidualny numer. Umożliwia to 
rozróżnianie poszczególnych pomp połączonych magistralą 
komunikacyjną.

11.14 Ustawienia ogólne
11.14.1 Język
Dostępna jest pewna liczba języków.

Jednostki miar zmieniane są automatycznie, odpowiednio do 
wybranego języka.
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Wpływ na wartość zadaną [%]

Wejście zewn. 
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Wpływ na wartość zadaną [%]

Wejście 
zewn. [%]

Normalny

Min.

Wejścia cyfrowe
Wartość zadana

2 3 4

0 0 0 Normalna wartość zadana

1 0 0 Wstęp. zdef. wart. zad. 1

0 1 0 Wstęp. zdef. wart. zad. 2

1 1 0 Wstęp. zdef. wart. zad. 3

0 0 1 Wstęp. zdef. wart. zad. 4

1 0 1 Wstęp. zdef. wart. zad. 5

0 1 1 Wstęp. zdef. wart. zad. 6

1 1 1 Wstęp. zdef. wart. zad. 7
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12. Assist

12.1 Ustaw. do pracy wielopomowej
Funkcja pracy wielopompowej umożliwia sterowanie pompami 
jednogłowicowymi połączonymi równolegle lub pompami 
dwugłowicowymi bez użycia zewnętrznych sterowników. 
W systemie wielopompowym pompy komunikują się ze sobą 
poprzez system bezprzewodowy GENIair lub magistralę 
przewodową GENI.

System wielopompowy tworzony jest przez wybraną pompę, 
tj. pompę nadrzędną (pierwszą wybraną pompę). 
Wszystkie pompy Grundfos z łączem bezprzewodowym GENIair 
mogą być podłączone do systemu wielopompowego.

Funkcje pracy wielopompowej są opisane w kolejnych 
rozdziałach poniżej.

12.1.1 Praca naprzemienna

W danym momencie pracuje tylko jedna pompa. 
Przełączanie między pompami następuje w funkcji czasu lub 
zużycia energii. W razie awarii jednej pompy, druga pompa 
załącza się automatycznie.

System pompowy:

• Pompa dwugłowicowa.

• Dwie pompy jednogłowicowe połączone równolegle.
Pompy muszą być tego samego typu i wielkości. Do każdej 
pompy należy przyłączyć szeregowo zawór zwrotny.

12.1.2 Praca z pompą rezerwową

Jedna pompa pracuje w trybie ciągłym. Pompa rezerwowa jest 
załączana okresowo w celu zapobieżenia jej zatarciu. W razie 
zatrzymania pompy głównej wskutek awarii pompa rezerwowa 
załącza się automatycznie.

System pompowy:

• Pompa dwugłowicowa.

• Dwie pompy jednogłowicowe połączone równolegle.
Pompy muszą być tego samego typu i wielkości. Do każdej 
pompy należy przyłączyć szeregowo zawór zwrotny.

12.1.3 Praca kaskadowa

Praca kaskadowe zapewnia to, że osiągi pomp są automatycznie 
dostosowywane do zapotrzebowania, poprzez załączanie 
i wyłączanie pomp. Dzięki temu instalacja pracuje możliwie 
najbardziej energowydajnie, ze stałą różnicą ciśnień 
i ograniczoną liczbą pomp.

Wszystkie pompy pracują z taką samą prędkością obrotową. 
Przełączanie pomp odbywa się automatycznie w zależności od 
zużycia energii, czasu pracy i zakłóceń.

System pompowy:

• Dwie do czterech pomp jednogłowicowych połączonych 
równolegle.
Pompy muszą być tego samego typu i wielkości. Do każdej 
pompy należy przyłączyć szeregowo zawór zwrotny.

Rodzaj regulacji musi być ustawiony na "Stała różn. ciśn." lub 
"Stała charakt.".
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13. Wybór rodzaju regulacji (trybu sterowania)

Zastosowanie instalacji Zalecany rodzaj regulacji

W instalacjach ze stosunkowo dużymi stratami ciśnienia w rurach rozprowadzających oraz 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

• Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi i

– bardzo długimi rurami rozprowadzającymi,

– silnie zdławionymi zaworami podpionowymi

– regulatorami różnicy ciśnienia

– dużymi stratami ciśnienia w tych częściach instalacji, przez które przepływa cała ilość 
wody (np. kocioł, wymiennik ciepła i rura rozprowadzająca na odcinku do pierwszego 
rozgałęzienia).

• Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z dużymi stratami ciśnienia w obiegu 
pierwotnym.

• Instalacje klimatyzacyjne z

– wymiennikami ciepła (konwektorami wentylatorowymi),

– sufitami chłodzącymi

– powierzchnie chłodzące.

Ciśnienie proporcjonalne

W instalacjach ze stosunkowo małymi stratami ciśnienia w rurach rozprowadzających.

• Dwururowe instalacje grzewcze z zaworami termostatycznymi i

– zwymiarowane dla instalacji grawitacyjnej,

– małymi stratami ciśnienia w tych częściach instalacji, przez które przepływa cała ilość 
wody (np. kocioł, wymiennik ciepła i rura rozprowadzająca na odcinku do pierwszego 
rozgałęzienia) lub

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

• Ogrzewanie podłogowe z zaworami termostatycznymi.

• Instalacje jednorurowe z zaworami termostatycznymi lub zaworami podpionowymi.

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

Stała różnica ciśnień

W instalacjach o stałej charakterystyce.

Przykłady:

• jednorurowe instalacje grzewcze

• obejścia kotłowe

• instalacje z zaworami trójdrogowymi

• cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w domach.

Stała temperatura i stała różnica 
temperatur

Jeśli zainstalowany jest sterownik zewnętrzny, pompa może przechodzić z jednej 
charakterystyki stałoprędkościowej na inną, w zależności od wartości sygnału zewnętrznego.

Pompa może także zostać ustawiona na pracę z charakterystyką maksymalną lub minimalną, 
tak jak w przypadku pompy nieregulowanej.

• Charakterystyka maks. może być wykorzystywana w okresach, gdy wymagany jest 
przepływ maksymalny.
Ten tryb pracy jest odpowiedni dla instalacji np. w przypadku priorytetu ciepłej wody.

• Pracę wg charakterystyki min. można stosować w okresach, gdy wymagany jest przepływ 
minimalny.

Charakterystyka stałoprędkościowa

W instalacjach z pompami pracującymi równolegle.

Funkcja pracy wielopompowej umożliwia sterowanie połączonymi równolegle pompami 
jednogłowicowymi (dwie do czterech pomp) i pompami dwugłowicowymi bez użycia 
zewnętrznych sterowników. W systemie wielopompowym pompy komunikują się ze sobą 
poprzez system bezprzewodowy GENIair lub magistralę przewodową GENI.

Menu "Assist" (wspomaganie)
"Ustaw. do pracy wielopomowej"

H

Q

Hset

Hset
2

H

Q

H

Q

H

Q
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14. Zmiana położenia panelu sterowania
Możliwe jest obrócenie panelu sterowania o 180 °. W tym celu 
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Odkręć cztery śruby (TX25) przytrzymujące pokrywę skrzynki 
zaciskowej.

Rys. 27 Luzowanie śrub

2. Zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej.

Rys. 28 Zdejmowanie pokrywy skrzynki zaciskowej

3. Wciśnij i przytrzymaj dwa wypusty blokujące (poz. A), 
jednocześnie delikatnie unosząc plastikową pokrywę (poz. B).

Rys. 29 Podnoszenie plastikowej pokrywy

4. Obróć plastikową pokrywę o 180 °.

Rys. 30 Obracanie plastikowej pokrywy

5. Załóż ponownie plastikową pokrywę prawidłowo na cztery 
kołki gumowe (poz. C). Upewnij się, że wypusty blokujące 
(poz. A) są właściwie umieszczone.

Rys. 31 Ponowne założenie plastikowej pokrywy

6. Przykręć pokrywę skrzynki zaciskowej i upewnij się, że jest 
ona również obrócona o 180 ° tak, że przyciski na panelu 
sterowania pokrywają się z przyciskami na plastikowej 
pokrywie.
Dokręć cztery śruby (TX25) momentem 5 Nm.

Rys. 32 Montaż pokrywy skrzynki zaciskowej
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RADA Nie skręcać kabla więcej niż o 90 °.
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15. Sygnał z magistrali

Silnik umożliwia transmisję szeregową poprzez wejście RS-485. 
Komunikacja odbywa się wg protokołu GENIbus firmy Grundfos 
i umożliwia połączenie z systemem zarządzania budynkiem lub 
innym zewnętrznym układem sterowania.

Za pomocą sygnału przesyłanego magistralą można dokonać 
zdalnego ustawienia parametrów pracy silnika, takich jak wartość 
zadana i tryb pracy. Jednocześnie silnik może, poprzez 
magistralę komunikacyjną, udostępniać informacje o statusie 
i ważnych parametrach, takich jak rzeczywista wartość parametru 
sterowania, moc pobierana i komunikaty o zakłóceniach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się 
z firmą Grundfos.

16. Priorytet ustawień (nastaw)
Za pomocą przyrządu Grundfos GO Remote silnik może zostać 
zawsze ustawiony na pracę z maks. prędkością obrotową lub na 
zatrzymanie.

Jeżeli dwie lub więcej funkcji jest uaktywnionych jednocześnie, 
silnik będzie pracował według funkcji o najwyższych priorytecie.

Przykład: Jeśli silnik został ustawiony, poprzez wejście cyfrowe, 
na maks. prędkość obrotową, za pomocą jego panelu sterowania 
lub przyrządu Grundfos GO Remote można ustawić silnik tylko na 
tryb "Ręczna" lub "Zatrzymanie".

Priorytety ustawień przedstawiono w poniższej tabeli:

* Jeśli komunikacja poprzez magistralę zostanie przerwana, silnik powróci do poprzedniego trybu pracy, na przykład "Zatrzymanie", 
wybranego za pomocą przyrządu Grundfos GO Remote lub na panelu sterowania silnika.

RADA

Gdy będzie używany sygnał z magistrali, 
zmniejszona zostanie liczba ustawień 
dostępnych poprzez aplikację Grundfos GO 
Remote.

Priorytet
Przycisk start/stop 

(uruchom./zatrzym.)
Panel sterowania na silniku 
lub Grundfos GO Remote

Wejście cyfrowe
Komunikacja poprzez 

magistralę

1 Zatrzymanie

2 Zatrzymanie*

3 Ręczna

4 Maks. pr. obr.*

5 Zatrzymanie

6 Zatrzymanie

7 Maks. pr. obr.

8 Min. pr. obr.

9 Start (uruchom.)

10 Maks. pr. obr.

11 Min. pr. obr.

12 Min. pr. obr.

13 Start (uruchom.)

14 Start (uruchom.)
31



P
o

ls
k

i (P
L

)

17. Grundfos Eye
Stan pracy pompy wskazywany jest przez wskaźnik Grundfos 
Eye, znajdujący się na panelu sterowania. Patrz rys. 33, poz. A.

Rys. 33 Grundfos Eye

T
M

0
5

 5
9

9
3

 4
3

1
2

Grundfos Eye Wskazanie Opis

Nie świecą żadne diody sygnalizacyjne.
Zasilanie wyłączone.
Silnik nie obraca się.

Dwa przeciwległe zielone wskaźniki 
świetlne, obracające się w kierunku 
obracania się silnika, patrząc od strony bez 
napędu.

Zasilanie włączone.
Silnik obraca się.

Dwa przeciwległe zielone wskaźniki świetlne 
świecą światłem ciągłym.

Zasilanie włączone.
Silnik nie obraca się.

Jeden żółty wskaźnik świetlny obracający 
się w kierunku obracania się silnika, patrząc 
od strony bez napędu.

Ostrzeżenie.
Silnik obraca się.

Jeden żółty wskaźnik świetlny świeci 
światłem ciągłym.

Ostrzeżenie.
Silnik zatrzymany.

Dwa przeciwległe czerwone wskaźniki 
świetlne migają jednocześnie.

Alarm.
Silnik zatrzymany.

Zielony wskaźnik świetlny w środku miga 
szybko cztery razy.

Zdalne sterowanie za pomocą przyrządu 
Grundfos GO Remote drogą radiową.
Silnik próbuje skomunikować się z przyrządem 
Grundfos GO Remote. Silnik, o który chodzi, jest 
podświetlony na wyświetlaczu przyrządu 
Grundfos GO Remote, w celu poinformowania 
użytkownika o lokalizacji silnika.

Zielony wskaźnik świetlny w środku miga 
w sposób ciągły.

Jeśli silnik, o który chodzi, został wybrany w menu 
Grundfos GO Remote, zielony wskaźnik świetlny 
w środku będzie migał ciągle. Wcisnąć  na 
panelu sterowania silnika, aby umożliwić zdalne 
sterowanie i wymianę danych z przyrządem 
Grundfos GO Remote.

Zielony wskaźnik świetlny w środku świeci 
ciągle.

Zdalne sterowanie za pomocą przyrządu 
Grundfos GO Remote drogą radiową.
Silnik komunikuje się z przyrządem Grundfos GO 
Remote drogą radiową.

W czasie gdy przyrząd Grundfos Go Remote 
wymienia dane z silnikiem zielony wskaźnik 
świetlny w środku miga w sposób szybki. 
Proces ten potrwa kilka sekund.

Zdalne sterowanie za pomocą przyrządu 
Grundfos GO Remote w podczerwieni.
Silnik odbiera dane z przyrządu Grundfos GO 
Remote dzięki komunikacji w podczerwieni.

A
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18. Przekaźniki sygnałowe

Silnik ma dwa wyjścia dla sygnałów bezpotencjałowych poprzez 
dwa przekaźniki wewnętrzne.

Wyjścia sygnałowe mogą być ustawione na "Praca", 
"Pompa pracuje", "Gotowe", "Alarm" i "Ostrzeżenie".

Funkcje tych dwóch przekaźników sygnałowych wynikają 
z poniższej tabeli:

Opis Grundfos Eye

Położenie styku przekaźnika sygnałowego, 
gdy jest on wzbudzony

Tryb pracy
Praca Pompa 

pracuje Gotowe Alarm Ostrzeżenie

Zasilanie wyłączone.

Wył. (Off)

-

Pompa pracuje 
w trybie "Normalny"

Zielone, obracające się

Normalny, 
Min. lub Maks.

Pompa pracuje 
w trybie "Ręczna".

Zielone, obracające się

Ręczna

Pompa pracuje 
w trybie "Zatrzymanie".

Zielone, stale świecące

Zatrzymanie

Ostrzeżenie, ale 
pompa obraca się.

Żółte, obracające się

Normalny, 
Min. lub Maks.

Ostrzeżenie, ale 
pompa pracuje 
w trybie "Ręczna".

Żółte, obracające się

Ręczna

Ostrzeżenie, ale 
pompa była 
zatrzymany sygnałem 
"Zatrzymanie". Żółte, stale świecące

Zatrzymanie

Alarm, ale pompa 
obraca się.

Czerwone, obracające się

Normalny, 
Min. lub Maks.

Ostrzeżenie, ale 
pompa pracuje 
w trybie "Ręczna".

Czerwone, obracające się

Ręczna

Pompa zatrzymana 
z powodu alarmu.

Czerwone, migające

Zatrzymanie

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC C NO NC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

NCNOC NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC
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19. Kontrola stanu izolacji

20. Dane techniczne, silniki jednofazowe

20.1 Napięcie zasilania

• 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwość 
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

Zalecana wielkość bezpieczników

Można stosować bezpieczniki standardowe zarówno 
bezzwłoczne, jak i zwłoczne.

20.2 Prąd upływowy

Prąd upływowy < 3,5 mA (zasilanie AC).

Prąd upływowy < 10 mA (zasilanie DC).

Prądy upływowe zostały zmierzone zgodnie z normą 
EN 61800-5-1:2007.

21. Dane techniczne, silniki trójfazowe

21.1 Napięcie zasilania

• 3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwość 
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.

Zalecana wielkość bezpieczników

Można stosować bezpieczniki standardowe zarówno 
bezzwłoczne, jak i zwłoczne.

21.2 Prąd upływowy

Prądy upływowe zostały zmierzone zgodnie z normą 
EN 61800-5-1:2007.

22. Wejścia/wyjścia

Masa odniesienia (GND)

Wszystkie napięcia odnoszą się do GND.

Wszystkie prądy wracają do GND.

Bezwzględne wartości graniczne napięcia i prądu

Przekroczenie poniższych elektrycznych wartości granicznych 
może spowodować poważne zmniejszenie niezawodności 
operacyjnej i żywotności silnika:

Przekaźnik 1:

Maksymalne obciążenie styku: 250 V AC, 2 A lub 30 V DC, 2 A.

Przekaźnik 2:

Maksymalne obciążenie styku: 30 V DC, 2 A.

Zaciski GENI: -5,5 do 9,0 V DC lub < 25 mA DC.

Inne zaciski wejść/wyjść: -0,5 do 26 V DC lub < 15 mA DC.

Wejścia cyfrowe (DI)

Wewnętrzny prąd rozruchowy > 10 mA przy Vi = 0 VDC.

Wewnętrzne podwyższenie do 5 V DC 
(bezprądowo dla Vi > 5 VDC).

Pewne nap. logiki niskopoz.: Vi < 1,5 V DC.

Pewne nap. logiki wysokoprog.: Vi > 3,0 V DC.

Histereza: Nie.

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m.

Wyjścia cyfrowe typu otwarty kolektor (OC)

Zdolność odciągania prądu: 75 mA DC, brak wciągania prądu.

Rodzaje obciążeń: Rezystancyjne i/lub indukcyjne.

Napięcie wyjściowe stanu niskiego przy 75 mA DC: 
Maks. 1,2 V DC.

Napięcie wyjściowe stanu niskiego przy 10 mA DC: 
Maks. 0,6 V DC.

Zabezpieczenie nadprądowe: Tak.

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m.

Wejścia analogowe (AI)

Zakresy sygnałów napięciowych:

• 0,5 - 3,5 V DC, AL AU.

• 0-5 V DC, AU.

• 0-10 V DC, AU.

Sygnał napięciowy: Ri > 100 kΩ przy +25 °C.

Przy wysokich temperaturach pracy mogą wystąpić prądy upływu. 
Utrzymywać impedancję żródła na niskim poziomie.

Zakresy sygnałów prądowych:

• 0-20 mA DC, AU.

• 4-20 mA DC, AL AU.

Sygnał prądowy: Ri = 292 Ω.

Prądowe zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak. Zamiana na 
sygnał napięciowy.

Tolerancja pomiaru: - 0/+ 3 % pełnej skali (pokrycie maks.-punkt).

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m (wyłącz. potencjometr).

Potencjometr podłączony do +5 V, GND, dowolne AI:

Zastosować maksimum 10 kΩ.

Maksymalna długość kabla: 100 m.

UWAGA

W instalacji z silnikami MGE nie wolno 
przeprowadzać kontroli stanu izolacji, gdyż może 
to spowodować uszkodzenie wbudowanych 
układów elektronicznych.

Moc silnika
[kW]

Min.
[A]

Maks.
[A]

0,12 to 0,75 6 10

1,1 do 1,5 10 16

Moc silnika
[kW]

Min.
[A]

Maks.
[A]

0,12 to 1,1 6 6

1,5 do 2,2 6 10

Moc silnika
[kW]

Prąd upływowy
[mA]

0,75 do 2,2
(napięcie zasilania < 400 V)

< 3,5

0,75 do 2,2
(napięcie zasilania > 400 V)

< 5
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Wyjście analogowe (AO)

Jedynie zdolność wciągania prądu.

Sygnał napięciowy:

• Zakres: 0-10 V DC.

• Minimalne obciążenie między AO (wy. analog.) i GND: 1 kΩ.

• Zabezpiecenie przeciwzwarciowe: Tak.

Sygnał prądowy:

• Zakresy: 0-20 i 4-20 mA DC.

• Maksymalne obciążenie między AO (wy. analog.) i GND: 
500 Ω.

• Zabezpieczenie od otwartego obwodu: Tak.

Tolerancja: - 0/+ 4 % pełnej skali (pokrycie maks.-punkt).

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m.

Wejścia Pt100/1000 (PT)

Zakres temperatury:

• Minimum -30 °C (88 Ω / 882 Ω).

• Maksimum +180 °C (168 Ω / 1685 Ω).

Tolerancja pomiaru: ± 1,5 °C.

Rozdzielczość pomiaru: < 0,3 °C.

Automatyczne wykrywanie zakresu (Pt100 lub Pt1000): Tak.

Alarm usterki przetwornika: Tak.

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Pt100 stosować przy krótkich przewodach.

Pt1000 stosować przy długich przewodach.

Wejścia czujnikowe LiqTec*

Używać tylko czujnika Grundfos LiqTec.

Kabel ekranowany: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Wejście i wyjście Grundfos Digital Sensor (GDS)*

Używać tylko Grundfos Digital Sensor.

* Nie dotyczy pomp TPE, TPED serii 2000.

Źródła zasilania (+5 V, +24 V)

+5 V:

• Napięcie wyjściowe: 5 VDC - 5 %/+ 5 %.

• Prąd maksymalny: 50 mA DC (tylko wciąganie).

• Zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak.

+24 V:

• Napięcie wyjściowe: 24 V DC - 5 %/+ 5 %.

• Prąd maksymalny: 60 mA DC (tylko wciąganie).

• Zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak.

Wyjścia cyfrowe (przekaźniki)

Bezpotencjałowe styki przełączające.

Minimalne obciążenie styku po zamknięciu: 5 V DC, 10 mA.

Kabel ekranowany: 0,5 - 2,5 mm2 / 28-12 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m.

Wejście magistrali

Protokół Grundfos GENIbus, RS-485.

Przewód ekranowany 3-żyłowy: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Maksymalna długość kabla: 500 m.

23. Inne dane techniczne

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)

EN 61800-3.

Rejony zamieszkałe, zastosowanie nieograniczone, 
odpowiadające CISPR 11, klasa B, grupa 1.

Obszary przemysłowe, zastosowanie nieograniczone, 
odpowiadające CISPR 11, klasa A, grupa 1.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się 
z firmą Grundfos.

Stopień ochrony

Standard: IP55 (IEC 34-5).

Opcjonalnie: IP66 (IEC 34-5).

Klasa izolacji

F (IEC 85).

23.1 Momenty dokręcania

23.2 Poziom ciśnienia akustycznego

Szare pola wskazują, że silnik nie jest jeszcze dostępny w tym 
zakresie typoszeregu MGE, ale jest dostępny w poprzednim 
typoszeregu silników MGE.

24. 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.

Zużyty akumulator powinien zostać oddany do unieszkodliwienia 
w ramach krajowego programu odbioru odpadów. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z firmą Grundfos.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Zacisk Rozmiar gwintu
Maks. moment 

dokręcania
[Nm]

L1, L2, L3, L, N M4 1,8

NC, C1, C2, NO M2,5 0,5

1 do 26 i A, Y, B M2 0,5

Silnik 
elektryczny

[kW]

Maks. 
prędkość 
obrotowa 
podana na 

tabl. 
znam.
[min-1]

Prędk. 
obr.

[min-1]

Poziom ciśnienia 
akustycznego

ISO 3743
[dB(A)]

Silniki 
1-fazowe

Silniki 
3-fazowe

0,12 to 0,75

2000
1500 38 38

2000 42 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

1,1

2000
1500 38

2000 42

4000
3000 53 53

4000 58 58

1,5 4000
3000 57 57

4000 64 64

2,2 4000
3000 57

4000 64
35
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25. Installation in the USA and Canada

25.1 Electrical codes

For USA

This product complies with the Canadian Electrical Code and 
the US National Electrical Code.

This product has been tested according to the national standards 
for Electronically Protected Motors:

CSA 22.2 100.04: 2009 (applies to Canada only).

UL 1004-1: June 2011 (applies to USA only).

Pour le Canada

Codes de l'électricité

Ce produit est conforme au Code canadien de l'électricité et 
au Code national de l'électricité américain.

Ce produit a été testé selon les normes nationales s'appliquant 
aux moteurs protégés électroniquement:

CSA 22.2 100.04: 2009 (s'applique au Canada uniquement).

UL 1004-1: Juin 2011 (s'applique aux États-Unis uniquement).

25.2 Radio communication

For USA

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS210 
of IC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause interference.

• This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Pour le Canada

Communication radio

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et 
aux normes RSS210 de l'IC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

• Ce dispositif ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.

• Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage 
pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

25.3 Identification numbers

For USA

Grundfos Holding A/S

Contains FCC ID: OG3-RADIOM01-2G4. 

For Canada

Grundfos Holding A/S 

Model: RADIOMODULE 2G4

Contains IC: 10447A-RA2G4M01.

Pour le Canada

Numéros d'identification

Grundfos Holding A/S 

Modèle: RADIOMODULE 2G4

Contient IC: 10447A-RA2G4M01.

Location of identification numbers
 

Rys. 1 Identification numbers

Rys. 2 Identification numbers

25.4 Electrical connection

25.4.1 Conductors

Use 140/167 °F (60/75 °C) copper conductors only.

25.4.2 Torques

Maximum tightening torques for the terminals can be found in 
section Torques, page 38.

25.4.3 Line reactors

Maximum line reactor size must not exceed 1.5 mH.

25.4.4 Fuse size/circuit breaker

If a short-circuit occurs, the pump can be used on a mains supply 
delivering not more than 5000 RMS symmetrical amperes, 600 V 
maximum.

Fuses

When the motor is protected by fuses, they must be rated for 
480 V. Maximum sizes are stated in the table above.

Motors up to and including 2.2 kW require class K5 UR fuses.

Circuit breaker

When the pump is protected by a circuit breaker, this must be 
rated for a maximum voltage of 480 V. The circuit breaker must 
be of the "inverse time" type.
The interrupting rating (RMS symmetrical amperes) must not be 
less than the values stated in the table above.

25.4.5 Overload protection

Degree of overload protection provided internally by the drive, 
in percent of full-load current: 102 %.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

RADA
In order to maintain the cURus approval, 
follow these additional installation instructions. 
The UL approval is according to UL 1004-1.
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Motor size Fuse size Circuit breaker type/model

0.25 to 2.2 kW 25 A 25 A / inverse time

Stop

Identification numbers

Identification numbers
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.: +41-1-806 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 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

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

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

Addresses Revised 10.02.2014
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