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Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products 
PM 2, to which this declaration relates, are in conformity with the 
Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member 
States relating to
– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

(2006/95/EC).
Standards used: EN 60730-1: 2000 and EN 60730-2-6: 2008.

– Electromagnetic compatibility (2004/108/EC).
Standards used: EN 60730-1: 2000 and EN 60730-1, A16: 2007.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
PM 2, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-
Mitgliedstaaten übereinstimmen
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

Spannungsgrenzen (2006/95/EG).
Normen, die verwendet wurden: 
EN 60730-1: 2000 und EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60730-1: 2000 und 
EN 60730-1, A16: 2007.

Déclaration de Conformité
Nous Grundfos déclarons sous notre seule responsabilité que les 
produits PM 2 auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux 
Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres CE relatives à
– Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites 

de tension (2006/95/CE).
Standards utilisés: EN 60730-1: 2000 et EN 60730-2-6: 2008.

– Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE).
Standards utilisés: EN 60730-1: 2000 et EN 60730-1, A16: 2007.

Dichiarazione di Conformità
Noi Grundfos dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che 
i prodotti PM 2 ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi 
alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE relative a
– Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti 

di tensione (2006/95/CE).
Standard usati: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-2-6: 2008.

– Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE).
Standard usati: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-1, A16: 2007.

Declaración de Conformidad
Nosotros Grundfos declaramos bajo nuestra única responsabilidad que 
los productos PM 2 a los cuales se refiere esta declaración son 
conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre
– Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites 

de tensión (2006/95/CE).
Normas aplicadas: EN 60730-1: 2000 y EN 60730-2-6: 2008.

– Compatibilidad electromagnética (2004/108/CE).
Normas aplicadas: EN 60730-1: 2000 y EN 60730-1, A16: 2007.

Declaração de Conformidade
Nós Grundfos declaramos sob nossa única responsabilidade que os 
produtos PM 2 aos quais se refere esta declaração estão em 
conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades 
Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados 
Membros respeitantes à
– Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites 

de tensão (2006/95/CE).
Normas utilizadas: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-2-6: 2008.

– Compatibilidade electromagnética (2004/108/CE).
Normas utilizadas: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-1, A16: 2007.

Δήλωση Συμμόρφωσης
Εμείς η Grundfos δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα 
προιόντα PM 2 συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της 
σύγκλισης των νόμων των Κρατών Mελών της Ευρωπαικής Ενωσης σε 
σχέση με τα
– Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες γιά χρήση εντός ορισμένων 

ορίων ηλεκτρικής τάσης (2006/95/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: 
EN 60730-1: 2000 και EN 60730-2-6: 2008.

– Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60730-1: 2000 και 
EN 60730-1, A16: 2007.

Overeenkomstigheidsverklaring
Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de 
produkten PM 2 waarop deze verklaring betrekking heeft in 
overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de 
Lid-Staten betreffende
– Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde 

spanningsgrenzen (2006/95/EG).
Normen: EN 60730-1: 2000 en EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG).
Normen: EN 60730-1: 2000 en EN 60730-1, A16: 2007.

Försäkran om överensstämmelse
Vi Grundfos försäkrar under ansvar, att produkterna PM 2, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets 
Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, 
avseende
– Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa 

spänningsgränser (2006/95/EC).
Använda standarder: EN 60730-1: 2000 och EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC).
Använda standarder: EN 60730-1: 2000 och 
EN 60730-1, A16: 2007.

Vastaavuusvakuutus
Me Grundfos vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet PM 2, jota 
tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n 
jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta 
seur.:
– Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset 

laitteet (2006/95/EY).
Käytetyt standardit: EN 60730-1: 2000 ja EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagneettinen vastaavuus (2004/108/EY).
Käytetyt standardit: EN 60730-1: 2000 ja EN 60730-1, A16: 2007.

Overensstemmelseserklæring
Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne PM 2 som denne 
erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om 
indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om
– Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse 

spændingsgrænser (2006/95/EF).
Anvendte standarder: EN 60730-1: 2000 og EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF).
Anvendte standarder: EN 60730-1: 2000 og EN 60730-1, A16: 2007.

Deklaracja zgodności
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby PM 2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne 
z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów 
prawnych krajów członkowskich EG:
– wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie 

napięć (2006/95/EG).
zastosowane normy: EN 60730-1: 2000 i EN 60730-2-6: 2008.

– zgodność elektromagnetyczna (2004/108/EG).
zastosowane normy: EN 60730-1: 2000 i EN 60730-1, A16: 2007.
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Декларация о соответствии
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия PM 2, к которым и относится данная декларация, отвечают 
требованиям следующих указаний Совета ЕС об унификации 
законодательных предписаний стран-членов ЕС:
– Электрические машины для эксплуатации в пределах 

определенного диапазона значений напряжения (2006/95/EC).
Применявшиеся стандарты: Евростандарт: EN 60730-1: 2000 и 
EN 60730-2-6: 2008.

– Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
Применявшиеся стандарты: Евростандарт: EN 60730-1: 2000 и 
EN 60730-1, A16: 2007.

Konformitási nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az PM 2 
termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
irányelveinek:
– Meghatározott feszültség határokon belül használt elektromos 

eszközök (2006/95/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 60730-1: 2000 és EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromágneses összeférhetőség (2004/108/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 60730-1: 2000 és EN 60730-1, 
A16: 2007.

Declaraţie de conformitate
Noi, Grundfos, declarăm asumându-ne întreaga responsabilitate că 
produsele PM 2 la care se referă această declaraţie sunt în conformitate 
cu Directivele Consiliului în ceea ce priveşte alinierea legislaţiilor 
Statelor Membre ale CE, referitoare la:
– Echipamente electrice destinate utilizării între limite exacte de 

tensiune (2006/95/EC).
Standarde aplicate: EN 60730-1: 2000 şi EN 60730-2-6: 2008.

– Compatibilitate electromagnetică(2004/108/EC).
Standarde aplicate: EN 60730-1: 2000 şi EN 60730-1, A16: 2007.

Prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobky PM 2 na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu 
s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů 
členských států Evropského společenství v oblastech:
– provozování spotřebičů v toleranci napětí (2006/95/EG).

použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-2-6: 2008.
– elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EG).

použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-1, A16: 2007.

Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos, na svoju plnú zodpovednost’ prehlasujeme, že 
výrobky PM 2, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade 
s nasledovnými smernicami Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských zemí Európskej únie:
– Elektrické prevádzkové prostriedky, použité v určitom napät’ovom 

rozsahu (2006/95/EG).
Použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-2-6: 2008.

– Elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EG).
Použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-1, A16: 2007.

Bjerringbro, 15th August 2008

Svend Aage Kaae
Technical Director
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1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 
στο παρόν έντυπο

2. Εφαρμογές
H Grundfos PM 2 είναι σχεδιασμένη για αυτόματο 
έλεγχο εκκίνησης/παύσης των αντλιών Grundfos 
καθώς κι άλλων αντλιών για παροχή νερού. 
H PM 2 μπορεί να τοποθετηθεί σε συστήματα με ή 
χωρίς πιεστικό δοχείο.
Συνήθεις εφαρμογές είναι τα συστήματα παροχής 
νερού και τα συστήματα όμβριων υδάτων σε
• μονοκατοικίες
• πολυκατοικίες
• θερινές κατοικίες κι εξοχικά
• κηπουρική και φυτοκομία
• γεωργία.

2.1 Υγρά
Καθαρά, λεπτόρρευστα, μη διαβρωτικά και μη 
εκρηκτικά υγρά χωρίς στερεά σωματίδια ή ίνες που 
μπορεί να διαβρώσουν τη μονάδα μηχανικά ή 
χημικά.
Παραδείγματα:
• πόσιμο νερό
• όμβρια ύδατα.

2.2 Θερμοκρασία υγρού
0 °C - βλέπε πινακίδα.

2.3 Πίεση λειτουργίας
Μέγ. 10 bar.

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 αυτές τις οδηγίες 
ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε 
τραυματισμό!

Προσοχή
Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες 
ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος!

Σημείωση
Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη 
δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν 
ασφαλή λειτουργία.
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3. Εγκατάσταση
Τοποθετήστε τη μονάδα στην πλευρά κατάθλιψης της 
αντλίας. Βλέπε σχήμα 2.
Σε περίπτωση άντλησης από ένα φρεάτιο, γεώτρηση 
ή κάτι παρεμφερές, να τοποθετείτε πάντα μία 
βαλβίδα αντεπιστροφής στην πλευρά αναρρόφησης 
της αντλίας.
Συνιστάται η σύνδεση της μονάδας στο σύστημα 
σωληνώσεων χρησιμοποιώντας ρακόρ.
Η σύνδεση εξόδου της μονάδας μπορεί να 
περιστραφεί κατά 360 °. Βλέπε σχήμα 1.
Η σύνδεση εισόδου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του περιβλήματος της μονάδας.
Η μονάδα διαθέτει μία ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής.

Σχ. 1 Περιστροφική σύνδεση εξόδου

3.1 Θέση
Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι καθαρός και 
να αερίζεται.
Η PM 2 πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να 
προστατεύεται από τη βροχή και την απευθείας 
ηλιακή ακτινοβολία.
H PM 2 μπορεί να τοποθετηθεί σε συστήματα με ή 
χωρίς πιεστικό δοχείο. Βλέπε σχήμα 2.

Σχ. 2 Παράδειγμα εγκατάστασης

Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο 
στόμιο κατάθλιψης της αντλίας ή μεταξύ της αντλίας 
και του πρώτου σημείου λήψης.

Θέση Α στο σχήμα 2:
Συνιστάται η τοποθέτηση της μονάδας με τέτοιο 
τρόπο ώστε το ύψος μεταξύ της μονάδας και του 
υψηλότερου σημείου λήψης να μην υπερβαίνει τις 
τιμές στον παρακάτω πίνακα.

* Αρχική ρύθμιση.
Βλέπε υποκεφάλαιο 7.1 Εκκίνηση/παύση 
σύμφωνα με την κατανάλωση νερού.
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Ρύθμιση πίεσης 
εκκίνησης

[bar]
Μέγιστο ύψος

[m]

1,5* 11

2,0 16

2,5 21

3,0 26

3,5 31

4,0 36

4,5 41

5,0 46
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Θέση Β στο σχήμα 2:
Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία, η αντλία πρέπει 
να είναι τουλάχιστον σε θέση να δώσει τις πιέσεις 
κατάθλιψης στον παρακάτω πίνακα.
Ελάχιστη πίεση κατάθλιψης

* Αρχική ρύθμιση.
Βλέπε υποκεφάλαιο 7.1 Εκκίνηση/παύση 
σύμφωνα με την κατανάλωση νερού.

** Βλέπε υποκεφάλαιο 7.2 Εκκίνηση/παύση με 
διαφορική πίεση 1 bar.

Θέση C στο σχήμα 2:
Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο πίνακας χειρισμού να είναι ορατός και εύκολα 
προσβάσιμος. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η 
έξοδος είναι σωστά συνδεδεμένες.

Σχ. 3 Θέσεις τοποθέτησης

Υπάρχει η δυνατότητα να βγάλετε τον πίνακα 
χειρισμού και να αλλάξετε τη θέση του, ανάλογα με 
τη θέση τοποθέτησης της μονάδας. Βλέπε σχήμα 4.

Σχ. 4 Προσανατολισμός του πίνακα χειρισμού

Θέση D στο σχήμα 2:
Δεν πρέπει να τοποθετούνται σημεία άντλησης 
μεταξύ της αντλίας και της μονάδας.

Ρύθμιση 
πίεσης 

εκκίνησης

Πρόγραμμα λειτουργίας

Εκκίνηση/
παύση 

σύμφωνα 
με την 

κατανάλωση 
νερού*

Εκκίνηση/
παύση με 
διαφορική 

πίεση 1 bar**

[bar] [bar] [bar]

1,5* 1,9 2,9

2,0 2,4 3,4

2,5 2,9 3,9

3,0 3,4 4,4

3,5 3,9 4,9

4,0 4,4 5,4

4,5 4,9 5,9

5,0 5,4 6,4

Προσοχή

Για να εμποδίσετε την είσοδο του νερού 
στη μονάδα, μην τοποθετείτε τη μονάδα 
με τις συνδέσεις καλωδίου να βλέπουν 
προς τα πάνω. Βλέπε σχήμα 3.
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Προσοχή

Η θέση τοποθέτησης 6 πρέπει να 
αποφεύγεται σε περίπτωση που το 
αντλούμενο υγρό περιέχει σωματίδια 
καθώς αυτά μπορεί να δημιουργήσουν 
επικαθίσεις στο εσωτερικό του 
εσωτερικού πιεστικού δοχείου της 
μονάδας.
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4. Ηλεκτρική σύνδεση

4.1 Σύνδεση μονάδων με καλώδιο και φις
Συνδέστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
που σας έχει προμηθευτεί.

4.2 Σύνδεση των μονάδων χωρίς να έχει 
τοποθετηθεί το καλώδιο και το φις

1. Βγάλτε τον πίνακα χειρισμού της μονάδας.
2. Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση όπως 

φαίνεται στα σχήματα A ή B, σελίδα 212, ανάλογα 
με τον τύπο κινητήρα.

3. Στερεώστε τον πίνακα χειρισμού και με τις 
τέσσερις βίδες συναρμολόγησης ώστε να 
διατηρηθεί η κατηγορία προστασίας ΙΡ65.

4.3 Εναλλακτική παροχή ισχύος
Η ΡΜ 2 μπορεί να τροφοδοτηθεί από μία γεννήτρια 
ή κάποιες άλλες εναλλακτικές παροχές ισχύος, αρκεί 
να πληρούνται οι απαιτήσεις για την παροχή ισχύος. 
Βλέπε υποκεφάλαιο 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά.

5. Πίνακας χειρισμού

Σχ. 5 Πίνακας χειρισμού

Προειδοποίηση
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα.
Πριν από την πραγματοποίηση 
οποιωνδήποτε συνδέσεων στη μονάδα, 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι κλειστή 
καθώς κι ότι δεν μπορεί να ανοίξει κατά 
λάθος.
Η μονάδα πρέπει να συνδέεται με 
εξωτερικό διακόπτη δικτύου με 
ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm σε 
όλους τους πόλους.
Ως προληπτικό μέτρο προφύλαξης, 
η μονάδα πρέπει να συνδέεται σε μία 
πρίζα με σύνδεση γείωσης.
Συνιστάται ο εξοπλισμός της μόνιμης 
εγκατάστασης με ένα ρελέ διαρροής με 
ρύθμιση < 30 mA.
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Θέση Περιγραφή Λειτουργία

1 "Κλίμακα 
πίεσης"

Η κλίμακα πίεσης διαθέτει 
13 φωτεινά πεδία που 
υποδεικνύουν την πίεση 
από 0 ως 6 bar.
Όλα τα φωτεινά πεδία 
φωτίζονται στιγμιαία όταν 
ανοίξει η παροχή ρεύματος.

2 "Pump on"

Η πράσινη ενδεικτική 
λυχνία είναι μόνιμα 
αναμμένη όταν η αντλία 
λειτουργεί.
Η ενδεικτική λυχνία 
φωτίζεται επίσης σύντομα 
όταν ανοίγει η παροχή 
ρεύματος.

3 "Alarm"

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
είναι μόνιμα αναμμένη ή 
αναβοσβήνει ότι η αντλία 
έχει σταματήσει λόγω 
κάποιας βλάβης.
Βλέπε υποκεφάλαιο 
12. Πίνακας ευρέσεως 
βλαβών.
Η ενδεικτική λυχνία 
φωτίζεται επίσης σύντομα 
όταν ανοίγει η παροχή 
ρεύματος.

4 [Reset]

Το πλήκτρο χρησιμοποιείται 
για
• επανάταξη ενδείξεων 
βλάβης

• έλεγχο των ρυθμίσεων 
του διακόπτη DIP.

Βλέπε υποκεφάλαιο 
5.3 Έλεγχος των 
ρυθμίσεων διακόπτη DIP.



80

5.1 Διακόπτες DIP
H PM 2 διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις, οι οποίες 
μπορούν να γίνουν με τους διακόπτες DIP που 
βρίσκονται πίσω από τον πίνακα χειρισμού. 
Βλέπε σχήμα 6.

Σχ. 6 Διακόπτες DIP

+1.0

+1.0

4 +1.0

5 STOP = START + 1

6 AUTO RESET

ANTI CYCLING

MAX RUN 30 MIN.

OFF/ON

START

1.5 BAR 1

2 +

+

1.0

0.5

3 +1.0

4 +1.0

5 STOP = START + 1 BAR

6

7 ANTI CYCLING

8 MAX RUN 30 MIN.

OFF/ON

START

Διακόπτης DIP
Περιγραφή Αρχική ρύθμιση

Αρ. Όνομα

1-4 START

Πίεση εκκίνησης (pstart)
Με αυτούς τους διακόπτες DIP, η πίεση εκκίνησης 
μπορεί να ρυθμιστεί από 1,5 ως 5,0 bar σε βαθμίδες 
του 0,5 bar.

Παράδειγμα:
Διακόπτης 1 DIP = "ON"
Διακόπτης 2 DIP = "ON"
Πίεση εκκίνησης = 1,5 + 0,5 + 1 = 3 bar
Βλέπε υποκεφάλαιο 7.2.1 Συνθήκες εκκίνησης και 
παύσης.

Όλοι οι διακόπτες 
στο OFF

(pstart = 1,5 bar)

5 STOP = START + 1 BAR

Εκκίνηση/παύση με διαφορική πίεση 1 bar
(Αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας είναι κατάλληλο 
μόνο για συστήματα με πιεστικό δοχείο).
Όταν ο διακόπτης DIP έχει τεθεί στο "ON", η πίεση 
διακοπής της αντλίας θα ισούται με pstart + 1 bar. 
Βλέπε υποκεφάλαιο 7.2 Εκκίνηση/παύση με 
διαφορική πίεση 1 bar.
Σε συστήματα χωρίς πιεστικό δοχείο, ο διακόπτης 
DIP πρέπει να τεθεί στο "OFF".

OFF
(εκκίνηση/παύση 
σύμφωνα με την 

κατανάλωση νερού)

6 AUTO RESET

Αυτόματη επανάταξη των συναγερμών
Όταν ο διακόπτης DIP έχει τεθεί στο "ON", οι 
συναγερμοί cycling και ξηρής λειτουργίας θα 
επανατεθούν αυτόματα σε περίπτωση που έχουν 
ενεργοποιηθεί. Βλέπε υποκεφάλαιο 8.1 Αυτόματη 
επαναφορά (Auto-reset).

OFF
(χειροκίνητη 
επανάταξη)

7 ANTI CYCLING

Αποφυγή συνεχών κύκλων
Όταν ο διακόπτης DIP έχει τεθεί στο "ΟΝ", η αντλία 
θα σταματήσει σε περίπτωση cycling. Βλέπε 
υποκεφάλαιο 8.2 Αποφυγή συνεχών κύκλων.

OFF

8 MAX RUN 30 MIN.

Μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας (30 λεπτά)
Όταν ο διακόπτης DIP έχει τεθεί στο "ON", η αντλία 
θα σταματήσει αυτόματα εάν έχει ήδη λειτουργήσει 
συνεχώς επί 30 λεπτά. Βλέπε υποκεφάλαιο 
8.3 Μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας (30 λεπτά).

OFF
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5.2 Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων 
διακόπτη DIP

Για να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις διακόπτη DIP, 
πατήστε [Reset] ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε 
την παροχή ρεύματος της μονάδας.

5.3 Έλεγχος των ρυθμίσεων διακόπτη DIP
Όταν το [Reset] διατηρείται πατημένο για 
3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, τα φωτεινά πεδιά για 
τους διακόπτες DIP που έχουν τεθεί στο "ΟΝ" θα 
ανάψουν στην κλίμακα πίεσης.
Τα φωτεινά πεδία ανάβουν από τα δεξιά προς τα 
αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι εάν το τελευταίο φωτεινό 
πεδίο προς τα δεξιά είναι αναμμένο, ο διακόπτης 
DIP 8 έχει τεθεί στο "ΟΝ", κ.λπ. Βλέπε παρακάτω 
πίνακα.

6. Εκκίνηση
1. Ανοίξτε μία βρύση στο σύστημα.
2. Ανοίξτε την παροχή ρεύματος.
3. Ελέγξτε εάν οι ενδεικτικές λυχνίες "Pump on" και 

"Alarm" καθώς και όλα τα πράσινα φωτεινά πεδία 
στην κλίμακα πίεσης φωτίζονται στιγμιαία.
– Η αντλία λειτουργεί και θα δημιουργηθεί πίεση 
στο σύστημα. Η πίεση υποδεικνύεται από τα 
φωτεινά πεδία στην κλίμακα πίεσης.

4. Κλείστε τη βρύση.
5. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία σταματά μετά από λίγα 

δευτερόλεπτα και ότι σβήνει η ενδεικτική λυχνία 
"Pump on".

Το σύστημα είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

7. Λειτουργία
H PM 2 εκκινεί και διακόπτει αυτόματα την αντλία. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικούς 
τρόπους:
• Κατά την παράδοση, η μονάδα διαθέτει μία 

αρχική ρύθμιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συστήματα με ή χωρίς πιεστικό δοχείο. Βλέπε 
υποκεφάλαιο 7.1 Εκκίνηση/παύση σύμφωνα με 
την κατανάλωση νερού.

• Σε συστήματα με πιεστικό δοχείο, υπάρχει η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης της ρύθμισης που 
περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 7.2 Εκκίνηση/
παύση με διαφορική πίεση 1 bar. Η ρύθμιση θα 
μειώσει το χρόνο λειτουργίας της αντλίας.

7.1 Εκκίνηση/παύση σύμφωνα με την 
κατανάλωση νερού

H αρχική ρύθμιση της ΡΜ 2 είναι σε αυτό το 
πρόγραμμα λειτουργίας, δηλαδή ο διακόπτης 5 DIP 
είναι ρυθμισμένος στο "OFF".

7.1.1 Συνθήκες εκκίνησης και παύσης
Συνθήκες εκκίνησης
Η μονάδα εκκινεί την αντλία όταν πληρούνται μία 
από τις παρακάτω συνθήκες τουλάχιστον:
• Η παροχή είναι υψηλότερη από Qmin..
• Η πίεση είναι χαμηλότερη από pstart.

Η αρχική ρύθμιση της πίεσης εκκίνησης είναι 
1,5 bar και μπορεί να αυξηθεί ανά βήματα των 
0,5 bar. Βλέπε υποκεφάλαιο 5.1 Διακόπτες DIP.

Συνθήκες παύσης
Η μονάδα σταματά την αντλία με χρονική 
καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν πληρούνται 
και οι δύο παρακάτω συνθήκες:
• Η παροχή είναι χαμηλότερη από Qmin.
• Η πίεση είναι υψηλότερη από pstart.
Οι τιμές pstart και Qmin. παρατίθενται στο κεφάλαιο 
11. Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σημείωση

Όταν γίνουν οι επιθυμητές ρυθμίσεις 
διακόπτη DIP στη συνέχεια πρέπει να 
ενεργοποιηθούν γιατί σε αντίθετη 
περίπτωση η PM 2 δεν μπορεί να 
ανιχνεύσει τις ρυθμίσεις.

Φωτεινό πεδίο 
[bar] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Αρ. διακόπτη 
DIP 1 2 3 4 5 6 7 8

Σημείωση

Εάν δεν δημιουργηθεί πίεση στο 
σύστημα μέσα σε 5 λεπτά μετά την 
εκκίνηση, θα ενεργοποιηθεί η 
προστασία ξηρής λειτουργίας και η 
αντλία θα σταματήσει. Ελέγξτε τις 
συνθήκες πλήρωσης της αντλίας πριν 
προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε την 
αντλία.
Η αντλία επανεκκινείται αυτόματα σε 
περίπτωση που ο διακόπτης DIP 6 
(AUTO RESET) έχει τεθεί στο "ΟΝ", 
διαφορετικά η αντλία μπορεί να 
επανεκκινηθεί χειροκίνητα πατώντας το 
[Reset].

Προσοχή
Με την αρχική ρύθμιση η αντλία δεν θα 
σταματήσει μέχρι να φτάσει τη μέγιστή 
της πίεση.
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7.2 Εκκίνηση/παύση με διαφορική πίεση 
1 bar

Αυτό το πρόβλημα λειτουργίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συστήματα με πιεστικό δοχείο 
που διαθέτει επαρκές μέγεθος.
Σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας, η αντλία 
εκκινείται και διακόπτεται σε διαφορική πίεση 1 bar, 
που μειώνει το χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Εάν το 
πιεστικό δοχείο δεν διαθέτει επαρκές μέγεθος, θα 
προκαλέσει συχνούς κύκλους (εκκινήσεις - παύσεις) 
της αντλίας.
Για να ενεργοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα 
λειτουργίας, ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP στο "ΟΝ". 
Βλέπε υποκεφάλαιο 5.1 Διακόπτες DIP.

7.2.1 Συνθήκες εκκίνησης και παύσης
Οι συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω απαιτούν 
ο διακόπτης 5 DIP να είναι ρυθμισμένος στο "ΟΝ".

Συνθήκες εκκίνησης
Η μονάδα εκκινεί την αντλία όταν η πίεση είναι 
χαμηλότερη από pstart.
Η αρχική ρύθμιση της πίεσης εκκίνησης είναι 1,5 bar 
και μπορεί να αυξηθεί ανά βήματα των 0,5 bar. 
Βλέπε υποκεφάλαιο 5.1 Διακόπτες DIP.

Συνθήκες παύσης
Η μονάδα σταματά την αντλία όταν η πίεση είναι 
μεγαλύτερη από pstop.
pstop = pstart + 1 bar.

7.3 Διακοπή παροχής ισχύος
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η αντλία 
επανεκκινείται αυτόματα όταν ξανάρθει το ρεύμα και 
λειτουργεί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

8. Λειτουργίες

8.1 Αυτόματη επαναφορά (Auto-reset)
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία auto-reset, οι 
συναγερμοί συνεχών κύκλων και ξηρής λειτουργίας 
επανατίθενται αυτόματα.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ρυθμίστε το 
διακόπτη 6 DIP στο "ΟΝ". Βλέπε υποκεφάλαιο 
5.1 Διακόπτες DIP.

8.2 Αποφυγή συνεχών κύκλων
Για να αποφευχθούν οι μη ηθελημένες εκκινήσεις και 
παύσεις της αντλίας σε περίπτωση βλάβης της 
εγκατάστασης, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
αποφυγής συνεχών κύκλων.
Η λειτουργία θα εντοπίσει την πραγματοποίηση 
συνεχών κύκλων εάν συμβεί και θα σταματήσει την 
αντλία με έναν συναγερμό.

Όταν η ΡΜ 2 έχει ρυθμιστεί σε εκκίνηση/παύση 
σύμφωνα με την κατανάλωση νερού, η 
πραγματοποίηση συνεχών κύκλων μπορεί να συμβεί 
στις παρακάτω περιπτώσεις.
• Σε περίπτωση μικρής διαρροής.
• Σε περίπτωση που μία βρύση δεν είναι τελείως 

κλειστή.
Όταν η ΡΜ 2 έχει ρυθμιστεί σε εκκίνηση/παύση με 
διαφορική πίεση 1 bar, μπορεί να παρουσιαστεί 
πραγματοποίηση συνεχών κύκλων στις παρακάτω 
περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση που το πιεστικό δοχείο έχει χάσει 

την προπίεσή του.
• Σε περίπτωση που το μέγεθος του πιεστικού 

δοχείου δεν είναι επαρκές.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός 
πραγματοποίησης συνεχών κύκλων, η αντλία μπορεί 
να επανεκκινηθεί χειροκίνητα πατώντας [Reset].
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία auto-reset, η αντλία 
θα επανεκκινηθεί αυτόματα μετά από 12 ώρες σε 
κατάσταση συναγερμού.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ρυθμίστε το 
διακόπτη 7 DIP στο "ΟΝ". Βλέπε υποκεφάλαιο 
5.1 Διακόπτες DIP.

Προσοχή

Η λειτουργία auto-reset ΔΕΝ πρέπει να 
ενεργοποιείται σε αντλίες που δεν 
μπορούν να πραγματοποιήσουν 
αυτόματη πλήρωση όταν το νερό 
επιστρέφει μετά την ξηρή λειτουργία.

Σημείωση

Σε περίπτωση πολύ μικρής 
κατανάλωσης, η λειτουργία αποφυγής 
συνεχών κύκλων μπορεί να την 
καταγράψει ως ελάχιστη διαρροή και να 
σταματήσει την αντλία χωρίς να το 
επιθυμείτε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η 
λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.



83

8.3 Μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας 
(30 λεπτά)

Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η αντλία 
μπορεί να διακοπεί όταν έχει λειτουργήσει συνεχώς 
επί 30 λεπτά.
Επανεκκινήστε την αντλία πατώντας [Reset].
Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η αποφυγή 
περιττής κατανάλωσης νερού και ρεύματος, π.χ. σε 
περίπτωση σπασίματος των σωλήνων ή σημαντικών 
διαρροών.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ρυθμίστε το 
διακόπτη 8 DIP στο "ΟΝ". Βλέπε υποκεφάλαιο 
5.1 Διακόπτες DIP.

8.4 Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας
Η μονάδα διαθέτει προστασία κατά της ξηρής 
λειτουργίας, η οποία σταματά αυτόματα την αντλία σε 
περίπτωση ξηρής λειτουργίας.
Η προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας λειτουργεί 
διαφορετικά κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και της 
λειτουργίας.

8.4.1 Ξηρή λειτουργία κατά την πλήρωση
Εάν η μονάδα δεν ανιχνεύσει πίεση και παροχή μέσα 
στα επόμενα 5 λεπτά αφότου έχει συνδεθεί σε μία 
παροχή ισχύος και η αντλία έχει εκκινηθεί, τότε 
ενεργοποιείται ο συναγερμός ξηρής λειτουργίας.

8.4.2 Ξηρή λειτουργία κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας

Εάν η μονάδα δεν ανιχνεύσει πίεση και παροχή 
εντός 40 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της 
κανονικής λειτουργίας, ενεργοποιείται ο συναγερμός 
ξηρής λειτουργίας.

8.4.3 Επανάταξη συναγερμού ξηρής λειτουργίας
Χειροκίνητη επανάταξη
Εάν έχει ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ξηρής 
λειτουργίας, η αντλία μπορεί να επανεκκινηθεί 
χειροκίνητα πατώντας [Reset]. Εάν η μονάδα δεν 
ανιχνεύσει πίεση και παροχή εντός 
40 δευτερολέπτων μετά την επανεκκίνηση, 
ενεργοποιείται ο συναγερμός ξηρής λειτουργίας.

Auto-reset
Εάν η λειτουργία auto-reset είναι ενεργοποιημένη, 
η αντλία θα επανεκκινηθεί αυτόματα αφότου βρεθεί 
επί 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού. 
Εάν, αφότου επανεκκινηθεί, η αντλία δεν έχει 
πληρωθεί μέσα σε 5 λεπτά λειτουργίας, ο 
συναγερμός ξηρής λειτουργίας θα επανεμφανιστεί. 
Η λειτουργία auto-reset θα προσπαθήσει να 
επανεκκινήσει την αντλία κάθε 30 λεπτά κατά τις 
πρώτες 24 ώρες. Στη συνέχεια θα μεσολαβήσουν 
24 ώρες μεταξύ των προσπαθειών επανεκκίνησης.

9. Προστασία από παγετό
Εάν υπάρχει περίπτωση η μονάδα να αντιμετωπίσει 
συνθήκες παγετού κατά τη διάρκεια περιόδου 
αδράνειας, η μονάδα και το σύστημα σωληνώσεων 
πρέπει να αποστραγγιστούν πριν τεθεί η μονάδα 
εκτός λειτουργίας.

Σχ. 7 Θέσεις εγκατάστασης που διευκολύνουν 
την αποστράγγιση

Σημείωση

Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται, 
οποιαδήποτε κατανάλωση υπερβαίνει 
τα 30 λεπτά θα προκαλεί συναγερμό και 
η αντλία θα διακόπτεται.
Εάν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία 
auto-reset δεν θα επανεκκινεί την 
αντλία.

Προσοχή

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ένας 
συναγερμός κατά της ξηρής 
λειτουργίας, η αιτία πρέπει να 
εντοπιστεί πριν την επανεκκίνηση της 
αντλίας ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη 
βλάβη της αντλίας.

Σημείωση

Η μονάδα δεν έχει δυνατότητα 
αποστράγγισης αλλά η εγκατάστασή 
της σε μια από τις θέσεις που 
εικονίζονται στο σχ. 7 κάνει την 
αποστράγγιση ευκολότερη.

TM
04
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45

9 
32

09
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10. Κατάλογος συναγερμών

11. Τεχνικά χαρακτηριστικά

1) Η πίεση εκκίνησης (pstart) μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 0,5 bar. Η ρύθμιση περιγράφεται στο μέρος 
5.1 Διακόπτες DIP.

2) Η πίεση διακοπής (pstop) χρησιμοποιείται μόνο σε συστήματα με ένα πιεστικό δοχείο. Βλέπε μέρος 
7.2 Εκκίνηση/παύση με διαφορική πίεση 1 bar.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να περιορίζονται από τα χαρακτηριστικά της αντλίας. Βλέπε οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την αντλία.

Ένδειξη Συναγερμός Αιτία

Το "Alarm" είναι συνεχώς 
αναμμένο. Ξηρή λειτουργία. Η αντλία έχει λειτουργήσει χωρίς νερό.

Το "Alarm" αναβοσβήνει μία 
φορά ανά χρονική περίοδο. Συνεχείς κύκλοι.

Η αντλία αναβοσβήνει συνεχώς.
Σημείωση: Συμβαίνει μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί 
η λειτουργία αποφυγής συνεχών κύκλων. Βλέπε 
υποκεφάλαιο 8.2 Αποφυγή συνεχών κύκλων.

Το "Alarm" αναβοσβήνει δύο 
φορές ανά χρονική περίοδο.

Μέγιστος χρόνος 
λειτουργίας.

Η αντλία λειτουργεί συνεχώς επί 30 λεπτά.
Σημείωση: Συμβαίνει μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί 
η λειτουργία "μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας 
(30 λεπτά)". Βλέπε υποκεφάλαιο 8.3 Μέγιστος 
συνεχής χρόνος λειτουργίας (30 λεπτά).

Το "Alarm" αναβοσβήνει 
τρεις φορές ανά χρονική 
περίοδο.

Πρόγραμμα 
προστασίας.

Η αντλία είχε πολλές ακολουθίες εκκίνησης/
παύσης μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Κάθε εκκίνηση αντλίας καθυστερείται μερικά 
δευτερόλεπτα ώστε να προστατευτεί η 
εγκατάσταση. Η καθυστέρηση εκκίνησης είναι 
ενεργή μέχρι να αποκατασταθεί εκ νέου η κανονική 
λειτουργία.
Σημείωση: Το πρόγραμμα προστασίας θα 
προστατεύσει την εγκατάσταση όταν η ΡΜ 2 είναι 
ρυθμισμένη σε εκκίνηση/παύση με διαφορική 
πίεση 1 bar, δηλαδή όταν ο διακόπτης 5 DIP είναι 
ρυθμισμένος στο "ΟΝ". Το πρόγραμμα προστασίας 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία αποφυγής 
κύκλων.

Το "Alarm" αναβοσβήνει 
περισσότερες από τρεις 
φορές ανά χρονική περίοδο.

Εσωτερική βλάβη. Εσωτερική βλάβη στη μονάδα.

Χαρακτηριστικά Μοντέλο 230 V Μοντέλο 115 V

Τάση παροχής 1 x 220-240 VAC 1 x 110-120 VAC
Μέγιστο επαγωγικό φορτίο επαφής 10 A
Συχνότητα 50/60 Hz
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος Βλέπε πινακίδα.
Θερμοκρασία υγρού 0 °C - βλέπε πινακίδα.
pstart

1) 1,5 ως 5 bar
pstop

2) pstart + 1 bar
Qmin. 1,0 litre/min.
Χρονική καθυστέρηση κατά την παύση. 10 seconds
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN 10 / 10 bar / 1 MPa
Κλάση περιβλήματος IP65
Όγκος εσωτερικού πιεστικού δοχείου 0,1 litre
Διαστάσεις Βλέπε σχ. C, σελίδα 212.
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12. Πίνακας ευρέσεως βλαβών

Ειδοποίηση
Πριν την έναρξη εργασιών στην αντλία/μονάδα ΡΜ, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή έχει 
διακοπεί και ότι δεν μπορεί να επανέλθει κατά λάθος.

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση

1. Το πράσινο 
φωτεινό πεδίο
"0 bar" είναι 
σβηστό ακόμη κι 
αν έχει ανοίξει η 
παροχή ρεύματος.

a) Έχουν καεί οι ασφάλειες στην 
ηλεκτρική εγκατάσταση.

Αντικαταστήστε τις ασφάλειες. Εάν καούν 
και οι καινούριες, θα πρέπει να ελέγξετε την 
ηλεκτρική εγκατάσταση.

b) Το ρελέ διαρροής ή ο επιτηρητής 
τάσης έχει διακόψει.

Επαναφέρετε το ρελέ.

c) Δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Επικοινωνήστε με την εταιρία ηλεκτρικού 
ρεύματος.

d) Η μονάδα είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα*.

2. Η πράσινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Pump on" είναι 
αναμμένη, αλλά η 
αντλία δεν ξεκινά.

a) Η παροχή ρεύματος προς την 
αντλία έχει αποσυνδεθεί μετά τη 
μονάδα.

Ελέγξτε το φις και τις συνδέσεις καλωδίου 
και ελέγξτε εάν το ενσωματωμένο ρελέ 
διαρροής της αντλίας είναι κλειστό.

b) Η προστασία κινητήρα της αντλίας 
έχει διακόψει λόγω 
υπερφόρτωσης.

Ελέγξτε εάν ο κινητήρας/αντλία είναι 
φραγμένος.

c) Η αντλία είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε την αντλία.

d) Η μονάδα είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα*.

3. Η αντλία δεν 
εκκινείται όταν 
καταναλώνεται 
νερό. Το "Pump 
on" είναι κλειστό.

a) Πολύ μεγάλη διαφορά ύψους 
μεταξύ της μονάδας και του 
σημείου άντλησης.

Ρυθμίστε την εγκατάσταση ή αυξήστε την 
πίεση εκκίνησης. Βλέπε υποκεφάλαιο 
5.1 Διακόπτες DIP.

b) Η μονάδα είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα*.

4. Σύστημα χωρίς 
πιεστικό δοχείο:
Συχνές εκκινήσεις/
παύσεις.

a) Ο διακόπτης 5 DIP έχει ρυθμιστεί 
στο "ΟΝ".

Ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP στο "OFF".
Βλέπε υποκεφάλαιο 5.1 Διακόπτες DIP.

b) Διαρροή στις σωληνώσεις. Ελέγξτε και επισκευάστε τις σωληνώσεις.

c) Βαλβίδα αντεπιστροφής με 
διαρροή.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής.*

5.
Σύστημα με 
πιεστικό δοχείο: 
Συχνές εκκινήσεις/
παύσεις.

a) Το πιεστικό δοχείο δεν έχει 
προπίεση ή το μέγεθος του 
δοχείου δεν είναι επαρκές.

Ελέγξτε την προπίεση δοχείου και 
επαναφορτίστε το, εάν χρειάζεται.
Εάν το μέγεθος του πιεστικού δοχείου δεν 
είναι επαρκές, ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP 
στο "OFF" ή αντικαταστήστε το.

b) Βαλβίδα αντεπιστροφής με 
διαρροή.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής.*

6. Η αντλία δεν 
σταματά.

a) Η αντλία δεν μπορεί να δώσει την 
απαραίτητη πίεση κατάθλιψης.

Αντικαταστήστε την αντλία.

b) Η πίεση εκκίνησης έχει τεθεί πολύ 
ψηλά.

Μειώστε την πίεση εκκίνησης.
Βλέπε 5.1 Διακόπτες DIP.

c) Η μονάδα είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα*.

d) Η βαλβίδα αντεπιστροφής έχει 
"κολλήσει" στη θέση ανοιχτό.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής.*
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* Βλέπε οδηγίες σέρβις στην www.grundfos.com > International website > WebCAPS > Service.

7. Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Alarm" είναι 
συνεχώς 
αναμμένη.

a) Ξηρή λειτουργία. Η αντλία 
χρειάζεται νερό.

Ελέγξτε τις σωληνώσεις.

b) Η παροχή ρεύματος προς την 
αντλία έχει αποσυνδεθεί μετά τη 
μονάδα.

Ελέγξτε το φις και τις συνδέσεις καλωδίου 
και ελέγξτε εάν το ενσωματωμένο ρελέ 
διαρροής της αντλίας είναι κλειστό.

c) Η προστασία κινητήρα της αντλίας 
έχει διακόψει λόγω 
υπερφόρτωσης.

Ελέγξτε εάν ο κινητήρας/αντλία είναι 
φραγμένος.

d) Η αντλία είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε την αντλία.

e) Η μονάδα είναι ελαττωματική. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα*.

8. Σύστημα χωρίς 
πιεστικό δοχείο:
Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Alarm" 
αναβοσβήνει μία 
φορά ανά χρονική 
περίοδο.

a) Συνεχείς κύκλοι.
Κάποια βρύση δεν έχει κλείσει 
τελείως αφότου χρησιμοποιήθηκε.

Ελέγξτε εάν όλες οι βρύσες είναι καλά 
κλεισμένες.
Βλέπε υποκεφάλαιο 8.2 Αποφυγή συνεχών 
κύκλων.

b) Συνεχείς κύκλοι.
Υπάρχει κάποια μικρή διαρροή 
στο σύστημα.

Ελέγξτε το σύστημα για διαρροές.
Βλέπε υποκεφάλαιο 8.2 Αποφυγή συνεχών 
κύκλων.

9. Σύστημα με 
πιεστικό δοχείο: 
Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Alarm" 
αναβοσβήνει μία 
φορά ανά χρονική 
περίοδο.

a) Συνεχείς κύκλοι.
Το πιεστικό δοχείο δεν έχει 
προπίεση ή το μέγεθος του 
δοχείου δεν είναι επαρκές.

Ελέγξτε την προπίεση δοχείου και 
επαναφορτίστε το, εάν χρειάζεται.
Εάν το μέγεθος του πιεστικού δοχείου δεν 
είναι επαρκές, ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP 
στο "OFF" ή αντικαταστήστε το.
Βλέπε υποκεφάλαιο 8.2 Αποφυγή συνεχών 
κύκλων.

10.Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Alarm" 
αναβοσβήνει δύο 
φορές ανά χρονική 
περίοδο.

a) Μέγιστος συνεχής χρόνος 
λειτουργίας (30 λεπτά).
Η αντλία λειτουργεί συνεχώς επί 
30 λεπτά.

Ελέγξτε το σύστημα για διαρροές.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία για να 
επιτρέψετε στην αντλία να λειτουργήσει για 
30 λεπτά.
Βλέπε υποκεφάλαιο 8.3 Μέγιστος συνεχής 
χρόνος λειτουργίας (30 λεπτά).

11. Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία 
"Alarm" 
αναβοσβήνει τρεις 
φορές ανά περίοδο 
και κάθε εκκίνηση 
αντλίας 
καθυστερείται 
μερικά 
δευτερόλεπτα.

a) Πολύ συχνές ακολουθίες 
εκκίνησης/παύσης μέσα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα.
Το πιεστικό δοχείο δεν έχει 
προπίεση ή το μέγεθος του 
δοχείου δεν είναι επαρκές.

Ελέγξτε την προπίεση δοχείου και 
επαναφορτίστε το, εάν χρειάζεται.
Εάν το μέγεθος του πιεστικού δοχείου δεν 
είναι επαρκές, ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP 
στο "OFF" ή αντικαταστήστε το.

b) Πολύ συχνές ακολουθίες 
εκκίνησης/παύσης μέσα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
Η ΡΜ 2 έχει ρυθμιστεί σε εκκίνηση/
παύση με διαφορική πίεση 1 bar, 
δηλαδή, ο διακόπτης 5 DIP είναι 
ρυθμισμένος στο "ΟΝ", αλλά δεν 
έχει τοποθετηθεί πιεστικό δοχείο 
στο σύστημα.

Ρυθμίστε το διακόπτη 5 DIP στο "OFF".

12. Το κόκκινο φωτάκι 
"Alarm" 
αναβοσβήνει 
τέσσερις φορές 
ανά περίοδο.

a) Πρόβλημα στον αισθητήρα πίεσης. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη μονάδα 
PM.*

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση
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13. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα

Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά 
χαρακτηριστικά για την PM 2 της Grundfos μπορείτε 
να βρείτε στην www.grundfos.com > International 
website > WebCAPS.
Εάν έχετε οποιεδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με 
την πλησιέστερη εταιρία Grundfos.

14. Απόρριψη
Το προϊόν αυτό και τα εξαρτήματά του θα πρέπει να 
απορριφθούν με ένα φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο:
1. Χρησιμοποιήστε την τοπική δημόσια ή ιδιωτική 

υπηρεσία συλλογής αποβλήτων.
2. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με την 

πλησιέστερη εταιρεία Grundfos ή συνεργείο 
επισκευών.

Υπόκειται σε τροποποιήσεις.
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

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

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

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

Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 
Тел.: +(37517) 233 97 65, 
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

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

Bulgaria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd. 
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

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.
51 Floor, Raffles City
No. 268 Xi Zang Road. (M)
Shanghai 200001
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

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

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

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

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-3066 5650 
Telefax: +358-3066 56550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

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

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

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

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

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

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 
01010 Київ, Вул. Московська 8б, 
Тел.:(+38 044) 390 40 50 
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

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

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 



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

Usbekistan
Представительство ГРУНДФОС в 
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й 
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

Addresses revised 24.03.2010
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