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Προειδοποίηση
Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και 
εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους 
τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες 
καλής χρήσης.

Προειδοποίηση
Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες 
ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό!

Προειδοποίηση
Η επιφάνεια του προϊόντος μπορεί να είναι τόσο 
ζεστή ώστε να προκαλέσει εγκαύματα ή 
τραυματισμό.

Προσοχή
Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες 
ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή 
βλάβη του εξοπλισμού.

Σημείωση
Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά 
ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία.
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2. Γενικές πληροφορίες
Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν 
συμπλήρωμα στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τις 
αντίστοιχες τυποποιημένες αντλίες CR, CRI, CRN, CRT, SPK, 
MTR, CM και BMS hp.
Για οδηγίες που δεν αναφέρονται ειδικά εδώ, βλέπε οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την τυποποιημένη αντλία.

3. Γενική περιγραφή
Οι αντλίες-E της Grundfos έχουν τυποποιημένους κινητήρες με 
ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Οι αντλίες προορίζονται 
για τριφασική σύνδεση δικτύου.

3.1 Αντλίες χωρίς αισθητήρα τοποθετημένο από το 
εργοστάσιο

Οι αντλίες διαθέτουν έναν ενσωματωμένο ελεγκτή ΡΙ και μπορούν 
να ρυθμιστούν για έναν εξωτερικό αισθητήρα που θα διευκολύνει 
τον έλεγχο των παρακάτω παραμέτρων:
• πίεση
• διαφορική πίεση
• θερμοκρασία
• διαφορική θερμοκρασία
• παροχή.
Από το εργοστάσιο, οι αντλίες είναι ρυθμισμένες σε μη 
ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου. Ο ελεγκτής ΡΙ μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μέσω του R100 ή του Grundfos GO Remote.

3.2 Αντλίες με αισθητήρα πίεσης

Οι αντλίες διαθέτουν έναν ενσωματωμένο ελεγκτή ΡΙ και είναι 
ρυθμισμένες με έναν αισθητήρα πίεσης που διευκολύνει τον 
έλεγχο της πίεσης κατάθλιψης της αντλίας.
Οι αντλίες είναι ρυθμισμένες σε ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου. 
Οι αντλίες χρησιμοποιούνται συνήθως για να διατηρούν σταθερή 
πίεση σε συστήματα μεταβλητής ζήτησης. 

3.3 Ρυθμίσεις

Η περιγραφή των ρυθμίσεων εφαρμόζεται τόσο σε αντλίες χωρίς 
αισθητήρα τοποθετημένο από το εργοστάσιο όσο και σε αντλίες 
με αισθητήρα πίεσης τοποθετημένο από το εργοστάσιο.

Σημείο ρύθμισης

Το επιθυμητό σημείο ρύθμισης μπορεί να ρυθμιστεί με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους:
• απευθείας από τον πίνακα ελέγχου της αντλίας
• μέσω μίας εισόδου για εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης
• μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου R100 της Grundfos ή 

του Grundfos GO Remote.

Άλλες ρυθμίσεις

Όλες οι άλλες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέσω του R100 ή του 
Grundfos GO Remote.
Σημαντικές παράμετροι, όπως η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου 
ελέγχου και η κατανάλωση ισχύος μπορούν να αναγνωστούν 
μέσω του R100 ή του Grundfos GO Remote.
Εάν απαιτούνται ειδικές ή εξατομικευμένες ρυθμίσεις, 
χρησιμοποιήστε το Grundfos PC Tool για Ε-προϊόντα. 
Επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρία Grundfos για 
περισσότερες πληροφορίες.

4. Μηχανική εγκατάσταση
Η αντλία πρέπει να στερεώνεται σε μία σταθερή βάση με βίδες 
στις οπές που υπάρχουν στη φλάντζα ή στο έλασμα βάσης. 

4.1 Ψύξη κινητήρα

Για να εξασφαλίσετε την επαρκή ψύξη του κινητήρα και των 
ηλεκτρονικών, τηρήστε τις παρακάτω απαιτήσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος επαρκής αέρας ψύξης.
• Διατηρήστε τη θερμοκρασία του αέρα ψύξης κάτω των 40 °C.
• Διατηρήστε τα πτερύγια ψύξης και τον ανεμιστήρα καθαρά.

4.2 Τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο

Όταν τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, η αντλία πρέπει να διαθέτει 
ένα κατάλληλο σκέπαστρο ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση 
υδρατμών στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Βλέπε σχήμα 1.

Σχ. 1 Παραδείγματα σκέπαστρων

Βγάλτε το πώμα αποστράγγισης που έχει κατεύθυνση προς τα 
κάτω για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας και νερού στο 
εσωτερικό του κινητήρα.
Οι κατακόρυφα τοποθετημένες αντλίες διαθέτουν κλάση 
περιβλήματος IP55 μετά την αφαίρεση του πώματος 
αποστράγγισης. Οι οριζόντια τοποθετημένες αντλίες αλλάζουν την 
κλάση περιβλήματος σε ΙΡ54.

5. Ηλεκτρική σύνδεση
Για περιγραφή του τρόπου ηλεκτρικής σύνδεσης των αντλιών-Ε, 
βλέπε τις παρακάτω σελίδες:
5.1 Τριφασικές αντλίες, 1,1 - 7,5 kW, σελίδα 3
5.2 Τριφασικές αντλίες, 11-22 kW, σελίδα 6.

5.1 Τριφασικές αντλίες, 1,1 - 7,5 kW

Σημείωση
Για να ισχύει η έγκριση UL/cUL, ακολουθήστε 
τις επιπλέον διαδικασίες εγκατάστασης στη σελίδα 
29.
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Προειδοποίηση
Ο χρήστης ή ο τεχνικός εγκατάστασης είναι 
υπεύθυνος για την εγκατάσταση της σωστής γείωσης 
και προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και 
τοπικά πρότυπα. Όλες οι εργασίες πρέπει να 
διενεργηθούν από ειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση
Μην πραγματοποιείτε ποτέ οποιουδήποτε είδους 
συνδέσεις στο ακροκιβώτιο της αντλίας εκτός κι αν 
όλα τα κυκλώματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
έχουν παραμείνει ήδη κλειστά για 5 λεπτά 
τουλάχιστον.
Λάβετε υπόψη σας, παραδείγματος χάρη, ότι το ρελέ 
σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο με μία 
εξωτερική πηγή παροχής, η οποία να είναι ακόμη 
συνδεδεμένη όταν αποσυνδεθεί η παροχή δικτύου.

Η παραπάνω προειδοποίηση υποδεικνύεται στο 
ακροκιβώτιο του κινητήρα με αυτήν την κίτρινη 
ετικέτα:
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5.1.1 Προετοιμασία

Πριν συνδέσετε την αντλία-Ε στο δίκτυο, λάβετε υπόψη σας τα 
θέματα που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχ. 2 Αντλία συνδεδεμένη στο δίκτυο με διακόπτη δικτύου, 
εφεδρικές ασφάλειες, επιπλέον προστασία και 
προστατευτική γείωση

5.1.2 Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, έμμεση επαφή

Τα πρότυπα EN 50178 και BS 7671 ορίζουν τις ακόλουθες 
προφυλάξεις όταν το ρεύμα διαρροής είναι > 3,5 mA:
• Η αντλία πρέπει να είναι σταθερή και μόνιμα εγκατεστημένη.
• Η αντλία πρέπει να συνδέεται μόνιμα στην παροχή ρεύματος.
• Η σύνδεση γείωσης πρέπει να διεξάγεται ως διπλός αγωγός.
Οι αγωγοί προστατευτικής γείωσης πρέπει πάντα να διαθέτουν 
μία κίτρινη/πράσινη (ΡΕ) ή κίτρινη/πράσινη/μπλε (ΡΕΝ) 
χρωματική σήμανση.

5.1.3 Εφεδρικές ασφάλειες

Για τα συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών, βλέπε κεφάλαιο 
20.1 Τάση παροχής.

5.1.4 Επιπλέον προστασία

Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση 
όπου ένα προστατευτικό ρελέ διαρροής (ELCB) χρησιμοποιείται 
ως επιπλέον προστασία, το ρελέ προστασίας πρέπει να είναι 
ενός τύπου που θα διαθέτει τα παρακάτω σύμβολα:

Αυτό το ρελέ προστασίας είναι τύπου Β.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ρεύμα διαρροής όλου 
του ηλεκτρικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση.
Το ρεύμα διαρροής του κινητήρα σε κανονική λειτουργία μπορεί 
να βρεθεί στο κεφάλαιο 20.3 Ρεύμα διαρροής.
Κατά την εκκίνηση και σε ασύμμετρα συστήματα παροχής, το 
ρεύμα διαρροής μπορεί να είναι υψηλότερο από το κανονικό και 
μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή του ELCB.

5.1.5 Προστασία κινητήρα

Η αντλία δεν χρειάζεται επιπλέον προστασία κινητήρα. 
Ο κινητήρας ενσωματώνει θερμική προστασία κατά της βραδείας 
υπερφόρτωσης και του μπλοκαρίσματος (IEC 34-11, TP 211).

5.1.6 Προστασία κατά των στιγμιαίων αιχμών τάσης του 
δικτύου

Η αντλία προστατεύεται από στιγμιαίες αιχμές τάσης με 
ενσωματωμένα βαρίστορ μεταξύ των φάσεων καθώς και μεταξύ 
φάσεων και γείωσης.

5.1.7 Τάση τροφοδοσίας και δικτύου

3 x 380-480 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.
Η τάση και η συχνότητα παροχής αναγράφονται στην ενδεικτική 
πινακίδα της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι κατάλληλη για 
την ηλεκτρική παροχή ρεύματος που υπάρχει στο χώρο 
εγκατάστασης.
Τα καλώδια στο ακροκιβώτιο πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 
κοντά. Από αυτόν τον κανόνα εξαιρείται ο προστατευτικός αγωγός 
γείωσης, ο οποίος πρέπει να είναι τόσο μακρύς ώστε να είναι ο 
τελευταίος που θα αποσυνδεθεί σε περίπτωση που το καλώδιο 
τραβηχτεί κατά λάθος από την είσοδο καλωδίου.

Σχ. 3 Σύνδεση δικτύου

Δακτύλιοι στεγανότητας καλωδίου

Οι δακτύλιοι στεγανότητας συμμορφώνονται με το ΕΝ 50626.
• 2 x δακτύλιος στεγανότητας καλωδίου M16, διάμετρος 

καλωδίου ∅4-∅10
• 1 x δακτύλιος στεγανότητας καλωδίου M20, διάμετρος 

καλωδίου ∅9-∅17
• 2 x πρεσσαριστές είσοδοι καλωδίου Μ16.

Τύποι δικτύων

Οι τριφασικές αντλίες-Ε μπορούν να συνδεθούν σε όλους τους 
τύπους δικτύων.
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Προειδοποίηση
Η αντλία πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς.
Καθώς το ρεύμα διαρροής των κινητήρων 
4 - 7,5 kW είναι > 3,5 mA, λάβετε επιπλέον 
προφυλάξεις κατά τη γείωση αυτών των κινητήρων.
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Προειδοποίηση
Εάν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει 
να αντικατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση
Μη συνδέετε τις τριφασικές αντλίες-Ε σε μία παροχή 
δικτύου με τάση μεταξύ φάσης και γείωσης 
μεγαλύτερη από 440 V.
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5.1.8 Εκκίνηση/παύση της αντλίας

Όταν η αντλία ανοίγει μέσω του δικτύου, θα ξεκινήσει μετά από 5 
δευτερόλεπτα περίπου.
Εάν θέλετε έναν μεγαλύτερο αριθμό εκκινήσεων και παύσεων, 
χρησιμοποιήστε την είσοδο για εξωτερική εκκίνηση/παύση όταν 
εκκινείτε/διακόπτετε την αντλία.
Όταν η αντλία ανοίγει μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη on/off, θα 
εκκινηθεί αμέσως.

Αυτόματη επανεκκίνηση

Ωστόσο, η αυτόματη επανεκκίνηση εφαρμόζεται μόνο σε τύπους 
βλάβης που έχουν οριστεί για αυτόματη επανεκκίνηση. Αυτές οι 
βλάβες μπορεί να είναι συνήθως μία από τις παρακάτω:
• προσωρινή υπερφόρτωση
• βλάβη στην τροφοδοσία ισχύος.

5.1.9 Συνδέσεις - Προηγμένη μονάδα Ι/Ο

Στον τυποποιημένο εξοπλισμό, οι τύποι αντλιών CRE, CRIE, 
CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, BMS hp διατίθενται μαζί με την 
Προηγμένη μονάδα I/O. Προαιρετικά, οι τύποι αντλιών μπορούν 
να προμηθευτούν μαζί με τη βασική μονάδα I/O Αντλίας  βλέπε 
5.1.10 Συνδέσεις - βασική μονάδα Ι/Ο Αντλίας.

Προηγμένη μονάδα Ι/Ο

Η μονάδα διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους που δίνουν τη 
δυνατότητα στον κινητήρα να χρησιμοποιηθεί σε προηγμένες 
εφαρμογές όπου απαιτούνται πολλές είσοδοι και έξοδοι.
Η Προηγμένη μονάδα Ι/Ο διαθέτει τις εξής συνδέσεις:
• ακροδέκτες εκκίνησης/παύσης
• τρεις ψηφιακές εισόδους
• μία είσοδο σημείου ρύθμισης
• μια είσοδο αισθητήρα
• μία αναλογική έξοδο
• σύνδεση GENIbus.

Ως μέτρο προφύλαξης, τα καλώδια που πρόκειται να συνδεθούν 
στις παρακάτω ομάδες σύνδεσης πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ 
τους από ενισχυμένη μόνωση καθόλο το μήκος τους:

Ομάδα 1: Είσοδοι

• εκκίνηση/παύση (ακροδέκτες 2 και 3)
• ψηφιακές είσοδοι (ακροδέκτες 1 και 9, 10 και 9, 11 και 9)
• είσοδος σημείου ρύθμισης (ακροδέκτες 4, 5 και 6)
• είσοδος αισθητήρα (ακροδέκτες 7 και 8)
• GENIbus (ακροδέκτες B, Y και A).
Όλες οι είσοδοι είναι εσωτερικώς διαχωρισμένες από τα αγώγιμα 
εξαρτήματα του δικτύου με ενισχυμένη μόνωση και γαλβανικά 
διαχωρισμένες από άλλα κυκλώματα.
Όλοι οι ακροδέκτες ελέγχου τροφοδοτούνται με προστατευτική 
λίαν χαμηλή τάση (PELV), εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από 
την ηλεκτροπληξία.

Ομάδα 2: Έξοδος (σήμα ρελέ, ακροδέκτες NC, C, NO)

Η έξοδος είναι γαλβανικά διαχωρισμένη από τα άλλα κυκλώματα.
Κατά συνέπεια, η τάση τροφοδοσίας ή η προστατευτική λίαν 
χαμηλή τάση μπορεί να συνδεθεί στην έξοδο όπως θέλετε.
• αναλογική έξοδος (ακροδέκτης 12 και 13).

Ομάδα 3: Παροχή δικτύου (ακροδέκτες L1, L2, L3)

Ένας γαλβανικός διαχωρισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
σχετικά την ενισχυμένη μόνωση περιλαμβάνοντας τις αποστάσεις 
διαπίδυσης και τα διάκενα που ορίζονται στο ΕΝ 60335.

Σχ. 4 Ακροδέκτες σύνδεσης - Προηγμένη μονάδα Ι/Ο

Προσοχή
Ο αριθμός εκκινήσεων και παύσεων μέσω της τάσης 
δικτύου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 φορές την 
ώρα. 

Σημείωση

Εάν μία αντλία που έχει ρυθμιστεί για αυτόματη 
επανεκκίνηση διακοπεί λόγω κάποιας βλάβης, θα 
επανεκκινηθεί αυτόματα όταν η βλάβη σταματήσει να 
υφίσταται.

Σημείωση
Εάν δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος εξωτερικός 
διακόπτης on/off, συνδέστε τους ακροδέκτες 2 και 3 
χρησιμοποιώντας ένα κοντό καλώδιο.

TM
02

 9
03

2 
09

04

13 GND (πλαίσιο)
12 Αναλογική έξοδος
11 Ψηφιακή είσοδος 4
10 Ψηφιακή είσοδος 3
1 Ψηφιακή είσοδος 2
9 GND (πλαίσιο)
8 +24 V
7 Είσοδος αισθητήρα
B RS-485B
Y Πλέγμα προστασίας
A RS-485A
6 GND (πλαίσιο)
5 +10 V
4 Eίσοδος σημείου ρύθμισης
3 GND (πλαίσιο)
2 Εκκίνηση/παύση 

NC C NO L1 L2 L3

10K

RUN

STOP

1 9 8 7

6 5 4 3 2

B Y A

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/4-20 mA 0-10 V

10111213

1/0

1/0

1/0

Ομάδα 1

Ομάδα 3Ομάδα 2
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5.1.10 Συνδέσεις - βασική μονάδα Ι/Ο Αντλίας

Στον τυποποιημένο εξοπλισμό, οι τύποι αντλιών CME διατίθενται 
με τη βασική μονάδα Ι/Ο Αντλίας. Προαιρετικά, οι τύποι αντλιών 
μπορούν να προμηθευτούν μαζί με την Προηγμένη μονάδα I/O 
βλέπε 5.1.9 Συνδέσεις - Προηγμένη μονάδα Ι/Ο.

Ως μέτρο προφύλαξης, τα καλώδια που πρόκειται να συνδεθούν 
στις παρακάτω ομάδες σύνδεσης πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ 
τους από ενισχυμένη μόνωση καθόλο το μήκος τους:

Ομάδα 1: Είσοδοι

• εκκίνηση/παύση ακροδέκτες 2 και 3
• ψηφιακή είσοδος ακροδέκτες 1 και 9
• είσοδος σημείου ρύθμισης ακροδέκτες 4, 5 και 6
• είσοδος αισθητήρα ακροδέκτες 7 και 8
• GENIbus ακροδέκτες Β, Υ και Α
Όλες οι είσοδοι (ομάδα 1) είναι εσωτερικώς διαχωρισμένες από 
τα αγώγιμα εξαρτήματα του δικτύου με ενισχυμένη μόνωση και 
γαλβανικά διαχωρισμένες από άλλα κυκλώματα.
Όλοι οι ακροδέκτες ελέγχου τροφοδοτούνται με προστατευτική 
λίαν χαμηλή τάση (PELV), εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από 
την ηλεκτροπληξία.

Ομάδα 2: Έξοδος (σήμα ρελέ, ακροδέκτες NC, C, NO)

Η έξοδος (ομάδα 2) είναι γαλβανικά διαχωρισμένη από τα άλλα 
κυκλώματα. Κατά συνέπεια, η τάση τροφοδοσίας ή η προστατευτική 
λίαν χαμηλή τάση μπορεί να συνδεθεί στην έξοδο όπως θέλετε.
Ομάδα 3: Παροχή δικτύου (ακροδέκτες N, PE, L) 

Ένας γαλβανικός διαχωρισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
σχετικά την ενισχυμένη μόνωση περιλαμβάνοντας τις αποστάσεις 
διαπίδυσης και τα διάκενα που ορίζονται στο ΕΝ 60335.

Σχ. 5 Ακροδέκτες σύνδεσης - μονάδα Ι/Ο Αντλίας

5.2 Τριφασικές αντλίες, 11-22 kW

5.2.1 Προετοιμασία

Πριν συνδέσετε την αντλία-Ε στο δίκτυο, λάβετε υπόψη σας τα 
θέματα που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχ. 6 Αντλία συνδεδεμένη στο δίκτυο με διακόπτη δικτύου, 
εφεδρικές ασφάλειες, επιπλέον προστασία και 
προστατευτική γείωση

5.2.2 Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, έμμεση επαφή

To EN 61800-5-1 ορίζει ότι η αντλία πρέπει να είναι σταθερή και 
μόνιμα εγκατεστημένη όταν το ρεύμα διαρροής είναι > 10 mA.

Σημείωση
Εάν δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος εξωτερικός 
διακόπτης on/off, συνδέστε τους ακροδέκτες 2 και 3 
χρησιμοποιώντας ένα κοντό καλώδιο.

TM
03

 8
60

8 
20

07
 

Ομάδα 1

Ομάδα 2 Ομάδα 3

1 Ψηφιακή είσοδος
9 GND (πλαίσιο)
8 +24 V
7 Είσοδος αισθητήρα
B RS-485B
Y Πλέγμα προστασίας
A RS-485A
6 GND (πλαίσιο)
5 +10 V
4 Eίσοδος σημείου ρύθμισης
3 GND (πλαίσιο)
2 Εκκίνηση/παύση 

Προειδοποίηση
Ο χρήστης ή ο τεχνικός εγκατάστασης είναι 
υπεύθυνος για την εγκατάσταση της σωστής γείωσης 
και προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και 
τοπικά πρότυπα. Όλες οι εργασίες πρέπει να 
διενεργηθούν από ειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση
Μην πραγματοποιείτε ποτέ οποιουδήποτε είδους 
συνδέσεις στο ακροκιβώτιο της αντλίας εκτός κι αν 
όλα τα κυκλώματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
έχουν παραμείνει ήδη κλειστά για 5 λεπτά 
τουλάχιστον.
Λάβετε υπόψη σας, παραδείγματος χάρη, ότι το ρελέ 
σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο με μία εξωτερική 
πηγή παροχής, η οποία να είναι ακόμη συνδεδεμένη 
όταν αποσυνδεθεί η παροχή δικτύου.

Προειδοποίηση
Η επιφάνεια του ακροκιβωτίου μπορεί να υπερβεί 
τους 70 °C όταν η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.

TM
00

 9
27

0 
46

96

Προειδοποίηση
Η αντλία πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς.
Καθώς το ρεύμα διαρροής των κινητήρων 11-22 kW 
είναι > 10 mA, λάβετε επιπλέον προφυλάξεις κατά τη 
γείωση αυτών των κινητήρων.

L1

L2

L3

L2

L1

L3

PE

ELCB
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Πρέπει να πληρείται μία από τις παρακάτω απαιτήσεις:
• Ένας μοναδικός προστατευτικός αγωγός γείωσης με εμβαδό 

διατομής χαλκού τουλάχιστον 10 mm2.

Σχ. 7 Σύνδεση ενός μοναδικού προστατευτικού αγωγού 
γείωσης χρησιμοποιώντας έναν από τους αγωγούς 
κάποιου 4κλωνου καλωδίου ρεύματος (με εμβαδόν 
διατομής τουλάχιστον 10 mm2)

• Δύο προστατευτικοί αγωγοί γείωσης με την ίδια επιφάνεια 
διατομής όπως και οι αγωγοί δικτύου, με έναν αγωγό 
συνδεδεμένο σε έναν επιπλέον ακροδέκτη γείωσης στο 
ακροκιβώτιο.

Σχ. 8 Σύνδεση δύο προστατευτικών αγωγών γείωσης 
χρησιμοποιώντας δύο από τους αγωγούς κάποιου 
5κλωνου καλωδίου ρεύματος

Οι αγωγοί προστατευτικής γείωσης πρέπει πάντα να διαθέτουν 
μία κίτρινη/πράσινη (ΡΕ) ή κίτρινη/πράσινη/μπλε (ΡΕΝ) 
χρωματική σήμανση.

5.2.3 Εφεδρικές ασφάλειες

Για τα συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών, βλέπε κεφάλαιο 
21.1 Τάση παροχής.

5.2.4 Επιπλέον προστασία

Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση 
όπου ένα προστατευτικό ρελέ διαρροής (ELCB) χρησιμοποιείται 
ως επιπλέον προστασία, το ρελέ προστασίας πρέπει να είναι 
ενός τύπου που θα διαθέτει τα παρακάτω σύμβολα:

Αυτό το ρελέ προστασίας είναι τύπου Β.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ρεύμα διαρροής όλου 
του ηλεκτρικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση.
Το ρεύμα διαρροής του κινητήρα σε κανονική λειτουργία μπορεί 
να βρεθεί στο κεφάλαιο 21.3 Ρεύμα διαρροής.
Κατά την εκκίνηση και σε ασύμμετρα συστήματα παροχής, το 
ρεύμα διαρροής μπορεί να είναι υψηλότερο από το κανονικό και 
μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή του ELCB.

5.2.5 Προστασία κινητήρα

Η αντλία δεν χρειάζεται επιπλέον προστασία κινητήρα. 
Ο κινητήρας ενσωματώνει θερμική προστασία κατά της βραδείας 
υπερφόρτωσης και του μπλοκαρίσματος (IEC 34-11, TP 211).

5.2.6 Προστασία κατά των στιγμιαίων αιχμών τάσης του 
δικτύου

Η αντλία προστατεύεται από τις στιγμιαίες αιχμές τάσεις δικτύου 
σύμφωνα με το EN 61800-3 και είναι σε θέση να αντέξει παλμό 
VDE 0160.
Η αντλία διαθέτει έναν αντικαταστάσιμο βαρίστορ, ο οποίος 
αποτελεί μέρος της προστασίας κατά των στιγμιαίων αιχμών 
τάσης.
Με τον καιρό, αυτός ο βαρίστορ θα φθαρεί και θα χρειαστεί να 
αντικατασταθεί. Όταν φτάσει ο καιρός για αντικατάσταση, το R100 
και το PC Tool για E-προϊόντα θα το υποδείξουν με τη μορφή μίας 
προειδοποίησης. Βλέπε κεφάλαιο 19. Συντήρηση και σέρβις.

5.2.7 Τάση τροφοδοσίας και δικτύου

3 x 380-480 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.
Η τάση και η συχνότητα παροχής αναγράφονται στην ενδεικτική 
πινακίδα της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι 
κατάλληλος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχει 
στο χώρο της εγκατάστασης.
Τα καλώδια στο ακροκιβώτιο πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 
κοντά. Από αυτόν τον κανόνα εξαιρείται ο προστατευτικός αγωγός 
γείωσης, ο οποίος πρέπει να είναι τόσο μακρύς ώστε να είναι ο 
τελευταίος που θα αποσυνδεθεί σε περίπτωση που το καλώδιο 
τραβηχτεί κατά λάθος από την είσοδο καλωδίου.

Σχ. 9 Σύνδεση δικτύου

Δακτύλιοι στεγανότητας καλωδίου

Οι δακτύλιοι στεγανότητας συμμορφώνονται με το ΕΝ 50626.
• 1 x δακτύλιος στεγανότητας καλωδίου M40, διάμετρος 

καλωδίου ∅16-∅28
• 1 x δακτύλιος στεγανότητας καλωδίου M20, διάμετρος 

καλωδίου ∅9-∅17
• 2 x δακτύλιος στεγανότητας καλωδίου M16, διάμετρος 

καλωδίου ∅4-∅10
• 2 x πρεσσαριστές είσοδοι καλωδίου Μ16.

Τύποι δικτύων

Οι τριφασικές αντλίες-Ε μπορούν να συνδεθούν σε όλους τους 
τύπους δικτύων.
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Προειδοποίηση
Εάν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει 
να αντικατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση
Μη συνδέετε τις τριφασικές αντλίες-Ε σε μία παροχή 
δικτύου με τάση μεταξύ φάσης και γείωσης 
μεγαλύτερη από 440 V.

Ροπές στρέψης, ακροδέκτες L1-L3:
Ελάχ. ροπή στρέψης: 2,2 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης: 2,8 Nm
7
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5.2.8 Εκκίνηση/παύση της αντλίας

Όταν η αντλία ανοίγει μέσω του δικτύου, θα ξεκινήσει μετά από 
5 δευτερόλεπτα περίπου.
Εάν θέλετε έναν μεγαλύτερο αριθμό εκκινήσεων και παύσεων, 
χρησιμοποιήστε την είσοδο για εξωτερική εκκίνηση/παύση όταν 
εκκινείτε/διακόπτετε την αντλία.
Όταν η αντλία ανοίγει μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη on/off, θα 
εκκινηθεί αμέσως.

5.2.9 Συνδέσεις

Στον τυποποιημένο εξοπλισμό, οι τύποι αντλιών διατίθενται με 
την Προηγμένη μονάδα Ι/Ο.

Προηγμένη μονάδα Ι/Ο

Η Προηγμένη μονάδα Ι/Ο είναι η τυπική λειτουργική μονάδα σε 
όλους τους κινητήρες MGE από 11 έως 22 kW.
Η μονάδα διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους που δίνουν τη 
δυνατότητα στον κινητήρα να χρησιμοποιηθεί σε προηγμένες 
εφαρμογές όπου απαιτούνται πολλές είσοδοι και έξοδοι.
Η Προηγμένη μονάδα Ι/Ο διαθέτει τις εξής συνδέσεις:
• ακροδέκτες εκκίνησης/παύσης
• τρεις ψηφιακές εισόδους
• μία είσοδο σημείου ρύθμισης
• μια είσοδο αισθητήρα (αισθητήρας ανάδρασης)
• μία είσοδο αισθητήρα 2
• μία αναλογική έξοδο
• δύο εισόδους Pt100
• δύο εξόδους ρελέ σήματος
• σύνδεση GENIbus.

Ως μέτρο προφύλαξης, τα καλώδια που πρόκειται να συνδεθούν 
στις παρακάτω ομάδες σύνδεσης πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ 
τους από ενισχυμένη μόνωση καθόλο το μήκος τους:

Ομάδα 1: Είσοδοι

• Eκκίνηση/παύση (ακροδέκτες 2 και 3)
• ψηφιακές είσοδοι (ακροδέκτες 1 και 9, 10 και 9, 11 και 9)
• είσοδος αισθητήρα 2 (ακροδέκτες 14 και 15)
• είσοδοι αισθητήρα Pt100 (ακροδέκτες 17, 18, 19 και 20)
• είσοδος σημείου ρύθμισης (ακροδέκτες 4, 5 και 6)
• είσοδος αισθητήρα (ακροδέκτες 7 και 8)
• GENIbus (ακροδέκτες B, Y και A).
Όλες οι είσοδοι είναι εσωτερικώς διαχωρισμένες από τα αγώγιμα 
εξαρτήματα του δικτύου με ενισχυμένη μόνωση και γαλβανικά 
διαχωρισμένες από άλλα κυκλώματα.
Όλοι οι ακροδέκτες ελέγχου τροφοδοτούνται με προστατευτική 
λίαν χαμηλή τάση (PELV), εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από 
την ηλεκτροπληξία.

Ομάδα 2: Έξοδος (σήμα ρελέ, ακροδέκτες NC, C, NO)

Η έξοδος είναι γαλβανικά διαχωρισμένη από τα άλλα κυκλώματα.
Κατά συνέπεια, η τάση τροφοδοσίας ή η προστατευτική λίαν 
χαμηλή τάση μπορεί να συνδεθεί στην έξοδο όπως θέλετε.
• Αναλογική έξοδος (ακροδέκτης 12 και 13).

Ομάδα 3: Παροχή δικτύου (ακροδέκτες L1, L2, L3)

Ένας γαλβανικός διαχωρισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
σχετικά την ενισχυμένη μόνωση περιλαμβάνοντας τις αποστάσεις 
διαπίδυσης και τα διάκενα που ορίζονται στο ΕΝ 61800-5-1.

Σχ. 10 Ακροδέκτες σύνδεσης - Προηγμένη μονάδα Ι/Ο

Προσοχή
Ο αριθμός εκκινήσεων και παύσεων μέσω της τάσης 
δικτύου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 φορές την 
ώρα. 

Σημείωση
Εάν δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος εξωτερικός 
διακόπτης on/off, συνδέστε τους ακροδέκτες 2 και 3 
χρησιμοποιώντας ένα κοντό καλώδιο.
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20 Pt100 B 9 GND (πλαίσιο)
19 Pt100 B 8 +24 V
18 Pt100 A 7 Είσοδος αισθητήρα
17 Pt100 A B RS-485B
16 GND (πλαίσιο) Y Πλέγμα προστασίας
15 24 V A RS-485A
14 Είσοδος αισθητήρα 2 6 GND (πλαίσιο)
13 Γείωση 5 +10 V
12 Αναλογική έξοδος 4 Eίσοδος σημείου ρύθμισης
11 Ψηφιακή είσοδος 4 3 GND (πλαίσιο)
10 Ψηφιακή είσοδος 3 2 Εκκίνηση/παύση 
1 Ψηφιακή είσοδος

Ομάδα 2 Ομάδα 3

Ομάδα 1
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5.3 Καλώδια σήματος

• Χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια με διατομή αγωγού 
0,5 mm2 τουλάχιστον και 1,5 mm2 το μέγιστο για εξωτερικό 
διακόπτη on/off, ψηφιακή είσοδο, σήματα σημείου ρύθμισης 
και αισθητήρα.

• Συνδέστε τις θωρακίσεις των καλωδίων στο πλαίσιο και στα 
δύο άκρα με καλή σύνδεση πλαισίου. Οι θωρακίσεις πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στους ακροδέκτες. 
Βλέπε σχήμα 11.

Σχ. 11 Απογυμνωμένο καλώδιο με θωράκιση και σύνδεση 
συρμάτων

• Πάντα σφίγγετε τις βίδες για τις συνδέσεις πλαισίου 
ανεξάρτητα από το αν υπάρχει τοποθετημένο ένα καλώδιο ή 
όχι.

• Διατηρήστε τα καλώδια στο ακροκιβώτιο της αντλίας όσο το 
δυνατό πιο κοντά.

5.4 Καλώδιο σύνδεσης bus

5.4.1 Καινούριες εγκαταστάσεις

Για τη σύνδεση bus, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο 3κλωνο 
καλώδιο με διατομή αγωγού από 0,2 mm2 έως 1,5 mm2.
• Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε μία μονάδα με κλέμα 

καλωδίου, η οποία είναι ίδια με εκείνη της αντλίας, συνδέστε τη 
θωράκιση σε αυτήν την κλέμα καλωδίου.

• Εάν η μονάδα δεν έχει κλέμα καλωδίου όπως φαίνεται στο 
σχήμα 12, αφήστε τη θωράκιση χωρίς να τη συνδέσετε σε 
αυτό το άκρο.

Σχ. 12 Σύνδεση με θωρακισμένο 3κλωνο καλώδιο

5.4.2 Αντικατάσταση μίας υπάρχουσας αντλίας

• Εάν στην υπάρχουσα εγκατάσταση χρησιμοποιείται ένα 
θωρακισμένο 2κλωνο καλώδιο, συνδέστε το όπως φαίνεται 
στο σχήμα 13.

Σχ. 13 Σύνδεση με θωρακισμένο 2κλωνο καλώδιο

• Εάν στην υπάρχουσα εγκατάσταση χρησιμοποιείται ένα 
θωρακισμένο 3κλωνο καλώδιο, ακολουθήστε τις οδηγίες στο 
κεφάλαιο 5.4.1 Καινούριες εγκαταστάσεις.

6. Προγράμματα
Οι αντλίες-Ε της Grundfos ρυθμίζονται και ελέγχονται σύμφωνα 
με προγράμματα λειτουργίας και ελέγχου.

6.1 Ανασκόπηση των προγραμμάτων

1) Για αυτό το πρόγραμμα ελέγχου η αντλία είναι εξοπλισμένη με 
έναν αισθητήρα πίεσης. Η αντλία μπορεί, επίσης, να είναι 
εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας, στην οποία 
περίπτωση η περιγραφή θα είναι σταθερή θερμοκρασία σε 
ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου.

6.2 Πρόγραμμα λειτουργίας

Όταν το πρόγραμμα λειτουργίας είναι ρυθμισμένο στο Κανονικό, 
το πρόγραμμα ελέγχου μπορεί να ρυθμιστεί σε ελεγχόμενο ή μη 
ελεγχόμενο. Βλέπε κεφάλαιο 6.3 Πρόγραμμα ελέγχου.
Τα άλλα προγράμματα λειτουργίας που μπορούν να επιλεχθούν 
είναι Παύση, Ελάχ. ή Μέγ.
• Παύση:η αντλία έχει διακοπεί
• Ελάχ.: η αντλία λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητά της
• Μέγ.: η αντλία λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητά της.
Το σχήμα 14 αποτελεί μία σχηματική αναπαράσταση των ελάχ. 
και μέγ. καμπυλών.

Σχ. 14 Μέγιστες και ελάχιστες καμπύλες

Η μέγιστη καμπύλη μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με τη διαδικασία εξαέρωσης κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης.
Η ελάχιστη καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους 
όπου απαιτείται ελάχιστη παροχή.
Εάν αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος προς την αντλία, η ρύθμιση 
προγράμματος θα αποθηκευτεί.
Το τηλεχειριστήριο R100 προσφέρει επιπλέον δυνατότητες 
οθονών ρύθμισης και κατάστασης. Βλέπε κεφάλαιο 9. Ρύθμιση 
μέσω του R100.
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6.3 Πρόγραμμα ελέγχου

6.3.1 Αντλίες χωρίς αισθητήρα τοποθετημένο από το 
εργοστάσιο

Οι αντλίες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες σε μη ελεγχόμενο 
πρόγραμμα ελέγχου.
Στο μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, η αντλία θα λειτουργεί 
σύμφωνα με τη σταθερή καμπύλη που έχει ρυθμιστεί, βλέπε 
σχήμα 15.

Σχ. 15 Αντλία σε μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου 
(σταθερή καμπύλη)

6.3.2 Αντλίες με αισθητήρα πίεσης

Η αντλία μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα δύο προγράμματα 
ελέγχου, δηλαδή, ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, σχήμα 16.
Στο ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, η αντλία θα προσαρμόζει 
την απόδοσή της, δηλαδή, πίεση κατάθλιψης αντλίας, στο 
επιθυμητό σημείο ρύθμισης για την παράμετρο ελέγχου.
Στο μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, η αντλία θα λειτουργεί 
σύμφωνα με τη σταθερή καμπύλη που έχει ρυθμιστεί.

Σχ. 16 Αντλία σε ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου 
(σταθερή πίεση) ή μη ελεγχόμενο (σταθερή καμπύλη)

7. Ρύθμιση αντλίας

7.1 Εργοστασιακή ρύθμιση

Αντλίες χωρίς αισθητήρα τοποθετημένο από το εργοστάσιο

Οι αντλίες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες σε μη ελεγχόμενο 
πρόγραμμα ελέγχου. Η τιμή του σημείου ρύθμισης αντιστοιχεί στο 
100 % της μέγιστης απόδοσης της αντλίας (βλέπε χαρακτηριστικά 
της αντλίας).

Αντλίες με αισθητήρα πίεσης

Οι αντλίες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες σε ελεγχόμενο 
πρόγραμμα ελέγχου. Η τιμή του σημείου ρύθμισης αντιστοιχεί στο 
50 % της περιοχής μέτρησης του αισθητήρα (βλέπε πινακίδα 
αισθητήρα).

8. Ρύθμιση μέσω του πίνακα ελέγχου
Ο πίνακας ελέγχου της αντλίας, βλέπε σχήμα 17, διαθέτει τα 
παρακάτω πλήκτρα και ενδεικτικές λυχνίες:
• Πλήκτρα,  και , για ρύθμιση σημείου ρύθμισης.
• Φωτεινά πεδία, κίτρινα, για ένδειξη του σημείου ρύθμισης.
• Ενδεικτικές λυχνίες, πράσινη (λειτουργία) και κόκκινη (βλάβη).

Σχ. 17 Πίνακας ελέγχου, τριφασικές αντλίες, 1,1 - 22 kW

8.1 Ρύθμιση προγράμματος λειτουργίας

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
• Κανονικό
• Παύση
• Ελάχ.
• Μέγ.

Εκκίνηση/παύση της αντλίας

Εκκινήστε την αντλία πιέζοντας συνεχώς το  μέχρι να 
εμφανιστεί το επιθυμητό σημείο ρύθμισης. Αυτό είναι το 
πρόγραμμα λειτουργίας Κανονικό.
Σταματήστε την αντλία πιέζοντας συνεχώς το  μέχρι να μην 
είναι ενεργοποιημένο κανένα από τα φωτεινά πεδία και να 
αναβοσβήνει η πράσινη ενδεικτική λυχνία.

Ρύθμιση στο Ελάχ.

Πατήστε συνεχώς το  για να μεταβείτε στην ελάχ. καμπύλη της 
αντλίας (το κάτω φωτεινό πεδίο αναβοσβήνει). Όταν το κάτω 
φωτεινό πεδίο είναι αναμμένο, πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα 
μέχρι το φωτεινό πεδίο να αρχίσει να αναβοσβήνει.
Για να επιστρέψετε σε μη ελεγχόμενη ή ελεγχόμενη λειτουργία, 
πατήστε συνεχώς το  μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό σημείο 
ρύθμισης.

Σχ. 18 Λειτουργία ελάχ. καμπύλης
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Ρύθμιση στο Μέγ.

Πατήστε συνεχώς το  για να μεταβείτε στη μέγιστη καμπύλη της 
αντλίας (το πάνω φωτεινό πεδίο αναβοσβήνει). Όταν το πάνω 
φωτεινό πεδίο είναι αναμμένο, πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα 
μέχρι το φωτεινό πεδίο να αρχίσει να αναβοσβήνει.
Για να επιστρέψετε σε μη ελεγχόμενη ή ελεγχόμενη λειτουργία, 
πατήστε συνεχώς το  μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό σημείο 
ρύθμισης.

Σχ. 19 Λειτουργία μέγ. καμπύλης

8.2 Ρύθμιση σημείου ρύθμισης

Ρυθμίστε το επιθυμητό σημείο ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο  
ή .
Τα φωτεινά πεδία στον πίνακα ελέγχου θα υποδείξουν το σημείο 
ρύθμισης που έχει οριστεί. Βλέπε παραδείγματα στα κεφάλαια 
8.2.1 Αντλία σε ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου (έλεγχος πίεσης) 
και 8.2.2 Αντλία σε μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου.

8.2.1 Αντλία σε ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου 
(έλεγχος πίεσης)

Παράδειγμα

Το σχήμα 20 δείχνει ότι τα φωτεινά πεδία 5 και 6 είναι 
ενεργοποιημένα, υποδεικνύοντας ένα επιθυμητό σημείο ρύθμισης 
3 bar. Η περιοχή ρύθμισης ισούται με την περιοχή μέτρησης του 
αισθητήρα (βλέπε πινακίδα αισθητήρα).

Σχ. 20 Σημείο ρύθμισης ορισμένο στα 3 bar, έλεγχος πίεσης

8.2.2 Αντλία σε μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου

Παράδειγμα

Στο μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, η απόδοση της αντλίας 
ορίζεται εντός της περιοχής από την ελάχ. έως την μέγ. καμπύλη. 
Βλέπε σχήμα 21.

Σχ. 21 Ρύθμιση απόδοσης αντλίας, μη ελεγχόμενο πρόγραμμα 
ελέγχου

9. Ρύθμιση μέσω του R100
Η αντλία έχει σχεδιαστεί για ασύρματη επικοινωνία με το 
τηλεχειριστήριο R100 της Grundfos.

Σχ. 22 R100 που επικοινωνεί με την αντλία μέσω υπέρυθρων 
ακτίνων

Κατά την επικοινωνία, το R100 πρέπει να είναι στραμμένο προς 
τον πίνακα ελέγχου. Όταν το R100 επικοινωνεί με την αντλία, η 
κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα. Συνεχίστε να 
έχετε στραμμένο το R100 προς τον πίνακα ελέγχου μέχρι η 
κόκκινη δίοδος LED να σταματήσει να αναβοσβήνει.
Το R100 προσφέρει οθόνες ρύθμισης και κατάστασης για την 
αντλία.
Οι οθόνες διαιρούνται σε τέσσερα παράλληλα μενού 
(βλέπε σχήμα 23):
0. ΓΕΝΙΚΑ (βλέπε οδηγίες λειτουργίας για το R100)
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο αριθμός που αναγράφεται πάνω από κάθε οθόνη στο σχήμα 23 
αναφέρεται στο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται η οθόνη.
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Σχ. 23 Επισκόπηση μενού

0. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9.1.1 9.2.1 9.3.1 9.3.7 (4)

9.1.2 9.2.2 9.3.2 9.3.7 (4)

9.1.3 9.2.3 9.3.3 9.3.8

9.1.3 (1) 9.2.4 9.3.4 (3) 9.3.9 (1)

9.1.4 9.2.5 9.3.4 - 1 (2) 9.3.10

9.2.6 9.3.4 - 2 (2) 9.3.11 (1)

9.1.4 (1) 9.2.7 (2) 9.3.5 9.3.12

9.2.8 (2) 9.3.6 9.3.13 (1)

9.2.9 (1) 9.3.7 (4) 9.3.14 (1)

9.3.7 (4) 9.3.15 (1)
(1) Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο για τις τριφασικές αντλίες, 1,1 - 22 kW.
(2) Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο για τριφασικές αντλίες, 11-22 kW.
(3) Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο για τριφασικές αντλίες, 1,1 - 7,5 kW.
(4) Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνον αν έχει εγκατασταθεί μια προηγμένη μονάδα 

I/O.
12
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Οθόνες γενικά
Στην παρακάτω επεξήγηση των λειτουργιών, παρουσιάζονται μία 
ή δύο οθόνες.

Μία οθόνη

Αντλίες χωρίς ή με εργοστασιακά τοποθετημένο αισθητήρα έχουν 
την ίδια λειτουργία.

Δύο οθόνες

Αντλίες χωρίς ή με εργοστασιακά τοποθετημένο αισθητήρα 
πίεσης έχουν διαφορετικές λειτουργίες και εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.

9.1 Μενού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πρώτη οθόνη σε αυτό το μενού είναι η ακόλουθη:

9.1.1 Σημείο ρύθμισης

Στο μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, το σημείο ρύθμισης 
ρυθμίζεται σε % της μέγιστης απόδοσης. Η περιοχή ρύθμισης θα 
βρίσκεται μεταξύ της ελάχ. και της μέγ. καμπύλης.
Στο ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, η περιοχή ρύθμισης ισούται 
με την περιοχή μέτρησης του αισθητήρα.
Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε ένα εξωτερικό σήμα σημείου 
ρύθμισης, η τιμή σε αυτήν την οθόνη θα είναι η μέγιστη τιμή του 
εξωτερικού σήματος σημείου ρύθμισης. Βλέπε κεφάλαιο 
13. Εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης.

Σημείο ρύθμισης και εξωτερικό σήμα

Το σημείο ρύθμισης δεν μπορεί να ρυθμιστεί εάν η αντλία 
ελέγχεται μέσω εξωτερικών σημάτων (Παύση, Ελάχ. καμπύλη ή 
Μέγ. καμπύλη). Το R100 θα παρουσιάσει αυτήν την 
προειδοποίηση: Εξωτερικός έλεγχος!
Ελέγξτε εάν η αντλία διακόπτεται μέσω των ακροδεκτών 2-3 
(ανοικτό κύκλωμα) ή είναι ρυθμισμένη στο ελάχ. ή μέγ. μέσω των 
ακροδεκτών 1-3 (κλειστό κύκλωμα).
Βλέπε κεφάλαιο 11. Προτεραιότητα ρυθμίσεων.

Σημείο ρύθμισης και επικοινωνία bus

Το σημείο ρύθμισης δεν μπορεί να ρυθμιστεί εάν η αντλία 
ελέγχεται από ένα εξωτερικό σύστημα ελέγχου μέσω 
επικοινωνίας bus. Το R100 θα παρουσιάσει αυτήν την 
προειδοποίηση: Έλεγχος bus!
Για να παρακάμψετε την επικοινωνία bus, αποσυνδέστε τη 
σύνδεση bus.
Βλέπε κεφάλαιο 11. Προτεραιότητα ρυθμίσεων.

9.1.2 Πρόγραμμα λειτουργίας

Ρυθμίστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα λειτουργίας:
• Κανονικό (λειτουργία)
• Παύση
• Ελάχ.
• Μέγ.
Τα προγράμματα λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να 
χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση του σημείου ρύθμισης.

9.1.3 Ενδείξεις βλάβης

Στις αντλίες-Ε, βλάβες μπορούν να προκύψουν υπό τη μορφή 
δύο ειδών ενδείξεων: συναγερμού ή προειδοποίησης.
Μία βλάβη "συναγερμού" θα ενεργοποιήσει μία ένδειξη 
συναγερμού στο R100 και θα αναγκάσει την αντλία να αλλάξει 
πρόγραμμα λειτουργίας, συνήθως να διακόψει. Ωστόσο, για 
ορισμένες βλάβες που καταλήγουν σε συναγερμό, η αντλία είναι 
ρυθμισμένη να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη κι αν υπάρχει ένας 
συναγερμός.
Μία βλάβη "προειδοποίησης" θα ενεργοποιήσει μία ένδειξη 
προειδοποίησης στο R100, αλλά η αντλία δεν θα αλλάξει 
πρόγραμμα λειτουργίας ή ελέγχου.

Συναγερμός

Σε περίπτωση συναγερμού, η αιτία θα εμφανιστεί σε αυτήν την 
οθόνη.
Πιθανές αιτίες:
• Καμία ένδειξη συναγερμού
• Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία κινητήρα
• Υπόταση
• Ασυμμετρία τάσης δικτύου (11-22 kW)
• Υπέρταση
• Πάρα πολλές επανεκκινήσεις (μετά από βλάβες)
• Υπερφόρτωση
• Χαμηλή φόρτωση (μόνο τριφασικές αντλίες)
• Σήμα αισθητήρα εκτός περιοχής σήματος
• Σήμα σημείου ρύθμισης εκτός περιοχής σήματος
• Εξωτερική βλάβη
• Λειτουργία/αναμονή, Βλάβη επικοινωνίας
• Ξηρή λειτουργία (μόνο τριφασικές αντλίες)
• Άλλη βλάβη.
Εάν η αντλία είναι ρυθμισμένη σε χειροκίνητη επανεκκίνηση, μία 
ένδειξη συναγερμού μπορεί να επαναταχθεί σε αυτήν την οθόνη 
εάν η αιτία της βλάβης σταματήσει να υφίσταται.

Χωρίς αισθητήρα
(μη ελεγχόμενο)

Με αισθητήρα πίεσης
(ελεγχόμενο)

Ρύθμιση σημείου ρύθμισης
Πραγματικό σημείο 

ρύθμισης
Πραγματική τιμή

Ρυθμίστε το σημείο ρύθμισης 
σε %.

Ρύθμιση σημείου ρύθμισης
Πραγματικό σημείο 

ρύθμισης
Πραγματική τιμή

Ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση 
σε bar.

Σημείωση
Η ένδειξη, Προειδοποίηση, εμφανίζεται μόνο σε 
τριφασικές αντλίες.
13
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Προειδοποίηση (μόνο τριφασικές αντλίες)

Σε περίπτωση προειδοποίησης, η αιτία θα εμφανισθεί στην οθόνη 
αυτή.
Πιθανές αιτίες:
• Καμία ένδειξη προειδοποίησης
• Σήμα αισθητήρα εκτός περιοχής σήματος
• Λιπάνετε ξανά τα έδρανα του κινητήρα, βλέπε κεφάλαιο 

19.2 Επαναλίπανση των εδράνων του κινητήρα

• Αντικαταστήστε τα έδρανα κινητήρα, βλέπε κεφάλαιο 
19.3 Αντικατάσταση των εδράνων του κινητήρα

• Αντικαταστήστε το βάριστορ, βλέπε κεφάλαιο 
19.4 Αντικατάσταση βαρίστορ (μόνο 11-22 kW).

Η ένδειξη προειδοποίησης θα εξαφανιστεί αυτόματα από τη 
στιγμή που η βλάβη θα έχει επιδιορθωθεί.

9.1.4 Ημερολόγιο βλαβών

Και για τους δύο τύπους βλάβης, συναγερμός και προειδοποίηση, 
το R100 διαθέτει μία λειτουργία ημερολογίου.

Ημερολόγιο συναγερμών

Σε περίπτωση βλαβών "συναγερμού", οι πέντε τελευταίες 
ενδείξεις συναγερμού θα εμφανιστούν στο ημερολόγιο 
συναγερμών. Το "Ημερολόγιο συναγερμών 1" δείχνει την 
τελευταία βλάβη ενώ το "Ημερολόγιο συναγερμών 2" δείχνει την 
προ-τελευταία βλάβη, κ.λπ.
Το παραπάνω παράδειγμα δίνει τις παρακάτω πληροφορίες:
• την ένδειξη συναγερμού Υπόταση
• τον κωδικό βλάβης (73)
• τον αριθμό των λεπτών που η αντλία συνδέθηκε στην παροχή 

ρεύματος αφότου συνέβη η βλάβη, 8 λεπτά. 

Ημερολόγιο προειδοποιήσεων (μόνο τριφασικές αντλίες)

Σε περίπτωση βλαβών "προειδοποίησης", οι πέντε τελευταίες 
ενδείξεις προειδοποίησης θα εμφανιστούν στο ημερολόγιο 
προειδοποιήσεων. Το "Ημερολόγιο προειδοποιήσεων 1" δείχνει 
την τελευταία βλάβη ενώ το "Ημερολόγιο προειδοποιήσεων 2" 
δείχνει την προ-τελευταία βλάβη, κ.λπ.
Το παραπάνω παράδειγμα δίνει τις παρακάτω πληροφορίες:
• την ένδειξη προειδοποίησης Λιπάνετε ξανά τα έδρανα 

κινητήρα
• τον κωδικό βλάβης (240)
• τον αριθμό των λεπτών που η αντλία συνδέθηκε στην παροχή 

ρεύματος αφότου συνέβη η βλάβη, 30 λεπτά. 

9.2 Μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οθόνες που εμφανίζονται στο μενού αυτό είναι μόνον οθόνες 
κατάστασης. Δεν είναι δυνατή η μεταβολή ή ο ορισμός τιμών.
Οι τιμές που απεικονίζονται είναι οι τιμές που εφαρμόζονται από 
όταν έλαβε χώρα η τελευταία επικοινωνία μεταξύ της αντλίας και 
του R100. Εάν μία τιμή κατάστασης πρόκειται να ενημερωθεί, 
στρέψτε το R100 στον πίνακα ελέγχου και πατήστε "ΟΚ". Εάν μία 
παράμετρος, π.χ. η ταχύτητα, πρέπει να ανακαλείται συνέχεια, 
πατήστε το πλήκτρο [ΟΚ] συνεχώς κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος κατά το οποίο η εν λόγω παράμετρος χρειάζεται να 
παρακολουθηθεί.
Η ανοχή της τιμής που απεικονίζεται αναφέρεται κάτω από κάθε 
οθόνη. Οι ανοχές αναφέρονται ως οδηγός σε % των μέγιστων 
τιμών των παραμέτρων.

9.2.1 Πραγματικό σημείο ρύθμισης

Αυτή η οθόνη παρουσιάζει το πραγματικό σημείο ρύθμισης και το 
εξωτερικό σημείο ρύθμισης σε % της περιοχής από την ελάχιστη 
τιμή μέχρι το ρυθμισμένο σημείο ρύθμισης. Βλέπε κεφάλαιο 
13. Εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης.

9.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας

Αυτή η οθόνη δείχνει το πραγματικό πρόγραμμα λειτουργίας 
(Κανονικό (λειτουργία), Παύση, Ελάχ. ή Μέγ.). Επίσης, δείχνει 
από πού επιλέχθηκε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας (R100, 
Αντλία, Bus, Εξωτερικό ή λειτ. Παύσης). Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Παύσης (Λειτ. Παύσης), 
βλέπε κεφάλαιο 9.3.8 Λειτουργία παύσης.

9.2.3 Πραγματική τιμή

Αυτή η οθόνη δείχνει την τιμή που μετράται εκείνη τη στιγμή από 
ένα συνδεδεμένο αισθητήρα.
Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας στην αντλία, το 
σύμβολο "-" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

9.2.4 Ταχύτητα

Ανοχή: ± 5 %
Η πραγματική ταχύτητα της αντλίας θα εμφανιστεί σε αυτήν την 
οθόνη.

Χωρίς αισθητήρα
(μη ελεγχόμενο)

Με αισθητήρα πίεσης
(ελεγχόμενο)

Ανοχή: ± 2 %. Ανοχή: ± 2 %.

Χωρίς αισθητήρα
(μη ελεγχόμενο)

Με αισθητήρα πίεσης
(ελεγχόμενο)
14
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9.2.5 Είσοδος ισχύος και κατανάλωση ενέργειας

Ανοχή: ± 10 %
Αυτή η οθόνη δείχνει την πραγματική ισχύ εισόδου της αντλίας 
από την παροχή του δικτύου. Η ισχύς απεικονίζεται σε W ή kW.
Η κατανάλωση ισχύος της αντλίας μπορεί επίσης να διαβαστεί 
από αυτήν την οθόνη. Η τιμή της κατανάλωσης ενέργειας είναι μία 
αθροιστική τιμή που υπολογίζεται από την κατασκευή της αντλίας 
και δεν μπορεί να επαναταχθεί.

9.2.6 Ώρες λειτουργίας

Ανοχή: ± 2 %
Η τιμή των ωρών λειτουργίας είναι μία αθροιστική τιμή και δεν 
μπορεί να επαναταχθεί.

9.2.7 Κατάσταση λίπανσης των εδράνων κινητήρα 
(μόνο 11-22 kW)

Αυτή η οθόνη δείχνει πόσες φορές έχουν λιπανθεί τα έδρανα 
κινητήρα και πότε πρέπει να αντικατασταθούν.
Όταν λιπανθούν τα έδρανα κινητήρα, επιβεβαιώστε αυτήν την 
ενέργεια στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Βλέπε κεφάλαιο 9.3.14 Επιβεβαίωση ανανέωσης λίπανσης/
αντικατάστασης των εδράνων κινητήρα (μόνο τριφασικές αντλίες). 
Όταν επιβεβαιωθεί η εκ νέου λίπανση, ο αριθμός στην παραπάνω 
οθόνη θα αυξηθεί κατά μία μονάδα.

9.2.8 Χρόνος μέχρι τη λίπανση των εδράνων κινητήρα 
(μόνο 11-22 kW)

Αυτή η οθόνη δείχνει πότε πρέπει να ξαναλιπανθούν τα έδρανα 
κινητήρα. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τη μορφή λειτουργίας της 
αντλίας και υπολογίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των 
λιπάνσεων των εδράνων. Εάν αλλάξει η μορφή λειτουργίας, 
μπορεί επίσης να αλλάξει και ο υπολογιζόμενος χρόνος μέχρι την 
επόμενη λίπανση.
Οι απεικονιζόμενες τιμές είναι οι εξής:
• σε 2 χρόνια
• σε 1 χρόνο 
• σε 6 μήνες
• σε 3 μήνες
• σε 1 μήνα
• σε 1 εβδομάδα
• Τώρα!

9.2.9 Χρόνος μέχρι την αντικατάσταση των εδράνων 
κινητήρα (μόνο τριφασικές αντλίες)

Όταν τα έδρανα κινητήρα έχουν ξαναλιπανθεί για κάποιον 
προκαθορισμένο αριθμό φορών που αποθηκεύεται στον ελεγκτή, 
η οθόνη στο κεφάλαιο 9.2.8 Χρόνος μέχρι τη λίπανση των 
εδράνων κινητήρα (μόνο 11-22 kW) θα αντικαταστασθεί από την 
παρακάτω οθόνη.

Αυτή η οθόνη δείχνει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα έδρανα 
κινητήρα. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τη μορφή λειτουργίας της 
αντλίας και υπολογίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των 
αντικαταστάσεων των εδράνων.
Οι απεικονιζόμενες τιμές είναι οι εξής:
• σε 2 χρόνια
• σε 1 χρόνο 
• σε 6 μήνες
• σε 3 μήνες
• σε 1 μήνα
• σε 1 εβδομάδα
• Τώρα!

9.3 Μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9.3.1 Πρόγραμμα ελέγχου

9.3.2 Ελεγκτής

Οι αντλίες-Ε έχουν μία εργοστασιακή εξ ορισμού ρύθμιση 
κέρδους (Κp) και χρόνου επαναφοράς (ολοκλήρωσης) (Τi). 
Ωστόσο, εάν η εργοστασιακή ρύθμιση δεν αποτελεί τη βέλτιστη 
ρύθμιση, το κέρδος και ο χρόνος επαναφοράς μπορούν να 
μεταβληθούν από την παρακάτω οθόνη.

• Το κέρδος (Kp) μπορεί να οριστεί εντός της περιοχής από 0,1 
έως 20.

• Ο χρόνος επαναφοράς (Ti) μπορεί να οριστεί εντός της 
περιοχής από 0,1 έως 3600 s. Εάν επιλεχθούν τα 3600 s, ο 
ελεγκτής θα λειτουργήσει ως ελεγκτής Ρ.

• Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ελεγκτή σε έλεγχο 
αναστροφής, δηλαδή εάν το σημείο ρύθμισης αυξάνεται, η 
ταχύτητα θα μειώνεται. Σε περίπτωση ελέγχου αναστροφής, το 
κέρδος (Kp) πρέπει να ρυθμιστεί εντός της περιοχής από -0,1 
έως -20.

Χωρίς αισθητήρα
(μη ελεγχόμενο)

Με αισθητήρα πίεσης
(ελεγχόμενο)

Επιλέξτε ένα από τα 
παρακάτω προγράμματα 
ελέγχου (βλέπε σχήμα 16):
• Ελεγχόμενο
• Μη ελεγχόμενο.

Επιλέξτε ένα από τα 
παρακάτω προγράμματα 
ελέγχου (βλέπε σχήμα 16):
• Ελεγχόμενο
• Μη ελεγχόμενο.

Σημείωση
Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε ένα bus, το 
πρόγραμμα ελέγχου δεν μπορεί να επιλεχθεί μέσω 
του R100. Βλέπε κεφάλαιο 14. Σήμα bus.
15
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
ελεγκτή:

1) Τα συστήματα θέρμανσης είναι συστήματα στα οποία μια 
αύξηση στην απόδοση αντλίας θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση στη θερμοκρασία στον αισθητήρα.

2) Τα συστήματα ψύξης είναι συστήματα στα οποία μία αύξηση 
στην απόδοση της αντλίας θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση 
της θερμοκρασίας στον αισθητήρα.

L1 = Απόσταση σε [m] μεταξύ αντλίας και αισθητήρα.
L2 = Απόσταση σε [m] μεταξύ εναλλάκτη θερμότητας και 

αισθητήρα.

Πώς να ρυθμίσετε τον ελεγκτή PI

Για τις περισσότερες εφαρμογές, η εργοστασιακή ρύθμιση των 
σταθερών Kp και Ti του ελεγκτή εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
λειτουργία της αντλίας. Ωστόσο, σε ορισμένες εφαρμογές μπορεί 
να χρειαστεί κάποια ρύθμιση του ελεγκτή.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Αυξήστε το κέρδος (Kp) μέχρι ο κινητήρας να γίνει ασταθής. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αστάθεια παρατηρώντας 
τις μετρούμενες τιμές μέχρι να αρχίσουν να κυμαίνονται. 
Επίσης, μπορείτε να ακούσετε την αστάθεια καθώς ο 
κινητήρας αρχίζει να ρετάρει.
Ορισμένα συστήματα, όπως χειριστήρια θερμοκρασίας, 
αντιδρούν με μία χρονική καθυστέρηση, το οποίο σημαίνει ότι 
μπορεί να περάσουν αρκετά λεπτά πριν ο κινητήρας γίνει 
ασταθής.

2. Ρυθμίστε το κέρδος (Kp) στο μισό της τιμής που έκανε τον 
κινητήρα ασταθή. Αυτή είναι η σωστή ρύθμιση του κέρδους.

3. Μειώστε το χρόνο επαναφοράς (Ti) μέχρι να γίνει ο κινητήρας 
ασταθής.

4. Ρυθμίστε το χρόνο επαναφοράς (Ti) στο διπλάσιο της τιμής 
που έκανε τον κινητήρα ασταθή. Αυτή είναι η σωστή ρύθμιση 
του χρόνου επεναφοράς.

Γενικοί κανόνες:

• Εάν ο ελεγκτής αντιδρά με σημαντική χρονική καθυστέρηση, 
αυξήστε το Κp.

• Εάν ο ελεγκτής ρετάρει ή είναι ασταθής, μετριάστε το σύστημα 
μειώνοντας το Kp ή αυξάνοντας το Ti.

9.3.3 Εξωτερικό σημείο ρύθμισης

Η είσοδος για το εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης μπορεί να 
οριστεί σε διαφορετικούς τύπους σήματος.
Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους:
• 0-10 V
• 0-20 mA
• 4-20 mA
• Μη ενεργό.
Εάν επιλεχθεί η ρύθμιση Μη ενεργό, θα εφαρμοστεί το σημείο 
ρύθμισης που ορίστηκε μέσω του R100 ή πάνω στον πίνακα 
ελέγχου.
Εάν επιλεχθεί ένας από τους τύπους σήματος, το πραγματικό 
σημείο ρύθμισης επηρεάζεται από το σήμα που είναι 
συνδεδεμένο στην είσοδο εξωτερικού σημείου ρύθμισης. 
Βλέπε κεφάλαιο 13. Εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης.

Σύστημα/εφαρμογή

Kp

TiΣύστημα 
θέρμανσης1)

Σύστημα 
ψύξης2)

0,5 0,5

0,1 0,5

0,5 0,5

0,5 -0,5 10 + 5L2

0,5 10 + 5L2

0,5 -0,5 30 + 5L2

0,5 0,5

0,5
L1 < 5 m: 0,5
L1 > 5 m: 3

L1 > 10 m: 5

p

p

Q

t
L2 [m]

Δt

L2 [m]

t

L2 [m]

Δp

Δp

L1 [m]
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9.3.4 Ρελέ σήματος

Οι αντλίες των 0,37 - 7,5 kW έχουν ένα ρελέ σήματος. 
Η εργοστασιακή ρύθμιση του ρελέ είναι Βλάβη.
Οι αντλίες των 11-22 kW έχουν δύο ρελέ σήματος. Το ρελέ 
σήματος 1 είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο σε Συναγερμό και 
το ρελέ σήματος 2 σε Προειδοποίηση.
Σε μια από τις παρακάτω οθόνες, επιλέξτε σε ποια κατάσταση 
από τις τρεις ή έξι καταστάσεις λειτουργίας θα πρέπει να 
ενεργοποιείται το ρελέ σήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 16. Ενδεικτικές 
λυχνίες και ρελέ σήματος.

9.3.5 Πλήκτρα αντλίας

Τα πλήκτρα λειτουργίας  και  στον πίνακα ελέγχου μπορούν 
να ρυθμιστούν στις παρακάτω τιμές:
• Ενεργά
• Μη ενεργά.
Όταν ρυθμιστούν σε Μη ενεργά (κλειδωμένα), τα πλήκτρα δεν 
λειτουργούν. Ρυθμίστε τα πλήκτρα σε Μη ενεργά εάν η αντλία 
πρέπει να ελέγχεται μέσω ενός εξωτερικού συστήματος ελέγχου.

9.3.6 Αριθμός αντλίας

Στην αντλία μπορεί να αποδοθεί ένας αριθμός μεταξύ 1 και 64. 
Σε περίπτωση επικοινωνίας bus, ένας αριθμός πρέπει να 
αποδίδεται σε κάθε αντλία.

9.3.7 Ψηφιακές είσοδοι

Οι ψηφιακές είσοδοι της αντλίας (ακροδέκτης 1, σχήμα 5, 4, ή 10) 
μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές λειτουργίες.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
• Ελάχ. (ελάχ. καμπύλη)
• Μέγ. (μέγ. καμπύλη)
• Εξωτερική βλάβη
• Διακόπτης ροής
• Ξηρή λειτουργία (από εξωτερικό αισθητήρα) (μόνο τριφασικές 

αντλίες).
Η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται κλείνοντας την επαφή 
μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 9, 1 και 10 ή 1 και 11. 
Βλέπε σχήματα 5, 4 και 10.
Βλέπε επίσης κεφάλαιο 12.2 Ψηφιακή είσοδος.

Ελάχ.:

Όταν ενεργοποιείται η είσοδος, η αντλία θα λειτουργεί σύμφωνα 
με την ελάχ. καμπύλη.

Μέγ.:

Όταν ενεργοποιείται η είσοδος, η αντλία θα λειτουργεί σύμφωνα 
με την μέγ. καμπύλη.

Εξωτερική βλάβη:

Όταν η είσοδος ενεργοποιηθεί, θα εκκινηθεί ένας 
χρονοδιακόπτης. Εάν η είσοδος είναι ενεργοποιημένη για 
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η αντλία θα σταματήσει και θα 
υποδειχθεί μία βλάβη. Εάν απενεργοποιηθεί η είσοδος για 
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η κατάσταση βλάβης θα 
σταματήσει να υφίσταται και η αντλία μπορεί να επανεκκινηθεί 
μόνο χειροκίνητα επανατάσσοντας την ένδειξη βλάβης.

Διακόπτης ροής:

Όταν επιλεχθεί αυτή η λειτουργία, η αντλία θα διακοπεί όταν ένας 
συνδεδεμένος διακόπτης ροής ανιχνεύσει χαμηλή παροχή.
Η χρήση αυτής της λειτουργίας είναι δυνατή μόνο εάν η αντλία 
είναι συνδεδεμένη σε έναν αισθητήρα πίεσης.
Εάν η είσοδος είναι ενεργοποιημένη για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα, θα αναλάβει η λειτουργία παύσης που είναι 
ενσωματωμένη στην αντλία. Βλέπε κεφάλαιο 9.3.8 Λειτουργία 
παύσης.
Ξηρή λειτουργία (μόνο τριφασικές αντλίες):
Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, μπορεί να ανιχνευτεί έλλειψη 
πίεσης εισόδου ή έλλειψη νερού. Αυτό απαιτεί τη χρήση ενός 
παρελκομένου, όπως τα εξής:
• ενός αισθητήρα ξηρής λειτουργίας Grundfos Liqtec®

• ενός πιεζοστάτη τοποθετημένου στην πλευρά αναρρόφησης 
της αντλίας

• ενός πλωτηροδιακόπτη τοποθετημένου στην πλευρά 
αναρρόφησης της αντλίας.

Όταν ανιχνευτεί έλλειψη πίεσης εισόδου ή έλλειψη νερού (Ξηρή 
λειτουργία), η αντλία θα σταματήσει. Η αντλία δεν μπορεί να 
επανεκκινηθεί για όσο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η είσοδος.

0,37 - 7,5 kW

• Ετοιμότητα
• Βλάβη
• Λειτουργία
• Αντλία σε λειτουργία (μόνο τριφασικές αντλίες, 0,55 - 7,5 kW)
• Προειδοποίηση (μόνο τριφασικές αντλίες, 0,55 - 7,5 kW).

11-22 kW 11-22 kW

• Ετοιμότητα
• Συναγερμός
• Λειτουργία
• Αντλία σε λειτουργία
• Προειδοποίηση
• Επαναλάβετε λίπανση.

• Ετοιμότητα
• Συναγερμός
• Λειτουργία
• Αντλία σε λειτουργία
• Προειδοποίηση
• Επαναλάβετε λίπανση.

Σημείωση

Οι ενδείξεις Βλάβη και Συναγερμός καλύπτουν 
βλάβες που καταλήγουν σε Συναγερμό. Η ένδειξη 
Προειδοποίηση καλύπτει βλάβες που καταλήγουν σε 
Προειδοποίηση. Η ένδειξη Επαναλάβετε λίπανση 
καλύπτει μόνο αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Για το 
διαχωρισμό μεταξύ συναγερμού και προειδοποίησης, 
βλέπε κεφάλαιο 9.1.3 Ενδείξεις βλάβης.
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9.3.8 Λειτουργία παύσης

Η λειτουργία παύσης μπορεί να οριστεί στις παρακάτω τιμές:
• Ενεργή
• Μη ενεργή.
Όταν η λειτουργία παύσης είναι ενεργή, η αντλία θα σταματά σε 
πολύ χαμηλές παροχές. Οι λόγοι είναι οι παρακάτω:
• αποφυγή περιττής θέρμανσης του αντλούμενου υγρού
• μείωση της φθοράς των στυπιοθλιπτών άξονα
• μείωση του θορύβου από τη λειτουργία.

Σχ. 24 Διαφορά μεταξύ πιέσεων εκκίνησης και παύσης (H)

Το ΔΗ είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στο 10 % του πραγματικού 
σημείου ρύθμισης.
Το ΔΗ μπορεί να οριστεί εντός της περιοχής από 5 % έως 30 % 
του πραγματικού σημείου ρύθμισης.
Η χαμηλή παροχή μπορεί να ανιχνευτεί με δύο διαφορετικούς 
τρόπους:
1. Μία ενσωματωμένη "λειτουργία ανίχνευσης χαμηλής 

παροχής" η οποία λειτουργεί εάν η ψηφιακή είσοδος δεν είναι 
ρυθμισμένη για διακόπτη ροής.

2. Ένα διακόπτη ροής συνδεδεμένο στην ψηφιακή είσοδο.

1. Λειτουργία ανίχνευσης χαμηλής παροχής

Η αντλία θα ελέγχει τη ροή σε τακτά διαστήματα μειώνοντας την 
ταχύτητα για μικρή χρονική περίοδο. Εάν δεν υπάρχει καθόλου ή 
μόνο μία μικρή αλλαγή στην πίεση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
χαμηλή παροχή. Η ταχύτητα θα αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η 
πίεση παύσης (πραγματικό σημείο ρύθμισης + 0,5 x ΔΗ) και η 
αντλία θα σταματήσει. Όταν η πίεση πέσει στην πίεση εκκίνησης 
(πραγματικό σημείο ρύθμισης - 0,5 x ΔΗ), η αντλία θα 
επανεκκινηθεί.
Κατά την επανεκκίνηση, οι αντλίες αντιδρούν διαφορετικά 
σύμφωνα με τον τύπο της αντλίας:

Μονοφασικές αντλίες

Η αντλία θα επιστρέψει στη συνεχή λειτουργία σε σταθερή πίεση 
και θα συνεχίσει να ελέγχει την παροχή σε τακτά διαστήματα 
μειώνοντας την ταχύτητα για μικρό χρονικό διάστημα.

Τριφασικές αντλίες

1. Εάν η παροχή είναι μεγαλύτερη από το όριο χαμηλής 
παροχής, η αντλία θα επιστρέψει στη συνεχή λειτουργία με 
σταθερή πίεση.

2. Εάν η παροχή είναι ακόμη χαμηλότερη από το όριο της 
χαμηλής παροχής, η αντλία θα συνεχίσει σε λειτουργία 
εκκίνηση/παύση. Θα συνεχίσει σε λειτουργία εκκίνηση/παύση 
μέχρι η παροχή να είναι μεγαλύτερη από το όριο χαμηλής 
παροχής. Όταν η παροχή είναι υψηλότερη από το όριο 
χαμηλής παροχής, η αντλία θα επιστρέψει στη συνεχή 
λειτουργία.

2. Διακόπτης ροής

Όταν ενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα επειδή υπάρχει χαμηλή παροχή, η ταχύτητα θα 
αυξηθεί μέχρι να επιτευχθεί η πίεση παύσης (πραγματικό σημείο 
ρύθμισης + 0,5 x ΔΗ), και η αντλία θα σταματήσει. Όταν η πίεση 
πέσει σε πίεση εκκίνησης, η αντλία θα εκκινηθεί και πάλι. 
Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει παροχή, η αντλία θα φτάσει 
γρήγορα την πίεση παύσης και θα σταματήσει. Εάν υπάρχει 
παροχή, η αντλία θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με το 
σημείο ρύθμισης.

Συνθήκες λειτουργίας για τη λειτουργία παύσης

Η χρήση της λειτουργίας παύσης είναι δυνατή μόνο εάν το 
σύστημα είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα πίεσης, μία 
βαλβίδα αντεπιστροφής και ένα πιεστικό δοχείο.

Σχ. 25 Θέση της βαλβίδας αντεπιστροφής και του αισθητήρα 
πίεσης στο σύστημα με λειτουργία αναρρόφησης

Σχ. 26 Θέση της βαλβίδας αντεπιστροφής και του αισθητήρα 
πίεσης στο σύστημα με θετική πίεση εισόδου

Δοχείο μεμβράνης

Η λειτουργία παύσης απαιτεί ένα πιεστικό δοχείο κάποιου 
ελάχιστου μεγέθους. Το δοχείο πρέπει να τοποθετείται αμέσως 
μετά την αντλία και η προπίεση πρέπει να είναι 0,7 x πραγματικό 
σημείο ρύθμισης.
Συνιστώμενο μέγεθος πιεστικού δοχείου:

Εάν ένα πιεστικό δοχείο του παραπάνω μεγέθους είναι 
τοποθετημένο στο σύστημα, η εργοστασιακή ρύθμιση του ΔΗ 
είναι η σωστή ρύθμιση.
Εάν το τοποθετημένο δοχείο είναι πολύ μικρό, η αντλία θα 
εκκινείται και θα σταματά με μεγάλη συχνότητα. Αυτό μπορεί να 
διορθωθεί αυξάνοντας το ΔΗ.
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[λίτρα]

0-6 1s, 1, 3, 5 8
7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50
41-70 45, 64 120

71-100 90 180

Αισθητήρας πίεσης

Δοχείο μεμβράνης

Βαλβίδα
αντεπιστροφής

Αντλία

Δοχείο μεμβράνης

Αισθητήρας πίεσης

Αντλία Βαλβίδα αντεπιστροφής
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9.3.9 Όριο παροχής για τη λειτουργία παύσης 
(μόνο τριφασικές αντλίες) 

Για να ρυθμίσετε σε ποια παροχή το σύστημα θα μεταβαίνει από 
τη συνεχή λειτουργία σε σταθερή πίεση σε λειτουργία εκκίνησης/
παύσης, επιλέξτε μεταξύ αυτών των τεσσάρων τιμών εκ των 
οποίων οι τρεις αποτελούν προδιατεταγμένα όρια παροχής:
• Χαμηλό
• Κανονικό
• Υψηλό
• Εξατομικευμένο.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της αντλίας είναι Κανονικό, που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 10 % της ονομαστικής παροχής της 
αντλίας.
Εάν επιθυμείτε ένα χαμηλότερο όριο παροχής από το Κανονικό ή 
εάν το πιεστικό δοχείο είναι μικρότερο από το συνιστώμενο, 
επιλέξτε Χαμηλό.
Εάν επιθυμείτε υψηλότερη παροχή από το Κανονικό ή 
χρησιμοποιείται ένα μεγάλο δοχείο, ορίστε το όριο στο Υψηλό.
Η τιμή Εξατομικευμένο μπορεί να εμφανίζεται στο R100 αλλά 
μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω του PC Tool για Ε-προϊόντα. 
Η ρύθμιση Εξατομικευμένο προορίζεται για εξατομικευμένη 
εγκατάσταση και βελτιστοποιεί τη διαδικασία.

Σχ. 27 Τρία προδιατεταγμένα όρια παροχής, Χαμηλό, 
Κανονικό και Υψηλό

9.3.10 Αισθητήρας

Η ρύθμιση του αισθητήρα είναι σχετική μόνο στην περίπτωση 
ελεγχόμενης λειτουργίας.
Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω τιμών:
• Σήμα εξόδου αισθητήρα

0-10 V
0-20 mA
4-20 mA,

• Μονάδα μέτρησης του αισθητήρα:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, °F, %

• Περιοχή μέτρησης αισθητήρα.

9.3.11 Λειτουργία/αναμονή (μόνο τριφασικές αντλίες)

Η λειτουργία λειτουργία/αναμονή εφαρμόζεται σε δύο αντλίες 
συνδεδεμένες παράλληλα και ελεγχόμενες μέσω GENIbus.

Η λειτουργία λειτουργία/αναμονή μπορεί να οριστεί στις 
παρακάτω τιμές:
• Ενεργή
• Μη ενεργή.
Όταν η λειτουργία ρυθμίζεται σε Ενεργή, ισχύουν τα παρακάτω:
• Μόνο μία αντλία λειτουργεί τη φορά. 
• Η σταματημένη αντλία (σε αναμονή) θα εκκινηθεί αυτόματα 

εάν η αντλία που λειτουργεί (λειτουργία) παρουσιάσει κάποια 
βλάβη. Μία βλάβη θα υποδειχθεί.

• Η εναλλαγή μεταξύ της αντλίας λειτουργίας και της αντλίας σε 
αναμονή θα λαμβάνει χώρα κάθε 24 ώρες.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία λειτουργία/αναμονή ως εξής:
1. Συνδέστε μία από τις αντλίες στην παροχή δικτύου.

Ρυθμίστε τη λειτουργία λειτουργία/αναμονή σε Μη ενεργή.
Με τη βοήθεια του R100, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις στο μενού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα λειτουργίας σε Παύση στο μενού 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

3. Συνδέστε την άλλη αντλία στην παροχή δικτύου.
Με τη βοήθεια του R100, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις στο μενού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Ρυθμίστε τη λειτουργία λειτουργία/αναμονή σε Ενεργή.

Η αντλία που λειτουργεί θα αναζητήσει την άλλη αντλία και θα 
θέσει αυτόματα τη λειτουργία λειτουργία/αναμονή αυτής της 
αντλίας σε Ενεργή. Εάν δεν μπορεί να βρει την άλλη αντλία, θα 
υποδειχθεί μία βλάβη.

9.3.12 Περιοχή λειτουργίας

Πώς να ορίσετε την περιοχή λειτουργίας:
• Ορίστε την ελάχ. καμπύλη εντός της περιοχής από τη μέγ. 

καμπύλη ως το 12 % της μέγιστης απόδοσης. Η αντλία έχει 
ρυθμιστεί εργοστασιακά στο 24 % της μέγιστης απόδοσης.

• Ορίστε τη μέγ. καμπύλη εντός της περιοχής από τη μέγιστη 
απόδοση (100 %) έως την ελάχ. καμπύλη.

Η περιοχή μεταξύ της ελάχ. και της μέγ. καμπύλης είναι η περιοχή 
λειτουργίας.

Σχ. 28 Ρύθμιση της ελάχ. και μέγ. καμπύλης σε % της μέγιστης 
απόδοσης

Σημείωση
To όριο παροχής για τη λειτουργία παύσης λειτουργεί 
μόνο εάν το σύστημα δεν είναι ρυθμισμένο για 
διακόπτη ροής.
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9.3.13 Παρακολούθηση εδράνων κινητήρα 
(μόνο τριφασικές αντλίες)

Η λειτουργία παρακολούθησης εδράνων κινητήρα μπορεί να 
οριστεί σε αυτές τις τιμές:
• Ενεργή

• Μη ενεργή.
Όταν η λειτουργία ρυθμιστεί σε Ενεργή, ένας μετρητής στον 
ελεγκτή θα αρχίσει να μετρά τα 'μίλια' των εδράνων. 
Βλέπε κεφάλαιο 9.2.7 Κατάσταση λίπανσης των εδράνων 
κινητήρα (μόνο 11-22 kW).

9.3.14 Επιβεβαίωση ανανέωσης λίπανσης/αντικατάστασης 
των εδράνων κινητήρα (μόνο τριφασικές αντλίες)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτές τις τιμές:
• Επαναλιπάνθηκαν (μόνο 11-22 kW)
• Αντικαταστάθηκαν
• Δεν έχει γίνει τίποτα.
Όταν η λειτουργία παρακολούθησης εδράνων είναι Ενεργή, ο 
ελεγκτής θα δώσει μία ένδειξη προειδοποίησης όταν τα έδρανα 
κινητήρα πρέπει να λιπανθούν ή να αντικατασταθούν. 
Βλέπε κεφάλαιο 9.1.3 Ενδείξεις βλάβης.
Όταν λιπανθούν εκ νέου ή αντικατασταθούν τα έδρανα κινητήρα, 
επιβεβαιώστε αυτήν την ενέργεια στην παραπάνω οθόνη 
πατώντας το πλήκτρο "ΟΚ".

9.3.15 Θέρμανση ακινησίας (μόνο τριφασικές αντλίες)

Η λειτουργία θέρμανσης ακινησίας μπορεί να τεθεί στις 
παρακάτω τιμές:
• Ενεργή
• Μη ενεργή.
Όταν η λειτουργία ρυθμιστεί σε Ενεργή, εφαρμόζεται μια τάση AC 
στον κινητήρα. Η εφαρμοζόμενη τάση εξασφαλίζει ότι παράγεται 
επαρκής θερμότητα για αποφυγή συμπύκνωσης μέσα στον 
κινητήρα. 

10. Ρύθμιση μέσω του PC Tool για Ε-προϊόντα
Ειδικές απαιτήσεις ρύθμισης που διαφέρουν από τις ρυθμίσεις 
που διατίθενται μέσω του R100 απαιτούν τη χρήση του PC Tool 
για Ε-προϊόντα. Αυτό απαιτεί και πάλι τη βοήθεια ενός τεχνικού 
σέρβις ή μηχανικού της Grundfos. Επικοινωνήστε με την τοπική 
σας εταιρία Grundfos για περισσότερες πληροφορίες.

11. Προτεραιότητα ρυθμίσεων
Η προτεραιότητα των ρυθμίσεων εξαρτάται από δύο παράγοντες:
1. πηγή ελέγχου
2. ρυθμίσεις.

2. Ρυθμίσεις

• Πρόγραμμα λειτουργίας Παύση
• Πρόγραμμα λειτουργίας Μέγ. (Μέγ. καμπύλη)
• Πρόγραμμα λειτουργίας Ελάχ. (Ελάχ. καμπύλη)
• Ρύθμιση σημείου ρύθμισης.
Μία αντλία-Ε μπορεί να ελέγχεται από διαφορετικές πηγές 
ελέγχου ταυτόχρονα, και κάθε μία από αυτές τις πηγές μπορεί να 
ρυθμιστεί διαφορετικά. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να τεθεί μία 
σειρά προτεραιότητας των πηγών ελέγχου και των ρυθμίσεων.

Προτεραιότητα ρυθμίσεων χωρίς επικοινωνία bus

Παράδειγμα: Εάν η αντλία-Ε έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα 
λειτουργίας Μέγ. (Μέγ. συχνότητα) μέσω ενός εξωτερικού 
σήματος, όπως μια ψηφιακή είσοδος, ο πίνακας ελέγχου ή το 
R100 μπορούν να ρυθμίσουν την αντλία-Ε μόνο στο πρόγραμμα 
λειτουργίας Παύση.

Προτεραιότητα ρυθμίσεων με επικοινωνία bus
 

Παράδειγμα: Εάν η αντλία-Ε λειτουργεί σύμφωνα με ένα σημείο 
ρύθμισης που έχει οριστεί μέσω επικοινωνίας bus, ο πίνακας 
ελέγχου ή το R100 μπορούν να ρυθμίσουν την αντλία-Ε στο 
πρόγραμμα λειτουργίας Παύση ή Μέγ. και το εξωτερικό σήμα 
μπορεί να ρυθμίσει την αντλία-Ε μόνο στο πρόγραμμα 
λειτουργίας Παύση.

Σημείωση

Ο μετρητής θα συνεχίσει να μετρά ακόμη κι αν η 
λειτουργία τεθεί σε Μη ενεργή, με τη διαφορά ότι δεν 
θα δοθεί κάποια προειδοποίηση όταν φτάσει ο καιρός 
για ανανέωση της λίπανσης.
Όταν η λειτουργία ρυθμιστεί σε Ενεργή και πάλι, τα 
'μίλια' που έχουν καταμετρηθεί θα χρησιμοποιηθούν 
και πάλι για τον υπολογισμό του χρόνου της 
ανανέωσης της λίπανσης.

Σημείωση
Η ρύθμιση Επαναλιπάνθηκαν δεν μπορεί να 
επιλεχθεί για κάποια χρονική περίοδο μετά την 
επιβεβαίωση της ανανέωσης λίπανσης.

1. Πηγή ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

R100

Εξωτερικά σήματα
(εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης, ψηφιακές 
είσοδοι, κ.λπ).

Επικοινωνία μέσω ενός άλλου συστήματος ελέγχου 
μέσω bus

Σημείωση
Εάν δύο ή περισσότερες ρυθμίσεις ενεργοποιηθούν 
ταυτόχρονα, η αντλία θα λειτουργήσει σύμφωνα με τη 
λειτουργία που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Προτεραιότητα
Πίνακας ελέγχου ή 

R100
Εξωτερικά σήματα

1 Παύση

2 Μέγ.

3 Παύση

4 Μέγ.

5 Ελάχ. Ελάχ.

6
Ρύθμιση σημείου 

ρύθμισης
Ρύθμιση σημείου 

ρύθμισης

Προτεραιότητα
Πίνακας 

ελέγχου ή R100
Εξωτερικά 

σήματα
Επικοινωνία 

bus

1 Παύση

2 Μέγ.

3 Παύση Παύση

4 Μέγ.

5 Ελάχ.

6
Ρύθμιση σημείου 

ρύθμισης
20



Ε
λ

λ
η

ν
ικ

ά
 (

G
R

)
12. Εξωτερικά σήματα ελέγχου
Η αντλία έχει εισόδους για εξωτερικά σήματα για αυτές τις 
εξωτερικά ελεγχόμενες λειτουργίες:
• Εκκίνηση/παύση της αντλίας
• Ψηφιακή λειτουργία.

12.1 Είσοδος εκκίνησης/παύσης

Λειτουργικό διάγραμμα: Είσοδος εκκίνησης/παύσης:

12.2 Ψηφιακή είσοδος

Μέσω του R100, μπορεί να επιλεχθεί μία από τις παρακάτω 
λειτουργίες για την ψηφιακή είσοδο:
• Κανονική λειτουργία
• Ελάχ. καμπύλη
• Μέγ. καμπύλη
• Εξωτερική βλάβη
• Διακόπτης ροής
• Ξηρή λειτουργία.

Λειτουργικό διάγραμμα: Είσοδος για ψηφιακή λειτουργία

13. Εξωτερικό σήμα σημείου ρύθμισης
Το σημείο ρύθμισης μπορεί να ρυθμιστεί εξ αποστάσεως 
συνδέοντας έναν πομπό αναλογικού σήματος στην είσοδο για το 
σήμα σημείου ρύθμισης (ακροδέκτης 4).

Σχ. 29 Πραγματικό σημείο ρύθμισης ως γινόμενο 
(πολλαπλασιασμένη τιμή) του σημείου ρύθμισης και του 
εξωτερικού σημείου ρύθμισης

Επιλέξτε το πραγματικό εξωτερικό σήμα, 0-10 V, 0-20 mA, 
4-20 mA, μέσω του R100. Βλέπε κεφάλαιο 9.3.3 Εξωτερικό 
σημείο ρύθμισης.
Εάν επιλεχθεί μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου μέσω του 
R100, η αντλία μπορεί να ελέγχεται μέσω οποιουδήποτε ελεγκτή.
Στο ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, το σημείο ρύθμισης μπορεί 
να ρυθμιστεί εξωτερικά εντός της περιοχής από τη χαμηλότερη 
τιμή της περιοχής μέτρησης του αισθητήρα έως το σημείο 
ρύθμισης που έχει ρυθμιστεί πάνω στην αντλία ή μέσω του R100.

Σχ. 30 Σχέση μεταξύ του πραγματικού σημείου ρύθμισης και 
του εξωτερικού σήματος σημείου ρύθμισης στο 
ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου

Παράδειγμα: Σε μία τιμή αισθητήραmin 0 bar, ένα σημείο ρύθμισης 
που έχει ρυθμιστεί στα 3 bar και ένα εξωτερικό σημείο ρύθμισης στο 
80 %, το πραγματικό σημείο ρύθμισης θα είναι ως εξής:

Στο μη ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου, το σημείο ρύθμισης 
μπορεί να ρυθμιστεί εξωτερικά εντός της περιοχής από την ελάχ. 
καμπύλη έως το σημείο ρύθμισης που έχει ρυθμιστεί πάνω στην 
αντλία ή μέσω του R100.

Σχ. 31 Σχέση μεταξύ του πραγματικού σημείου ρύθμισης και 
του εξωτερικού σήματος σημείου ρύθμισης στο μη 
ελεγχόμενο πρόγραμμα ελέγχου

Eκκίνηση/παύση (ακροδέκτες 2 και 3)

Κανονική λειτουργία

Παύση

Ψηφιακή λειτουργία
(ακροδέκτες 1 και 9)

Κανονική λειτουργία

Ελάχ. καμπύλη

Μέγ. καμπύλη

Εξωτερική βλάβη

Διακόπτης ροής

Ξηρή λειτουργία

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

5 s 

Q

H

5 s 

Q

H
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Πραγματικό
σημείο ρύθμισης = (σημείο ρύθμισης - αισθητήραςmin) x 

%εξωτερικό σημείο ρύθμισης + αισθητήραςmin
= (3 - 0) x 80 % + 0 
= 2,4 bar

TM
02

 8
98

8 
13

04

Σημείο ρύθμισης

Εξωτερικό σημείο
ρύθμισης

Πραγματικό σημείο 
ρύθμισης

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

Πραγματικό σημείο ρύθμισης

Αισθητήραςmax

Σημείο ρύθμισης ρυθμισμένο 
μέσω του πίνακα ελέγχου, 
του R100 ή του PC Tool για 
Ε-προϊόντα

Αισθητήραςmin

Εξωτερικό σήμα 
σημείου ρύθμισης

Πραγματικό
σημείο

ρύθμισης

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

Πραγματικό σημείο ρύθμισης

Μέγκαμπύλη

Σημείο ρύθμισης 
ρυθμισμένο μέσω του 
πίνακα ελέγχου, του R100 ή 
του PC Tool για Ε-προϊόντα

Ελάχκαμπύλη

Εξωτερικό σήμα 
σημείου ρύθμισης

Πραγματικό
σημείο

ρύθμισης
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14. Σήμα bus
Η αντλία υποστηρίζει τη σειριακή επικοινωνία μέσω μίας εισόδου 
RS-485. Η επικοινωνία γίνεται σύμφωνα με το GENIbus, το 
πρωτόκολλο bus της Grundfos, και επιτρέπει τη σύνδεση σε ένα 
σύστημα διαχείρισης κτιρίου ή κάποιον άλλο τύπο συστήματος 
εξωτερικού ελέγχου.
Οι παράμετροι λειτουργίας, όπως το σημείο ρύθμισης, το 
πρόγραμμα λειτουργίας, κ.λπ. μπορούν να ρυθμιστούν εξ 
αποστάσεως μέσω του σήματος bus. Παράλληλα, η αντλία 
μπορεί να παρέχει πληροφορίες κατάστασης σχετικά με 
σημαντικές παραμέτρους, όπως πραγματική τιμή της παραμέτρου 
ελέγχου, ισχύς εισόδου, ενδείξεις βλάβης, κ.λπ.
Επικοινωνήστε με την Grundfos για περισσότερες λεπτομέρειες.

15. Άλλα πρότυπα bus
H Grundfos προσφέρει διάφορες λύσεις bus με επικοινωνία 
σύμφωνα με άλλα πρότυπα.
Επικοινωνήστε με την Grundfos για περισσότερες λεπτομέρειες.

16. Ενδεικτικές λυχνίες και ρελέ σήματος
Η κατάσταση λειτουργίας της αντλίας υποδεικνύεται με πράσινες 
και κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες που υπάρχουν στον πίνακα 
ελέγχου της αντλίας καθώς και στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου. 
Βλέπε σχήματα 32 και 33.

Σχ. 32 Θέση των ενδεικτικών λυχνιών σε μονοφασικές αντλίες

Σχ. 33 Θέση των ενδεικτικών λυχνίων σε τριφασικές αντλίες

Εκτός αυτών, η αντλία διαθέτει ενσωματωμένη μία έξοδο για 
σήμα ελεύθερης επαφής μέσω ενός εσωτερικού ρελέ.
Για τιμές εξόδου ρελέ σήματος, βλέπε κεφάλαιο 9.3.4 Ρελέ 
σήματος.

Σημείωση
Εάν χρησιμοποιείται ένα σήμα bus, ο διαθέσιμος 
αριθμός των ρυθμίσεων μέσω του R100 θα μειωθεί.
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Οι λειτουργίες των δύο ενδεικτικών λυχνιών και του ρελέ σήματος είναι όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Επανάταξη ενδείξης βλάβης

Μια ένδειξη βλάβης μπορεί να επαναταχθεί με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους:
• Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή  της αντλίας. Αυτό δεν θα 

αλλάξει τη ρύθμιση της αντλίας.
Μία ένδειξη βλάβης δεν μπορεί να επαναταχθεί μέσω των  ή 

 εάν τα πλήκτρα έχουν κλειδωθεί.
• Κλείστε την παροχή ισχύος μέχρι να σβήσουν οι ενδεικτικές 

λυχνίες.

• Κλείστε την εξωτερική είσοδο εκκίνησης/παύσης και μετά 
ανοίξτε τη και πάλι.

• Χρησιμοποιήστε το R100. Βλέπε κεφάλαιο 9.1.3 Ενδείξεις 
βλάβης.

Όταν το R100 επικοινωνεί με την αντλία, η κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Ενδεικτικές λυχνίες Ρελέ σήματος που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια:

ΠεριγραφήΒλάβη
(κόκκινη)

Λειτουργία 
(πράσινη)

Βλάβη/
Συναγερμός, 

Προειδοποίηση 
και Λίπανση

Λειτουργία Ετοιμότητα
Αντλία σε 
λειτουργία

Σβηστή Σβηστή Η παροχή ρεύματος είναι κλειστή.

Σβηστή Συνεχώς 
αναμμένη Η αντλία λειτουργεί.

Σβηστή Συνεχώς 
αναμμένη

Η αντλία διακόπτεται από τη λειτουργία 
παύσης.

Σβηστή Αναβοσβήνει Η αντλία έχει ρυθμιστεί σε παύση.

Συνεχώς 
αναμμένη Σβηστή

Η αντλία σταμάτησε λόγω κάποιας 
Βλάβης/Συναγερμού ή λειτουργεί με μία 
ένδειξη Προειδοποίησης ή Λίπανσης.
Εάν η αντλία σταμάτησε, θα γίνει 
προσπάθεια επανεκκίνησης (μπορεί να 
χρειαστεί να επανεκκινήσετε την αντλία 
χειροκίνητα επανατάσσοντας την ένδειξη 
Βλάβη). 
Εάν η αιτία είναι "εξωτερική βλάβη", η 
αντλία πρέπει να επανεκκινηθεί 
χειροκίνητα επανατάσσοντας την ένδειξη 
Βλάβη.

Συνεχώς 
αναμμένη

Συνεχώς 
αναμμένη

Η αντλία λειτουργεί, αλλά παρουσιάζει ή 
παρουσίασε μία Βλάβη/Συναγερμό που 
επιτρέπει στην αντλία να συνεχίσει να 
λειτουργεί ή λειτουργεί με μία ένδειξη 
Προειδοποίησης ή Λίπανσης.
Εάν η αιτία είναι "σήμα αισθητήρα εκτός 
περιοχής σήματος", η αντλία θα συνεχίσει 
να λειτουργεί σύμφωνα με τη μέγ. 
καμπύλη και η ένδειξη βλάβης δεν μπορεί 
να επαναταχθεί μέχρι το σήμα να βρεθεί 
εντός της περιοχής σήματος.
Εάν η αιτία είναι "σήμα σημείου ρύθμισης 
εκτός περιοχής σήματος", η αντλία θα 
συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με την 
ελάχ. καμπύλη και η ένδειξη βλάβης δεν 
μπορεί να επαναταχθεί μέχρι το σήμα να 
βρεθεί εντός της περιοχής σήματος.

Συνεχώς 
αναμμένη Αναβοσβήνει Η αντλία έχει ρυθμιστεί σε παύση, αλλά 

σταμάτησε λόγω κάποιας Βλάβης.

NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC C NO NC

NCNOC C NO NC C NO NC NCNOC

NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

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

C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC
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17. Αντίσταση μόνωσης

18. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (μόνο 11-22 kW)

Εάν η αντλία έχει σταματήσει και δεν μπορείτε να την 
επανεκκινήσετε αμέσως μετά την πραγματοποίηση των 
συνηθισμένων διορθωτικών μέτρων, η αιτία μπορεί να είναι ένας 
ελαττωματικός μετατροπέας συχνότητας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, 
μπορείτε να διατηρήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της 
αντλίας.
Πριν τη μετάβαση στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, συνιστούμε 
να προβείτε στις εξής ενέργειες:
• Ελέγξτε εάν η παροχή δικτύου είναι ΟΚ.
• Ελέγξτε εάν τα σήματα ελέγχου λειτουργούν (σήματα 

εκκίνησης/παύσης).
• Ελέγξτε εάν έχουν επαναταχθεί όλοι οι συναγερμοί.
• Πραγματοποιήστε μία δοκιμή αντίστασης στις περιελίξεις 

κινητήρα (αποσυνδέστε τους αγωγούς του κινητήρα από το 
ακροκιβώτιο).

Εάν η αντλία παραμένει σε παύση, είναι πιθανό ο μετατροπέας 
συχνότητας να είναι ελαττωματικός.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, ακολουθήστε 
την παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσυνδέστε τους τρεις αγωγούς δικτύου, L1, L2, L3, από το 

ακροκιβώτιο, αλλά αφήστε τον(ους) προστατευτικό(ούς) 
αγωγό(ούς) γείωσης στη θέση τους στον(ους) ακροδέκτη(ες) 
ΡΕ.

2. Αποσυνδέστε τους αγωγούς τροφοδοσίας κινητήρα, U/W1, 

V/U1, W/V1, από το ακροκιβώτιο.

3. Συνδέστε τους αγωγούς όπως φαίνεται στο σχήμα 34.

Σχ. 34 Μετάβαση μίας αντλίας-E από κανονική λειτουργία σε 
λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε τις βίδες από τους ακροδέκτες του δικτύου και τα 
περικόχλια από τους ακροδέκτες του κινητήρα.

Προσοχή

0,37 - 7,5 kW
Μη μετράτε την αντίσταση μόνωσης των περιελίξεων 
κινητήρα ή μία εγκατάσταση που διαθέτει αντλίες-Ε 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό μέτρησης ωμικών 
αντιστάσεων υψηλής τάσης καθώς κάτι τέτοιο μπορεί 
να καταστρέψει τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά.

Προσοχή

11-22 kW
Μη μετράτε την αντίσταση μόνωσης μίας 
εγκατάστασης που διαθέτει αντλίες-Ε 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό μέτρησης ωμικών 
αντιστάσεων υψηλής τάσης καθώς κάτι τέτοιο μπορεί 
να καταστρέψει τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά.
Οι αγωγοί του κινητήρα μπορούν να αποσυνδεθούν 
ξεχωριστά και η αντίσταση μόνωσης των περιελίξεων 
κινητήρα μπορεί να ελεγχθεί.

Προειδοποίηση
Μην πραγματοποιείτε ποτέ οποιουδήποτε είδους 
συνδέσεις στο ακροκιβώτιο της αντλίας εκτός κι αν 
όλα τα κυκλώματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
έχουν παραμείνει ήδη κλειστά για 5 λεπτά 
τουλάχιστον.
Λάβετε υπόψη σας, παραδείγματος χάρη, ότι το ρελέ 
σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο με μία 
εξωτερική πηγή παροχής, η οποία να είναι ακόμη 
συνδεδεμένη όταν αποσυνδεθεί η παροχή δικτύου.
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4. Μονώστε τον έναν από τον άλλον τους τρεις αγωγούς με 
μονωτική ταινία ή κάτι παρεμφερές.

19. Συντήρηση και σέρβις

19.1 Καθαρισμός του κινητήρα

Διατηρήστε τα πτερύγια ψύξης του κινητήρα και τα πτερύγια του 
ανεμιστήρα καθαρά για να εξασφαλίσετε επαρκή ψύξη του 
κινητήρα και των ηλεκτρονικών.

19.2 Επαναλίπανση των εδράνων του κινητήρα

Αντλίες 1,1 - 7,5 kW

Τα έδρανα κινητήρα είναι κλειστού τύπου και δεν χρειάζονται 
ανανέωση της λίπανσης. Τα έδρανα δεν μπορούν να λιπανθούν 
εκ νέου.

Αντλίες 11-22 kW

Τα έδρανα κινητήρα είναι ανοιχτού τύπου και πρέπει να 
λιπαίνονται σε τακτά διαστήματα.
Τα έδρανα κινητήρα έχουν ήδη λιπανθεί κατά την παράδοση. 
Η ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης εδράνων θα 
παρουσιάσει μία ένδειξη προειδοποίησης στο R100 όταν φτάσει η 
στιγμή που τα έδρανα κινητήρα θα πρέπει να λιπανθούν.

Κατά την πρώτη επαναλίπανση, χρησιμοποιήστε τη διπλάσια 
ποσότητα γράσσου καθώς ο θάλαμος λίπανσης είναι ακόμη 
άδειος.

Ο συνιστώμενος τύπος γράσσου λίπανσης είναι βάσης 
polycarbamide.

19.3 Αντικατάσταση των εδράνων του κινητήρα

Οι κινητήρες 11-22 kW διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία 
παρακολούθησης εδράνων, η οποία θα παρουσιάσει μία ένδειξη 
προειδοποίησης στο R100 όταν φτάσει η χρονική στιγμή που τα 
έδρανα κινητήρα θα πρέπει να αντικατασταθούν.

19.4 Αντικατάσταση βαρίστορ (μόνο 11-22 kW)

Ο βαρίστορ προστατεύει την αντλία από στιγμιαίες αιχμές τάσεις 
δικτύου. Εάν παρουσιαστούν στιγμιαίες αιχμές τάσης, ο βαρίστορ 
θα φθαρεί με τον καιρό και θα χρειαστεί να αντικατασταθεί. 
Όσο περισσότερες αιχμές τάσης παρουσιαστούν, τόσο πιο 
γρήγορα θα φθαρεί ο βαρίστορ. Όταν φτάσει η χρονική στιγμή 
που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί ο βαρίστορ, το R100 και το 
PC Tool για Ε-προϊόντα θα το υποδείξουν με τη μορφή 
προειδοποίησης.
Για την αντικατάσταση του βαρίστορ απαιτείται τεχνικός της 
Grundfos. Επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρία Grundfos για 
βοήθεια.

19.5 Ανταλλακτικά σέρβις και σετ ανταλλακτικών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά σέρβις 
και τα σετ ανταλλακτικών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.grundfos.com, επιλέξτε χώρα και επιλέξτε WebCAPS.
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Προειδοποίηση
Μην παρακάμψετε το μετατροπέα συχνότητας 
συνδέοντας τους αγωγούς δικτύου στους ακροδέκτες 
U, V και W.
Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες 
καταστάσεις για το προσωπικό καθώς το δυναμικό 
υψηλής τάσης του δικτύου μπορεί να μεταφερθεί σε 
εξαρτήματα μέσα στο ακροκιβώτιο τα οποία μπορεί 
να αγγίξουμε.

Προσοχή Ελέγξτε τη φορά περιστροφής κατά την εκκίνηση 
αφότου μεταβείτε στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση

Πριν την επαναλίπανση, αφαιρέστε το κάτω πώμα 
στη φλάντζα του κινητήρα και το πώμα στο καπάκι 
εδράνων για να είστε σίγουροι ότι το παλιό και 
υπερβάλλον γράσο μπορεί να διαφύγει.

Μέγεθος πλαισίου

Ποσότητα γράσσου
[ml]

Άκρο κίνησης Πίσω άκρο

MGE 160 13 13
MGE 180 15 15
25
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20. Τεχνικά χαρακτηριστικά - τριφασικές αντλίες, 
1,1 - 7,5 kW

20.1 Τάση παροχής

3 x 380-480 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz - 2 %/+ 2 %, PE.
Καλώδιο: Μέγ. 10 mm2 / 8 AWG.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά χάλκινους αγωγούς 70 °C.

Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας

Μεγέθη κινητήρα από 1,1 έως 5,5 kW: Μέγ. 16 Α.
Μέγεθος κινητήρα 7,5 kW: Μέγ. 32 Α.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες ασφάλειες καθώς 
και ασφάλειες ταχείας ή βραδείας τήξης.

20.2 Προστασία κατά της υπερφόρτωσης

Η προστασία κατά της υπερφόρτωσης ενός κινητήρα-Ε έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα μίας διάταξης προστασίας 
κανονικού κινητήρα. Ως παράδειγμα, ο κινητήρας-Ε μπορεί να 
αντέξει μία υπερφόρτωση της τάξης του 110 % του Ιnom για 1 
λεπτό.

20.3 Ρεύμα διαρροής

Τα ρεύματα διαρροής μετρώνται σύμφωνα με το EN 61800-5-1.

20.4 Είσοδοι/έξοδος

Εκκίνηση/παύση 

Εξωτερική ελεύθερη επαφή.
Τάση: 5 VDC.
Ρεύμα: < 5 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Ψηφιακή

Εξωτερική ελεύθερη επαφή.
Τάση: 5 VDC.
Ρεύμα: < 5 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Σήματα σημείου ρύθμισης

• Ποτενσιόμετρο
0-10 VDC, 10 kΩ (μέσω εσωτερικής παροχής τάσης).
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m.

• Σήμα τάσης
0-10 VDC, Ri > 50 kΩ.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα τάσης.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

• Σήμα ρεύματος
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 175 Ω.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα ρεύματος.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Σήματα αισθητήρα

• Σήμα τάσης
0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (μέσω εσωτερικής παροχής τάσης).
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα τάσης.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

• Σήμα ρεύματος
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 175 Ω.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα ρεύματος.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Εσωτερικές παροχές ισχύος

• Παροχή ισχύος 10 V για εξωτερικό ποτενσιόμετρο:
Μέγ. φορτίο: 2,5 mA.
Με προστασία από βραχυκύκλωμα.

• Παροχή ισχύος 24 V για αισθητήρες:
Μέγ. φορτίο: 40 mA.
Με προστασία από βραχυκύκλωμα.

Έξοδος ρελέ σήματος

Ελεύθερη μεταγωγική επαφή.
Μέγιστο φορτίο επαφής: 250 VAC, 2 A, cos φ 0,3 - 1.
Ελάχιστο φορτίο επαφής: 5 VDC, 10 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 2,5 mm2 / 28-12 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Είσοδος bus

Πρωτόκολλο bus της Grundfos, πρωτόκολλο GENIbus, RS-485.
Θωρακισμένο 3κλωνο καλώδιο: 0,2 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

21. Τεχνικά χαρακτηριστικά - τριφασικές αντλίες, 
11-22 kW

21.1 Τάση παροχής

3 x 380-480 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz - 3 %/+ 3 %, PE.
Καλώδιο: Μέγ. 10 mm2 / 8 AWG.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά χάλκινους αγωγούς 70 °C.

Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες ασφάλειες καθώς 
και ασφάλειες ταχείας ή βραδείας τήξης.

21.2 Προστασία κατά της υπερφόρτωσης

Η προστασία κατά της υπερφόρτωσης ενός κινητήρα-Ε έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα μίας διάταξης προστασίας 
κανονικού κινητήρα. Ως παράδειγμα, ο κινητήρας-Ε μπορεί να 
αντέξει μία υπερφόρτωση της τάξης του 110 % του Ιnom για 1 
λεπτό.

21.3 Ρεύμα διαρροής

Ρεύμα διαρροής γείωσης > 10 mA.
Τα ρεύματα διαρροής μετρώνται σύμφωνα με το EN 61800-5-1.

Μέγεθος κινητήρα
[kW]

Ρεύμα διαρροής
[mA]

1,1 έως 3,0 (τάση παροχής < 460 V)
1,1 έως 3,0 (τάση παροχής > 460 V)

< 3,5
< 5

4,0 - 5,5 < 5
7,5 < 10

Μέγεθος κινητήρα [kW] Μέγ. [A]

11 32
15 36

18,5 43
22 51
26



Ε
λ

λ
η

ν
ικ

ά
 (

G
R

)

21.4 Είσοδοι/έξοδος

Εκκίνηση/παύση 

Εξωτερική ελεύθερη επαφή.
Τάση: 5 VDC.
Ρεύμα: < 5 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Ψηφιακή

Εξωτερική ελεύθερη επαφή.
Τάση: 5 VDC.
Ρεύμα: < 5 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.

Σήματα σημείου ρύθμισης

• Ποτενσιόμετρο
0-10 VDC, 10 kΩ (μέσω εσωτερικής παροχής τάσης).
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m.

• Σήμα τάσης
0-10 VDC, Ri > 50 kΩ.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα τάσης.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

• Σήμα ρεύματος
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 250 Ω.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα ρεύματος.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Σήματα αισθητήρα

• Σήμα τάσης
0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (μέσω εσωτερικής παροχής τάσης).
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα τάσης.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

• Σήμα ρεύματος
DC 0-20 mA / 4-20 mA, Ri = 250 Ω.
Ανοχή: + 0 %/- 3 % στο μέγιστο σήμα ρεύματος.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Εσωτερικές παροχές ισχύος

• Παροχή ισχύος 10 V για εξωτερικό ποτενσιόμετρο:
Μέγ. φορτίο: 2,5 mA.
Με προστασία από βραχυκύκλωμα.

• Παροχή ισχύος 24 V για αισθητήρες:
Μέγ. φορτίο: 40 mA.
Με προστασία από βραχυκύκλωμα.

Έξοδος ρελέ σήματος

Ελεύθερη μεταγωγική επαφή.
Μέγιστο φορτίο επαφής: 250 VAC, 2 A, cos φ 0,3 - 1.
Ελάχιστο φορτίο επαφής: 5 VDC, 10 mA.
Θωρακισμένο καλώδιο: 0,5 - 2,5 mm2 / 28-12 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

Είσοδος bus

Πρωτόκολλο bus της Grundfos, πρωτόκολλο GENIbus, RS-485.
Θωρακισμένο 3κλωνο καλώδιο: 0,2 - 1,5 mm2 / 28-16 AWG.
Μέγιστο μήκος καλωδίου: 500 m.

21.5 Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά

EMC (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατά EN 61800-3)

Επικοινωνήστε με τη Grundfos για περαιτέρω πληροφορίες.

Κινητήρας
[kW]

Εκπομπή/προστασία

1,1 Εκπομπή: 
Οι κινητήρες μπορεί να εγκατασταθούν σε 
κατοικημένες περιοχές (πρώτο περιβάλλον), 
απεριόριστη κατανομή, σε αντιστοιχία με 
CISPR11, ομάδα 1, κλάση B.

Προστασία:
Οι κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις τόσο για το 
πρώτο όσο και για το δεύτερο περιβάλλον.

1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

7,5

11
15

18,5
22

Εκπομπή: 
Οι κινητήρες είναι κατηγορίας C3, σε αντιστοιχία με 
CISPR11, ομάδα 2, κλάση Α, και μπορούν να 
εγκατασταθούν σε βιομηχανικές περιοχές (δεύτερο 
περιβάλλον).
Εάν διαθέτουν εξωτερικό φίλτρο EMC της 
Grundfos, οι κινητήρες είναι κατηγορίας C2, σε 
αντιστοιχία με CISPR11, ομάδα 1, κλάση Α, και 
μπορούν να εγκατασταθούν σε κατοικημένες 
περιοχές (πρώτο περιβάλλον).

Προειδοποίηση
Όταν οι κινητήρες εγκαθίστανται σε 
κατοικημένες περιοχές, ενδέχεται να 
απαιτείται η λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων καθώς οι κινητήρες ενδέχεται να 
προκαλούν ραδιοσυχνοτικές 
παρεμβολές. 

Οι κινητήρες μεγέθους 11, 18,5 και 22 kW 
συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 61000-3-12 
με την προϋπόθεση ότι το ρεύμα 
βραχυκυκλώματος στο σημείο διεπαφής μεταξύ 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χρήστη και του 
ηλεκτρικού δικτύου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις 
τιμές που αναφέρονται παρακάτω. 
Αποτελεί ευθύνη του υπευθύνου εγκατάστασης ή 
του χρήστη να διασφαλίσει, σε συνεννόηση με τον 
χειριστή του ηλεκτρικού δικτύου, εάν είναι 
απαραίτητο, ότι ο κινητήρας συνδέεται σε 
ηλεκτρική παροχή με ρεύμα βραχυκυκλώματος 
μεγαλύτερο ή ίσο με τις ακόλουθες τιμές:

Μέγεθος κινητήρα
[kW]

Ισχύς 
βραχυκυκλώματος 

[kVA]

11 1500
15 -

18,5 2700
22 3000

Σημείωση
Οι κινητήρες 15 kW δεν 
συμμορφώνονται με το πρότυπο 
EN 61000-3-12.

Με την εγκατάσταση ενός κατάλληλου αρμονικού 
φίλτρου μεταξύ του κινητήρα και της παροχής 
ρεύματος, το περιεχόμενο του αρμονικού ρεύματος 
θα μειωθεί. Με αυτό τον τρόπο, ο κινητήρας 15 kW 
θα συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-12.
Προστασία:
Οι κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις τόσο για το 
πρώτο όσο και για το δεύτερο περιβάλλον.
27
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Κλάση περιβλήματος

• Τριφασικές αντλίες, 1,1 - 7,5 kW: IP55 (IEC 34-5).
• Τριφασικές αντλίες, 11-22 kW: IP55 (IEC 34-5).

Κλάση μόνωσης

F (IEC 85).

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Κατά τη λειτουργία:
• Ελάχ. -20 °C
• Μέγ. +40 °C χωρίς μείωση απόδοσης.
Κατά την αποθήκευση/μεταφορά:
• -30 °C έως +60 °C (0,37 - 7,5 kW)
• -25 °C έως +70 °C (11-22 kW).

Σχετική υγρασία αέρα

Μέγιστη 95 %.

Στάθμη ηχητικής πίεσης

Τριφασικές αντλίες:

22. Απόρριψη
Το παρόν προϊόν ή τα εξαρτήματα αυτού πρέπει να 
απορρίπτονται με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο:
1. Χρησιμοποιήστε τη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία 

περισυλλογής αποβλήτων. 
2. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, επικοινωνήστε με την 

πλησιέστερη εταιρία ή συνεργείο Grundfos.

Κινητήρας
[kW]

Ταχύτητα που 
αναφέρεται στην 

πινακίδα
[min-1]

Στάθμη πίεσης 
θορύβου
[dB(A)]

1,1
2800-3000 60
3400-3600 65

1,5
2800-3000 65
3400-3600 70

2,2
2800-3000 65
3400-3600 70

3,0
2800-3000 65
3400-3600 70

4,0
2800-3000 70
3400-3600 75

5,5
2800-3000 75
3400-3600 80

7,5
2800-3000 65
3400-3600 69

11
2800-3000 63
3400-3600 68

15
2800-3000 64
3400-3600 68

18,5
2800-3000 66
3400-3600 70

22
2800-3000 66
3400-3600 70
28
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Προσάρτημα 1

1. Installation in the USA and Canada

1.1 Electrical connection

1.1.1 Conductors

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

1.1.2 Torques

Power terminals

Relay, M2.5: 0.5 Nm.
Input control, M2: 0.2 Nm.

1.1.3 Line reactors

Max line reactor size must not exceed 2 mH.

1.1.4 Fuse size/circuit breaker

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

Fuses

When the pump is protected by fuses they must be rated for 
480 V. Maximum sizes are stated in table below.
Motors up to and including 7.5 kW require class K5 UL-listed 
fuses. Any UL-listed fuse can be used for motors from 11 to 
22 kW.

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 table below.

USA - hp

Europe - kW 

1.1.5 Overload protection

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

1.2 General considerations

For installation in humid environment and fluctuating 
temperatures, it is recommended to keep the pump connected to 
the power supply continuously. This will prevent moisture and 
condensation build-up in the terminal box.
Start and stop must be done via the start/stop digital input 
(terminal 2-3).

Σημείωση
In order to maintain the UL/cURus approval, follow 
these additional installation instructions. 
The UL approval is according to UL508C.

Motor size [kW] Thread size Torque [Nm]

Up to 7.5 kW M4 2.35

11-22 kW M4 Min. 2.2
Max. 2.8

2-pole 4-pole Fuse size Circuit breaker type/model

1 1 25 A 25 A / Inverse time
1.5 1.5 25 A 25 A / Inverse time
2 2 25 A 25 A / Inverse time
3 3 25 A 25 A / Inverse time
5 5 40 A 40 A / Inverse time

7.5 - 40 A 40 A / Inverse time
10 7.5 50 A 50 A / Inverse time
15 15 80 A 80 A / Inverse time
20 20 110 A 110 A / Inverse time
25 25 125 A 125 A / Inverse time
30 - 150 A 150 A / Inverse time

2-pole 4-pole Fuse size Circuit breaker type/model

- 0.55 25 A 25 A / Inverse time
0.75 0.75 25 A 25 A / Inverse time
1.1 1.1 25 A 25 A / Inverse time
1.5 1.5 25 A 25 A / Inverse time
2.2 2.2 25 A 25 A / Inverse time
3 3 25 A 25 A / Inverse time
4 4 40 A 40 A / Inverse time

5.5 - 40 A 40 A / Inverse time
7.5 5.5 50 A 50 A / Inverse time
11 11 80 A 80 A / Inverse time
15 15 110 A 110 A / Inverse time

18.5 18.5 125 A 125 A / Inverse time
22 - 150 A 150 A / Inverse time
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Δήλωση συμμόρφωσης 2

GB: EC/EU declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, to which the 
declaration below relates, are in conformity with the Council Directives 
listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member 
states.

BG: Декларация за съответствие на EC
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, за които се 
отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на 
Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на 
държавите-членки на EC/EO.

CZ: Prohlášení o shodě EU
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, na které se toto 
prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními 
směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států 
Evropského společenství.

DK: EF-/EU-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CRE, CRIE, CRNE, 
CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp som erklæringen nedenfor 
omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt 
nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EF-/EU-medlemsstaternes 
lovgivning.

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, auf die sich 
diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten 
übereinstimmen.

EE: EÜ/ELi vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, 
et toode CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, mille 
kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, 
mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele 
ühtlustamise kohta EÜ/EL liikmesriikides.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EK/EE
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα 
προϊόντα CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, στα 
οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις 
παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών 
των κρατών μελών της EK/ΕE.

ES: Declaración de conformidad CE/UE
Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp a los que hace 
referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las 
siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

FR: Déclaration de conformité CE/EU
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les 
produits CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, 
auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi CRE, 
CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, na koja se izjava 
odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dolje navedene o 
usklađivanju zakona država članica EC/EU-a.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, ai quale si 
riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del 
Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri CE/UE.

LV: EK/ES atbilstības deklarācija
Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti CRE, CRIE, 
CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, uz kuru attiecas tālāk 
redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par 
EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

LT: EB/ES atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai CRE, 
CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, kuriems skirta ši 
deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl EB/ES 
šalių narių įstatymų suderinimo.

HU: EC/EU megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) CRE, 
CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp termékek, amelyre az 
alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió 
tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.

NL: EG-/EU-conformiteitsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de 
producten CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, 
waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de 
EG-/EU-lidstaten.

UA: Декларація відповідності EC/EU
Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність 
заявляємо, що вироби CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, 
BMS hp, до яких відноситься нижченаведена декларація, 
відповідають директивам EC/EU, переліченим нижче, щодо 
тотожності законів країн-членів ЄС.

PL: Deklaracja zgodności WE/EU
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
produkty CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, 
których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi 
dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw 
członkowskich.

PT: Declaração de conformidade CE/UE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, aos quais diz 
respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas 
do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados 
Membros da CE/UE.

RU: Декларация о соответствии ЕЭС/ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, к 
которым относится нижеприведённая декларация, соответствуют 
нижеприведённым Директивам Совета Евросоюза о 
тождественности законов стран-членов ЕЭС/ЕС.

RO: Declaraţie de conformitate CE/UE
Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele CRE, CRIE, 
CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, la care se referă această 
declaraţie, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai 
jos privind armonizarea legilor statelor membre CE/UE.

SK: EC/EU vyhlásenie o zhode
My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že 
produkty CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp na 
ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s 
ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych 
predpisov členských štátov EC/EÚ.

SI: Izjava o skladnosti ES/EU
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek CRE, CRIE, 
CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, na katerega se spodnja 
izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju 
zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES/EU.

RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU
Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću 
da je proizvod CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, 
na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim 
direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EC/EU.

FI: EY-/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet CRE, CRIE, CRNE, 
CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, joita tämä vakuutus koskee, ovat 
EY-/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäävien 
Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.
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SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CRE, CRIE, CRNE, 
CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp, som omfattas av nedanstående 
försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes 
närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan CRE, CRIE, CRNE, 
CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin 
direktiflerinin yakınlaştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey 
Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun 
bize ait olduğunu beyan ederiz.

KZ: Сәйкестік жөніндегі EK/ЕО декларациясы
Біз, Grundfos, EK/ЕО мүше елдерінің заңдарына жақын төменде 
көрсетілген Кеңес директиваларына сәйкес төмендегі декларацияға 
қатысты CRE、 CRIE、 CRNE、 CRTE、 SPKE、 MTRE、 CME、 BMS hp 
өнімдері біздің жеке жауапкершілігімізде екенін мәлімдейміз.

JP: EC/EU 適合宣言

Grundfos は、 その責任の下に、 CRE、 CRIE、 CRNE、 CRTE、 SPKE、 
MTRE、 CME、 BMS hp、 YYY 製品が EU 加盟諸国の法規に関連する、 以

下の評議会指令に適合し ている こ と を宣言し ます。

— Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998 + A1:2009.

— EMC Directive (2014/30/EU).
Standard used: EN 61800-3:2004/A1:2012.

— 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.

— RoHS Directives (2011/65/EU and 2015/863/EU)
Standard used: EN IEC 63000:2018

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part 
of the Grundfos installation and operating instructions (publication 
number 96780071).

Bjerringbro, 1st of March 2020

Erik Andersen
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and 
empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.
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Δήλωση συμμόρφωσης 3

UK declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, is 
in conformity with UK regulations, standards and specifications to which conformity is declared, as listed 
below:

Valid for Grundfos products:
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME and BMS

— Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
Standard used: BS EN 809:1998 + A1:2009.

— Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.
Standard used: BS EN 61800-3:2004/A1:2012.

— The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019.
Water pumps:
Regulation (EU) No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See pump nameplate.

— The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 
Regulations 2019.
Standard used: BS EN IEC 63000:2018.

This UK declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.

UK Importer: Grundfos Pumps ltd. Grovebury Road, Leighton Buzzard, LU7 4TL.

Bjerringbro, October 5, 2020

Erik Andersen
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Manufacturer and person empowered to sign the UK declaration of conformity.

10000324408
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Δήλωση συμμόρφωσης 4

GB: Moroccan declaration of 
conformity

We, Grundfos, declare under our sole 
responsibility that the products to which the 
declaration below relates, are in conformity with 
Moroccan laws, orders, standards and 
specifications to which conformity is declared, as 
listed below:

Valid for Grundfos products:
CRE, CRIE, CRNE, CRTE (MGE 15-22 kW)

Law No 24-09, 2011 Safety of products and 
services and the following orders:
Order No 2573-14, 2015 Safety Requirements for 
Low Voltage Electrical Equipment
Standards used: NM EN 809+A1:2015
Order No 2574-14, 2015 Electromagnetic 
Compatibility
Standards used: NM EN 61800-3:2018

This Moroccan declaration of conformity is only 
valid when accompanying Grundfos instructions.

Bjerringbro, 13/12/2019

Erik Andersen
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Manufacturer and person empowered to sign the 
Moroccan declaration of conformity.

10000268977

FR: Déclaration de conformité maro-
caine

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule res-
ponsabilité que les produits auxquels se réfère 
cette déclaration, sont conformes aux lois, ordon-
nances, normes et spécifications marocaines pour 
lesquelles la conformité est déclarée, comme indi-
qué ci-dessous :

Valable pour les produits Grundfos :
CRE, CRIE, CRNE, CRTE (MGE 15-22 kW)

Sécurité des produits et services, loi n° 24-09, 
2011 et décrets suivants :
Exigences de sécurité pour les équipements élec-
triques basse tension, ordonnance n° 2573-14, 
2015
Normes utilisées : NM EN 809+A1:2015
Compatibilité électromagnétique, ordonnance n° 
2574-14, 2015
Normes utilisées : NM EN 61800-3:2018

Cette déclaration de conformité marocaine est uni-
quement valide lorsqu'elle accompagne la notice 
d'installation et de fonctionnement Grundfos.

Bjerringbro, 13/12/2019

Erik Andersen
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Fabricant et personne habilitée à signer la Décla-
ration de conformité marocaine.

10000268977

Erik Andersen
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

  AR  ربي ة المغ رار المطابق   : إق
أن   دنا ب ؤوليتنا وح ت مس ر تح دفوس، نق ن، جرون نح

ق تي يتعل ات ال ع    المنتج ق م اه، تتواف رار أدن ا اإلق به
فات ايير والمواص رارات والمع وانين والق ة    الق المغربي

اه ح أدن و موض ا ه أنها، كم ة بش رار المطابق م إق تي ت  :ال

دفوس:   ات جرون ى منتج اٍر عل   س
  CRE, CRIE, CRNE, CRTE 15-22)   و واط )  MGE كيل

م    انون رق دمات2011، 24-09ق ات والخ المة المنتج أن س  بش
ة رارات التالي  :والق

م    رار رق دات2015، 2573-14الق المة للمع ات الس  متطلب
د ة ذات الجه ض    الكهربائي   المنخف

تخدمة:    ايير المس   المع
  NM EN 809+A1:2015 

م    رار رق ي2015، 2574-14الق ق الكهرومغناطيس    التواف

رار   ع إق وض بتوقي خص المف نعة والش ة المص الجه
ربي ة المغ  .المطابق
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Руководство по эксплуатации ЕАС 5

RUS 

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE  

.

.

CR CRI CRN CRE CRIE CRNE

KAZ 

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE   

.

KG 

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 

-

2-

-

CR CRI CRN CRE CRIE CRNE
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ARM 

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE  
  

        . 
 1.  «  »: 
 2.  .   « :    

 »  « ».     
. 

 3.        
: 

   
CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE       

     
   

 »   
  »: 

 
CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE            CR, CRN 95-255 

 
 
 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME  11   

 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME  11  
 

 
  
 
 
 

98772795 
 

 
 

99468892 
 

 
         

99688383 0719 
ECM: 1266128 
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YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ

Firma Adres
Telefon

Cep telefonu
Faks

İlgili Kişi
Eposta

GRUNDFOS POMPA 
KOCAELİ

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. İHSAN 
DEDE CADDESİ.2.YOL 200.SOKAK.NO:204 
GEBZE KOCAELİ

0262 679 79 79
0553 259 51 63
0262 679 79 05

EMRAH ŞİMŞEK
esimsek@grundfos.com

SUNPO ELEKTRİK 
ADANA

YEŞİLOBA MAH. 46003 SOK. ARSLANDAMI 
İŞ MERK. C BLOK NO:6/2-I SEYHAN ADANA

0322 428 50 14
0533 461 71 14
0322 428 48 49 

LEVENT BAKIRKOL
sunpo-elektrik@hotmail.com

ARDA POMPA 
ANKARA

26 NOLU İŞ MERKEZİ 1120.SOKAK NO:5/1,5/
5 OSTİM/ANKARA 

0312 385 98 93
0541 805 89 44
0312 385 8904 

METİN ENGİN CANBAZ  
metincanbaz@ardapompa.com.tr

UĞUR SU 
POMPALARI 
ANKARA

AHİ EVRAN MAHALLESİ ÇAĞRIŞIM CADDESİ 
NO:2/15 SİNCAN /ANKARA

0312 394 37 52
0532 505 12 62
0312 394 37 19

UĞUR YETİŞ ÖCAL 
uguryetisocal@gmail.com

GROSER A.Ş. 
ANTALYA

ŞAFAK MAHALLESİ.5041.SOKAK.SANAYİ 28 
C BLOK NO:29 KEPEZ ANTALYA

0242 221 43 43
0532 793 89 74
0242 221 43 42

DOĞAN YÜCEL
servis@groseras.com

KOÇYİĞİTLER 
ELEKTRİK BOBİNAJ 
ANTALYA

ORTA MAH. SERİK CAD. NO.116 SERİK 
ANTALYA

0242 722 48 46
0532 523 29 34
0242 722 48 46

BİLAL KOÇYİĞİT 
kocyigitler@kocyigitlerbobinaj.com

TEKNİK BOBİNAJ 
BURSA

ALAADDİN BEY MH.624.SK MESE 5 İŞ 
MERKEZİ NO:26 D:10 NİLÜFER/BURSA

0224 443 78 83
0507 311 19 08
0224 443 78 95

GÜLDEN MÜÇEOĞLU 
gulden@tbobinaj.com.tr

ASİN TEKNOLOJİ 
GAZİANTEP

MÜCAHİTLER MAHALLESİ 54 NOLU 
SOKAK.GÜNEYDOĞU İŞ MERKEZİ NO:10/A 
ŞEHİTKAMİL 

0342 321 69 66
0532 698 69 66
0342 321 69 61

MEHMET DUMAN  
mduman@asinteknoloji.com.tr

ARI MOTOR 
İSTANBUL

ORHANLI MESCİT MH.DEMOKRASİ 
CD.BİRMES SAN.SİT.A-3 BLOK NO:9 TUZLA 
İSTANBUL

0216 394 21 67
0532 501 47 69
0216 394 23 39

EMİN ARI
aycan@arimotor.com.tr

SERİ MEKANİK 
İSTANBUL

SEYİTNİZAM MAH. DEMİRCİLER SİT. 7.YOL . 
NO:6  ZEYTİNBURNU İSTANBUL

0212 679 57 23
0532 740 18 02
0212 415 61 98

TAMER ERÜNSAL 
servis@serimekanik.com

DAMLA POMPA 
İZMİR 1203/4 SOKAK NO:2/E YENİŞEHİR İZMİR

0232 449 02 48 
0532 277 96 44 
0232 459 43 05

NEVZAT KIYAK  
nkiyak@damlapompa.com

ÇAĞRI ELEKTRİK 
KAYSERİ

ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CADDE NO;3-B 
KOCASİNAN-KAYSERİ

0352 320 19 64 
0532 326 23 25 
0352 330 37 36

ADEM ÇAKICI 
kayseri.cagrielektrik@gmail.com

MAKSOM 
OTOMASYON 
SAMSUN

19 MAYIS MAHALLESİ.642.SOKAK.NO:23 
TEKKEKÖY SAMSUN

0362 256 23 56
0532 646 61 42

-

MUSTAFA SARI 
info@maksom.com

DETAY 
MÜHENDİSLİK 
TEKİRDAĞ

ZAFER MAHALLESİ ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL 
KENTER CADDESİ 06/A BLOK NO:5-6 
ÇORLU TEKİRDAĞ

0282 673 51 33
0549 668 68 68
0282 673 51 35

EROL KARTOĞLU
erol@detay-muhendislik.com

ROTATEK 
ENDÜSTRİYEL 
TEKİRDAĞ

ZAFER MH. ŞEHİT YÜZBAŞI YÜCEL KENTER 
CD. YENİ SANAYİ SİTESİ 08-A BLOK NO:14 
ÇORLU / TEKİRDAĞ

0282 654 51 99
0532 788 11 39
0282 654 51 81

ÖZCAN AKBAŞ  
ozcan@rotaendustriyel.com

İLDEM TEKNİK 
ISITMA VAN

ŞEREFİYE MAH ORDU CAD ARAS AP NO 75 
İPEKYOLU VAN 

0432 216 20 83
0532 237 54 59
0432 216 20 83

BURHAN DEMİREKİ
il-dem-teknik@hotmail.com

BARIŞ BOBİNAJ 
K.K.T.C.

LARNAKA YOLU ÜZERİ.PAPATYA APT.NO:3-4    
GAZİMAĞUSA

0542 884 06 62
0542 854 11 35
0533 884 06 62
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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.: +375 17 397 397 3

+375 17 397 397 4
Факс: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

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

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

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

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

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

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero 
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

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

GRUNDFOS Sales Czechia and 
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

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 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone: +358-(0) 207 889 500

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

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

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

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

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark 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
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
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.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

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
S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea 
A2,
etaj 2, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1,
 Cod 013714, Bucuresti, Romania,
Tel: 004 021 2004 100
E-mail: romania@grundfos.ro
www.grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia 
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

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

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

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

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

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

Addresses Revised 09.09.2020
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