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Deklaracja zgodno⁄ci

Ñâèäåòåëüñòâî î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì

My, GRUNDFOS, o⁄wiadczamy z pe°n¿ odpowiedzialno⁄ci¿, ¢e
nasze wyroby AP80, AP100 oraz AP130, kt†rych deklaracja
niniejsza dotyczy, s¿ zgodne z nastõpuj¿cymi wytycznymi Rady d/s
ujednolicenia przepis†w prawnych kraj†w cz°onkowskich EWG:

Ìû, ôèðìà GRUNDFOS, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî
èçäåëèÿ AP80, AP100 è AP130, ê êîòîðûì è îòíîñèòñÿ äàííîå
ñâèäåòåëüñòâî, îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ñëåäóþùèõ óêàçàíèé Ñîâåòà
ÅÝÑ îá óíèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèé ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÝÑ:

˚ maszyny (98/37/EWG),
zastosowana norma: EN 292.
˚ zgodno⁄Ì elektromagnetyczna (89/336/EWG),
zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
˚ wyposa¢enie elektryczne do stosowania w okre⁄lonym zakresie
napiõÌ (73/23/EWG),
zastosowane normy: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– Ìàøèíîñòðîåíèå (98/37/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 292.
– Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü (89/336/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 61 000-6-2 è
EN 61 000-6-3.
– Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîãî
äèàïàçîíà çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 60 335-1 è
EN 60 335-2-41.

KonformitÃsi nyilatkozat

Izjava o usklaŒenosti

Mi, a GRUNDFOS, egyed•li felel—ssÕggel kijelentj•k, hogy az AP80,
AP100 Õs AP130 termÕkek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik,
megfelelnek az Eur†pai Uni† tagÃllamainak jogi irÃnyelveit
–sszehangol† tanÃcs alÃbbi irÃnyelveinek:

Mi, GRUNDFOS, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi
AP80, AP100 i AP130, na koje se ova izjava odnosi, sukladni
smjernicama Savjeta za prilagodbu propisa dr ava-Òlanica EZ:

˚ GÕpek (98/37/EGK).
Alkalmazott szabvÃny: EN 292.
˚ ElektromÃgneses –sszefÕrhet—sÕg (89/336/EGK).
Alkalmazott szabvÃnyok: EN 61 000-6-2 Õs EN 61 000-6-3.
˚ MeghatÃrozott fesz•ltsÕg hatÃrokon bel•l hasznÃlt elektromos
eszk–z–k (73/23/EGK).
Alkalmazott szabvÃnyok: EN 60 335-1 Õs EN 60 335-2-41.

Izjava o konformitetu

˚ Strojevi (98/37/EEZ).
Kori˛tena norma: EN 292.
˚ Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ).
Kori˛tene norme: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
˚ ElektriÒni pogonski ureŒaji za kori˛tenje unutar odreŒenih granica
napona (73/23/EEZ).
Kori˛tene norme: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå

Mi, GRUNDFOS, izjavljujemo pod potpunom odgovorno˛Ìu da su
proizvodi AP80, AP100 i AP130 na koje se odnosi ova izjava u
saglasnosti sa smernicama i uputstvima Saveta za usagla˛avanje
pravnih propisa Òlanica Evropske unije:

Íèå, ôèðìà ÃÐÓÍÄÔÎÑ çàÿâÿâàìå ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò, ÷å ïðîäóêòèòå
AP80, AP100 è AP130, çà êîèòî ñå îòíàñÿ íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ,
îòãîâàðÿò íà ñëåäíèòå óêàçàíèÿ íà Ñúâåòà çà óåäíàêâÿâàíå íà
ïðàâíèòå ðàçïîðåäáè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè íà ÅÈÎ:

˚ ma˛ine (98/37/EWG),
kori˛Ìen standard: EN 292.
˚ elektromagnetna usagla˛enost (89/336/EWG),
kori˛Ìeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
˚ elektriÒna oprema razvijena za kori˛Ìenje unutar odreŒenih
naponskih granica: (73/23/EWG),
kori˛Ìeni standardi: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

– Ìàøèíè (98/37/EÈO).
Ïðèëîæåíà íîðìà: EN 292.
– Åëåêòðîìàãíåòè÷íà ïîíîñèìîñò (89/336/EÈO).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.
– Åëåêòðè÷åñêè ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ çà óïîòðåáà â ðàìêèòå íà
îïðåäåëåíè ãðàíèöè íà íàïðåæåíèå íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê
(73/23/EÈO).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 60 335-1 è EN 60 335-2-41.

Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products
AP80, AP100 and AP130, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the
EEC Member States relating to

Wir GRUNDFOS erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte
AP80, AP100 und AP130, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

– Machinery (98/37/EEC).
Standard used: EN 292.
– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
(73/23/EEC).
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-41.

– Maschinen (98/37/EWG).
Norm, die verwendet wurde: EN 292.
– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen (73/23/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-41.

Bjerringbro, 15th August 2002

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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1. Wskaz†wki bezpieczeœstwa
1.1 Informacje og†lne
Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe
wskaz†wki, jakie uwzglõdniaÌ nale¢y podczas instalowania,
eksploatacji i konserwacji. Dlatego te¢ przed zainstalowaniem
i uruchomieniem winien j¿ przeczytaÌ zar†wno monter, jak i
u¢ytkownik wzgl. jego personel fachowy. Instrukcja winna byÌ
stale dostõpna w miejscu eksploatacji sprzõtu.
UwzglõdniaÌ nale¢y nie tylko og†lne wskaz†wki
bezpieczeœstwa, podane w rozdziale niniejszym, lecz tak¢e
wskaz†wki specjalne, podawane w poszczeg†lnych
rozdzia°ach.

1.2 Oznakowanie wskaz†wek bezpieczeœstwa
Wskaz†wki bezpieczeœstwa podane w
niniejszej instrukcji, kt†rych nieprzestrzeganie
mo¢e stwarzaÌ zagro¢enie dla ludzi,
oznaczono specjalnie og†lnym znakiem
ostrzegawczym ¯Znak ostrzegawczy wg DIN
4844-W9‘.

UWAGA

RADA
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Tu podawane s¿ rady lub wskaz†wki
u°atwiaj¿ce pracõ i zwiõkszaj¿ce
bezpieczeœstwo eksploatacji.

‘ strza°ek wskazuj¿cych kierunek obrot†w
‘ oznakowaœ przy°¿czy czynnika
i utrzymywaÌ te oznakowania w dobrze czytelnym stanie.

1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu
Personel wykonuj¿cy monta¢, obs°ugõ, przegl¿dy i
konserwacjõ sprzõtu musi posiadaÌ kwalifikacje niezbõdne do
wykonywania tych prac. U¢ytkownik winien dok°adnie
uregulowaÌ zakres kompetencji i odpowiedzialno⁄ci oraz
sprawy nadzoru nad tym personelem.
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3.

Ten symbol znajduje siõ przy wskaz†wkach
bezpieczeœstwa, kt†rych nieprzestrzeganie
mo¢e spowodowaÌ zagro¢enia dla sprzõtu i
jego dzia°ania.

Nale¢y bezwzglõdnie przestrzegaÌ wskaz†wek
umieszczonych bezpo⁄rednio na sprzõcie, jak np.

1.4 Niebezpieczeœstwa przy nieprzestrzeganiu
wskaz†wek bezpieczeœstwa
Nieprzestrzeganie wskaz†wek bezpieczeœstwa mo¢e
spowodowaÌ zagro¢enia, zar†wno dla os†b, jak i ⁄rodowiska
wzgl. samego sprzõtu. Nieprzestrzeganie wskaz†wek
bezpieczeœstwa mo¢e spowodowaÌ utratõ wszelkich praw
odszkodowawczych.
Ich nieprzestrzeganie mo¢e w szczeg†lno⁄ci wywo°ywaÌ np.
nastõpuj¿ce skutki:
‘ nieprawid°owe dzia°anie sprzõtu
‘ nieskuteczno⁄Ì zalecanych metod konserwacji i napraw
‘ zagro¢enie os†b oddzia°ywaniami elektrycznymi i
mechanicznymi.

1.5 Bezpieczna praca
PrzestrzegaÌ nale¢y podanych w niniejszej instrukcji
wskaz†wek bezpieczeœstwa, obowi¿zuj¿cych przepis†w
miõdzynarodowych o zapobieganiu wypadkom, oraz
ewentualnych wewnõtrznych instrukcji roboczych i
eksploatacyjnych, oraz przepis†w bezpieczeœstwa
obowi¿zuj¿cych u u¢ytkownika.

1.6 Wskaz†wki bezpieczeœstwa dla u¢ytkownika /
obs°uguj¿cego
‘ nie wolno usuwaÌ istniej¿cych os°on czõ⁄ci ruchomych na
urz¿dzeniu znajduj¿cym siõ w eksploatacji.
‘ wykluczyÌ zagro¢enie pr¿dem elektrycznym (szczeg†°owe
wskaz†wki patrz np. w przepisach elektrotechnicznych i
wytycznych lokalnego zak°adu energetycznego).

1.7 Wskaz†wki bezpieczeœstwa dla prac
konserwacyjnych, przegl¿d†w i monta¢u
U¢ytkownik winien zadbaÌ, aby wszystkie prace
konserwacyjne, przegl¿dowe i monta¢owe wykonywane by°y
przez autoryzowany i wykwalifikowany personel fachowy,
dostatecznie zaznajomiony ze sprzõtem przez wnikliwe
przestudiowanie instrukcji eksploatacji.
Prace przy urz¿dzeniu nale¢y z zasady wykonywaÌ tylko po
jego wy°¿czeniu. Nale¢y bezwzglõdnie zachowaÌ opisany w
instrukcji eksploatacji spos†b wy°¿czania urz¿dzenia.
Bezpo⁄rednio po zakoœczeniu prac nale¢y ponownie
zamontowaÌ wzgl. uruchomiÌ wszystkie urz¿dzenia
zabezpieczaj¿ce i ochronne.
Przed ponownym uruchomieniem uwzglõdniÌ czynno⁄ci
opisane w punkcie 7. Uruchomienie.

1.8 Samodzielna przebudowa i wykonywanie czõ⁄ci
zamiennych
Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone s¿ tylko po
uzgodnieniu z producentem. Oryginalne czõ⁄ci zamienne i
autoryzowany przez producenta osprzõt s°u¢¿ zapewnieniu
bezpieczeœstwa. Za skutki stosowania innych czõ⁄ci
producent nie mo¢e ponosiÌ odpowiedzialno⁄ci.

1.9 Niedozwolony spos†b eksploatacji

2.2.6 Praca pompy

Bezpieczeœstwo i niezawodno⁄Ì eksploatacyjna urz¿dzenia
s¿ gwarantowane tylko przy eksploatowaniu go zgodnie z
przeznaczeniem, okre⁄lonym w punkcie 2.1 Przeznaczenie
instrukcji monta¢u i eksploatacji. Nie wolno w ¢adnym
przypadku przekraczaÌ warto⁄ci granicznych, podanych w
danych technicznych.

Przy pracy przerywanej: maksymalnie 20 za°¿czeœ na godzinõ.

2. Opis og†lny
2.1 Przeznaczenie

Poziom ci⁄nienia akustycznego pompy jest ni¢szy ni¢
warto⁄ci dopuszczalne w Wytycznych UE 98/37/EEC
odno⁄nie maszyn.

Pompy GRUNDFOS typu AP80, AP100 i AP130 przeznaczone
s¿ do pompowania:

3. Bezpieczeœstwo

UWAGA

2.2.7 Poziom ci⁄nienia akustycznego

‘ ⁄ciek†w surowych,

Monta¢ pompy w studzience mo¢e byÌ
wykonywany wy°¿cznie przez odpowiednio
przeszkolony personel.

‘ wody poprodukcyjnej,
‘ du¢ych ilo⁄ci wody gruntowej i podziemnej.
Pompy te przeznaczone s¿ do pompowania w/w cieczy w
takich miejscach jak:
‘ budynki publiczne,
‘ bloki mieszkalne,
‘ zak°ady przemys°owe,
‘ gara¢e,
‘ parkingi podziemne,
‘ restauracje,
‘ hotele.
Zwarta budowa pomp sprawia, ¢e s¿ one szczeg†lnie
przydatne do sta°ego monta¢u zanurzonego lub suchego.
W przypadku instalacji zanurzonej pompy mog¿ byÌ
montowane ze z°¿czem automatycznym lub oddzieln¿
podstaw¿ do monta¢u wolnostoj¿cego. Dzõki umieszczonym
na pompach uchwytom mog¿ byÌ one stosowane jako pompy
przeno⁄ne.
W przypadku instalacji suchej pompa dostarczana jest z
p°aszczem ch°odz¿cym do wewnõtrznego i zewnõtrznego
ch°odzenia silnika.
Pompy typu AP80, AP100 i AP130 zaprojektowane s¿ z
wolnym przelotem wirnika wynosz¿cym odpowiednio 80, 100 i
130 mm, dziõki czemu mo¢liwe jest przepompowywanie
stosunkowo du¢ych zanjeczyszczeœ.
2.1.1 ¨rodowisko wybuchowe
W miejscach, gdzie wystõpuje zagro¢enie wybuchem, nale¢y
stosowaÌ pompy AP w wykonaniu przeciwwybuchowym.

UWAGA

Klasyfikacja wybuchowo⁄ci pomp wed°ug EEx
de IIB T4. W ka¢dym przypadku pompa musi
byÌ dopuszczona do stosowania przez lokalne
w°adze.
Oddzielny rozrusznik silnika / skrzynka
sterowania w wersji standardowej nie mog¿
byÌ montowane w ⁄rodowisku zagro¢onym
wybuchem.

2.2 Dane techniczne
2.2.1 Warto⁄Ì pH
Pompy AP przeznaczone do monta¢u sta°ego mog¿
przepompowywaÌ ciecze o warto⁄ci pH pomiõdzy 4 i 10.
2.2.2 Temperatura cieczy - monta¢ zanurzony
Temperatura cieczy: 0‰C - +40‰C.
Temperatura kr†tkookresowa: do +60‰C.
2.2.3 Temperatura cieczy - pompy z p°aszczem
ch°odz¿cym
Temperatura cieczy: 0‰C - +40‰C.

4. Transport i sk°adowanie
Pompy, celem zabezpieczenia przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie transportu, umieszczone s¿ w
sztywnych pud°ach kartonowych. Ze wzglõd†w
bezpieczeœstwa opakowanie mo¢na zdj¿Ì dopiero po
zainstalowaniu pompy.
SprawdziÌ, czy pompa na czas transportu zabezpieczona jest
przed przewr†ceniem siõ.
Do podnoszenia pompy przy pomocy podno⁄nika s°u¢¿
uchwyty oczkowe na korpusie pompy. Nie podnosiÌ pomp za
kable silnika lub przewody pompy.
Na czas d°u¢szego sk°adowania nale¢y zabezpieczyÌ pompõ
przed mrozem i wilgoci¿.
Po d°u¢szym okresie sk°adowania, przed uruchomieniem
pompy nale¢y dok°adnie j¿ sprawdziÌ. SprawdziÌ, czy wirnik
obraca siõ swobodnie. Szczeg†lnie dok°adnie nale¢y
sprawdziÌ stan uszczelnienia wa°u i przepusty kablowe.

5. Monta¢
W miejscu monta¢u nale¢y przymocowaÌ na sta°e tabliczkõ
znamionow¿ dostarczan¿ luzem z pomp¿.
Przed przyst¿pieniem do monta¢u sprawdziÌ poziom oleju w
komorze olejowej, patrz: roz. 8. Konserwacja i serwis.

5.1 Monta¢ zanurzony na sprzõgle samoczynnym
W instalacjach stacjonarnych pompõ mo¢na zamontowaÌ na
z°¿czu automatycznym. Pompa mo¢e pracowaÌ czõ⁄ciowo
lub ca°kowicie zanurzona.
1. Wewn¿trz studzienki wykonaÌ otwory do monta¢u
uchwyt†w prowadnic i przymocowaÌ tymczasowo uchwyty
dwiema ⁄rubami.
2. Na dnie studzienki ustawiÌ stopõ kolanow¿ z°¿cza
automatycznego. SprawdziÌ pionem w°a⁄ciwe ustawienie.
PrzymocowaÌ ⁄rubami rozprõ¢nymi do dna studzienki.
Je⁄li dno studzienki nie jest r†wne, nale¢y zastosowaÌ
podk°adki, tak by stopa kolanowa z°¿cza automatycznego
znajdowa°a siõ w po°o¢eniu poziomym.
3. ZamontowaÌ przew†d t°oczenia zgodnie z og†lnie
przyjõtymi zasadami nie dopuszczaj¿c do naprõ¢eœ i
odkszta°ceœ.
4. W°o¢yÌ prowadnice w pier⁄cienie stopy kolanowej z°¿cza
automatycznego i dopasowaÌ ich d°ugo⁄Ì do wspornika
prowadnic.
5. OdkrõciÌ tymczasowo przykrõcone uchwyty prowadnic,
za°o¢yÌ je od g†ry prowadnic i mocno dokrõciÌ je do
⁄cianek studzienki.

Temperatura kr†tkookresowa: do +60‰C.
2.2.4 Gõsto⁄Ì pompowanej cieczy
Maksymalna gõsto⁄Ì pompowanej cieczy: 1100 kg/m 3.
2.2.5 Poziom pompowanej cieczy

Do pracy ci¿g°ej, tzn. przez okres d°u¢szy ni¢ 1
godzina, je⁄li silnik nie jest w czasie pracy
ca°kowicie zanurzony, nale¢y zamontowaÌ na
pompie p°aszcz ch°odz¿cy.

UWAGA

Prowadnice nie mog¿ mieÌ luzu osiowego,
kt†ry podczas pracy pompy mo¢e byÌ
przyczyn¿ ha°asu.

6. Przed opuszczeniem pompy do studzienki oczy⁄ciÌ jej dno
z zanieczyszczeœ.

W przypadku monta¢u zanurzonego najni¢szy poziom musi
znajdowaÌ siõ powy¢ej obudowy pompy.
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7. Jedn¿ z po°†wek z°¿cza automatycznego zamontowaÌ na
kr†Ìcu t°ocznym pompy. Èapy prowadz¿ce tej po°†wki
z°¿cza wprowadziÌ miõdzy prowadnice i wpu⁄ciÌ pompõ
do studzienki, pos°uguj¿c siõ zamocowanym do rõkoje⁄ci
°aœcuchem. Gdy pompa dojdzie do stopy kolanowej z°¿cza
automatycznego, nastõpuje szczelne po°¿czenie z
przewodem t°ocznym.
8. ZaczepiÌ koniec °aœcucha o hak w g†rnej czõ⁄ci
studzienki.
9. WyregulowaÌ d°ugo⁄Ì kabla zasilaj¿cego silnika poprzez
nawiniõcie go szpulõ, tak by nie uleg° uszkodzeniu podczas
pracy pompy. PrzymocowaÌ szpulõ kabla do uchwytu w
g†rnej czõ⁄ci studzienki. SprawdziÌ, czy kabel nie jest
pokrõcony lub zwiniõty zbyt mocno.
UWAGA

Koniec kabla nie mo¢e byÌ zanurzony w
wodzie, gdy¢ istnieje niebezpieczeœstwo
przenikniõcia wody do ⁄rodka kabla i
uszkodzenia go.

3. Wy°¿cznik alarmowy wysokiego poziomu, je⁄li jest
stosowany, nale¢y zainstalowaÌ oko°o 10 cm powy¢ej
wy°¿cznika poziomu pracuj¿cego na za°¿czanie pompy,
jednak¢e sygna° alarmowy powinien byÌ podawany zanim
poziom cieczy osi¿gnie przew†d wlotowy do studzienki.

5.5 Czujniki temperatury
Czujniki temperatury umieszczone s¿ w uzwojeniach stojana.
Styki czujnik†w otwieraj¿ siõ w przypadku przegrzania tzn,
gdy temperatura osi¿gnie 130‰C.
Warunki pracy:
Napiõcie
[VAC]
250
500

Max. pr¿d
[A]

cos ϕ

2,5

1,0

1,6

0,6

0,75

1,0

0,5

0,6

5.2 Monta¢ zanurzony wolnostoj¿cy
1. ZamontowaÌ zesp†° podstawy na ko°nierz ss¿cy pompy.
2. Na kr†ciec t°oczny pompy zamontowaÌ kolanko 90‰ i
pod°¿czyÌ przew†d t°oczny.
W przypadku stosowania przewodu giõtkiego sprawdziÌ, czy
przew†d nie wygina siõ i czy ⁄rednica wewnõtrzna odpowiada
⁄rednicy kr†Ìca t°ocznego.
3. ZanurzyÌ pompõ w cieczy. Zaleca siõ, by pompa
spoczywa°a na sta°ym fundamencie.

5.3 Monta¢ suchy
Przy monta¢u suchym pompõ montuje siõ na zewn¿trz
studzienki.
Silnik pompy jest obudowany wodoszczelnie, tak ¢e nie
ulegnie uszkodzeniu, je⁄li nawet miejsce monta¢u zostanie
zalane wod¿.
1. ZamontowaÌ na pompie uchwyt i zesp†° podstawy.
2. OznaczyÌ i wykonaÌ otwory monta¢owe w betonowym
pod°o¢u.
3. PrzymocowaÌ pompõ ⁄rubami rozprõ¢nymi.
4. SprawdziÌ ustawienie pompy w pozycji poziomej /
pionowej.
5. Pod°¿czyÌ kabel zasilaj¿cy silnika i przew†d steruj¿cy.
Celem u°atwienia obs°ugi pompy, na jej wlocie i wylocie nale¢y
zamontowaÌ zawory odcinaj¿ce.

Pompy nie w wykonaniu przeciwwybuchowym posiadaj¿ tylko
jeden zestaw czujnik†w temperatury.
Pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym posiadaj¿ dwa
zestawy czujnik†w temperatury. Dodatkowy zestaw czujnik†w
otwiera siõ przy temperaturze oko°o 10‰C wy¢szej ni¢
temperatura otwarcia zestawu standardowego. Dodatkowy
zestaw czujnik†w stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem w ⁄rodowisku wybuchowym.
Czujniki temperatury pod°¿czone s¿ do przewodu sterowania,
patrz: roz. 6. Przy°¿cze elektryczne. Musz¿ byÌ one
pod°¿czone do obwodu zabezpieczaj¿cego osobnego
sterownika pomp.

5.6 Czujniki wilgoci
Pompy do monta¢u zanurzonego s¿ dostõpne z lub bez
czujnik†w wilgoci.
Pompy wyposa¢one w czujniki wilgoci posiadaj¿ jeden czujnik
w komorze olejowej i jeden w komorze pod pokryw¿ g†rn¿.
Pompy do monta¢u suchego s¿ wyposa¢one w jeden
czujnik wilgoci, kt†ry znajduje siõ w komorze olejowej.
Czujnik wilgoci sk°ada siõ z dw†ch pr†bnik†w, miõdzy kt†rymi
nastõpuje pomiar oporno⁄ci (przewodno⁄ci). W przypadku
pojawienia siõ wilgoci nastõpuje zmiana oporno⁄ci zale¢nie
od ilo⁄ci i przewodno⁄ci cieczy.

6. ZamontowaÌ przew†d ss¿cy i t°oczny oraz zawory
odcinaj¿ce. SprawdziÌ, czy pompa nie jest nara¢ona na
naprõ¢enia od ruroci¿g†w.

Aby umo¢liwiÌ wy°¿czanie pompy w przypadku wycieku,
sterownik pompy musi byÌ wyposa¢ony w jednostkõ
wy°¿czaj¿c¿ dla ka¢dego z czujnik†w. Jednostka taka musi
posiadaÌ napiõcie 24 V AC izolowane elektrycznie na czujniku
i mieÌ regulowan¿ czu°o⁄Ì w zakresie od 0 do 100 kΩ.

5.4 Sterowniki poziomu

Czu°o⁄Ì jednostki wy°¿czaj¿cej nale¢y ustawiÌ na oko°o
50 kΩ, zale¢nie od przewodno⁄ci pompowanej cieczy.

Pompy typu AP100 do AP100.150.170 mog¿ byÌ dostarczane
z osobnym sterownikiem poziomu typu LC dla instalacji
jednopompowych lub LCD dla instalacji dwupompowych.
Sterownik LC wyposa¢ony jest w dwa lub trzy wy°¿czniki
poziomu. Wy°¿cznik trzeciego poziomu stanowi opcjõ i s°u¢y
do sygnalizacji poziomu alarmowego.
Sterownik LCD wyposa¢ony jest w trzy lub cztery wy°¿czniki
poziomu: jeden dla wsp†lnego wy°¿czania, a dwa dla
za°¿czania pomp. Wy°¿cznik czwartego poziomu stanowi
opcjõ i s°u¢y do sygnalizacji poziomu alarmowego.
Podczas monta¢u wy°¿cznik†w poziomu nale¢y zwr†ciÌ
uwagõ na poni¢sze punkty:
1. Celem zapobie¢enia zasysaniu powietrza i wibracjom w
pompach zanurzonych, wy°¿cznik poziomu pracuj¿cy na
wy°¿czenie pompy nale¢y zamontowaÌ w taki spos†b, by
pompa by°a wy°¿czana zanim poziom cieczy obni¢y siõ
poni¢ej g†rnej czõ⁄ci obudowy pompy.
2. Wy°¿cznik poziomu pracuj¿cy na za°¿czenie pompy nale¢y
zainstalowaÌ w taki spos†b, by pompa by°a za°¿czana przy
okre⁄lonym poziomie cieczy, jednak¢e pompa powinna
za°¿czaÌ siõ zanim poziom cieczy osi¿gnie dolny przew†d
wlotowy do studzienki.
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Czujniki wilgoci pod°¿czone s¿ do przewodu sterowania,
patrz: roz. 6. Przy°¿cze elektryczne, a jednostki wy°¿czaj¿ce
nale¢y pod°¿czyÌ do obwodu zabezpieczaj¿cego osobnego
sterownika pomp.

6. Przy°¿cze elektryczne
Przy°¿cze elektryczne nale¢y wykonaÌ zgodnie z miejscowymi
przepisami.
Napiõcie i czõstotliwo⁄Ì robocza podane s¿ na p°ytce
znamionowej. Tolerancja napiõcia: “10% warto⁄ci napiõcia
podanego na p°ytce znamionowej (“5% dla pomp
przeciwwybuchowych). SprawdziÌ, czy silnik odpowiada
napiõciu zasilania w sieci.
Pompõ nale¢y pod°¿czyÌ do sieci poprzez zewnõtrzny
wy°¿cznik g°†wny.
‘ AP100.100.24 wy°¿cznie do rozruchu bezpo⁄redniego. Inne
typy pomp przystosowane do rozruchu gwiazda-tr†jk¿t,
tzn.: obydwa koœce uzwojeœ silnika pod°¿czone s¿ do
przewodu silnika, patrz: rys. 1.
‘ T1 i T3 pod°¿czone s¿ do standardowego zestawu
czujnik†w temperatury.

‘ T1 i T2 pod°¿czone s¿ do dodatkowego zestawu czujnik†w
temperatury dla pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym.
‘ S1 i S2 pod°¿czone s¿ do czujnika wilgoci w komorze
olejowej.
‘ S3 i S4 pod°¿czone s¿ do czujnika wilgoci w komorze
olejowej pod pokryw¿ g†rn¿.
Rys. 1

Przed przyst¿pieniem do prac konserwacyjnych lub
serwisowych dok°adnie przep°ukaÌ pompõ czyst¿ wod¿.
Po zdemontowaniu pompy przep°ukaÌ wod¿ wszystkie czõ⁄ci.

T1
+10°C

T3

S3 S4

TM00 5612 1295

T2

6.1 Zabezpieczenie silnika
Wszystkie pompy dostarczane s¿ z 10 metrowym przewodem
i trzema koœc†wkami. Pompy nale¢y pod°¿czyÌ do osobnego
sterownika pomp z rozrusznikiem silnika.
Uzwojenia stojana posiadaj¿ czujniki temperatury, kt†re
wy°¿czaj¿ silnik w razie jego przegrzania.
Czujniki wilgoci zabudowane s¿ w komorze olejowej miõdzy
silnikiem i obudow¿ pompy oraz na p°ytce zacisk†w pod
pokryw¿ g†rn¿. Czujniki wilgoci wy°¿czaj¿ silnik w razie
dostania siõ wody do wnõtrza obudowy.
Czujniki temperatury i wilgoci pod°¿czone s¿ do przewodu
steruj¿cego. Czujniki temperatury i jednostki wy°¿czaj¿ce
czujnik†w wilgoci nale¢y pod°¿czyÌ do obwodu
zabezpieczaj¿cego osobnego sterownika pomp.
UWAGA

Przed rozpoczõciem prac konserwacyjnych na
pompie sprawdziÌ, czy zosta°a ona od°¿czona
od zasilania i zabezpieczona przed
przypadkowym za°¿czeniem. PoczekaÌ, a¢
wszystkie ruchome czõ⁄ci zatrzymaj¿ siõ.
Prace konserwacyjne i serwisowe mog¿ byÌ wykonywane
wy°¿cznie przez osobõ uprawnion¿.

PE U 1 U 2 V 1 V 2 W1 W2

S1 S2

8. Konserwacja i serwis

W ⁄rodowisku zagro¢onym wybuchem nale¢y
w wersji standardowej zainstalowaÌ osobny
rozrusznik silnika / skrzynkõ sterowania.

7. Uruchomienie
1. SprawdziÌ poziom oleju w komorze olejowej.
2. Wyj¿Ì bezpieczniki i sprawdziÌ, czy wirnik napõdzany
obraca siõ swobodnie.
3. SprawdziÌ, je⁄li zosta°y zainstalowane, czy zespo°y
kontroluj¿ce pracuj¿ w°a⁄ciwie.
4. Nie uruchamiaÌ pompy bez uprzedniego zalania uk°adu
ciecz¿ i odpowietrzenia. SprawdziÌ, czy pompa jest
zanurzona w cieczy, otworzyÌ zawory odcinaj¿ce i
sprawdziÌ ustawienie wy°¿cznik†w poziomu.
5. W instalacji suchej nale¢y osobno odpowietrzyÌ p°aszcz
ch°odz¿cy, je⁄li jest na pompie.

7.1 Kontrola kierunku obrot†w
Kierunek obrot†w pompy nale¢y sprawdzaÌ zawsze po
pod°¿czeniu jej do nowej instalacji.
Kierunek obrot†w pompy sprawdza siõ w poni¢szy spos†b:
1. UruchomiÌ pompõ i sprawdziÌ ilo⁄Ì wody lub ci⁄nienie
t°oczenia.
2. ZatrzymaÌ pompõ i zamieniÌ miejscami dwie fazy silnika.
3. UruchomiÌ pompõ i sprawdziÌ ilo⁄Ì wody lub ci⁄nienie
t°oczenia.
4. ZatrzymaÌ pompõ.
Por†wnaÌ wyniki uzyskane w pkt. 1 i 3. Za prawid°owy
przyjmuje siõ ten spos†b pod°¿czenia, przy kt†rym ilo⁄Ì wody
lub ci⁄nienie t°oczenia jest wiõksze.

Przy odkrõcaniu ⁄ruby kontrolnej komory
olejowej nale¢y pamiõtaÌ, ¢e olej w komorze
mo¢e pozostawaÌ pod ci⁄nieniem. W ¢adnym
przypadku nie nale¢y tej ⁄ruby wykrõcaÌ,
zanim nie nast¿pi ca°kowite wyr†wnanie
ci⁄nieœ.
Pompy pracuj¿ce w normalnych warunkach eksploatacyjnych
powinny byÌ poddawane kontroli co najmniej raz w roku. Je⁄li
ciecz jest bardzo zamulona lub zapiaszczona b¿d pompa
pracuje w ruchu ci¿g°ych, nale¢y kontrolowaÌ jej stan co 1000
godzin pracy.
Je⁄li pompa jest nowa lub wymieniono w niej uszczelnienia
wa°u, po tygodniu pracy nale¢y sprawdziÌ poziom oleju.
Aby zapewniÌ d°ugotrwa°¿ i sprawn¿ pracõ pompy, nale¢y w
regularnych odstõpach czasu sprawdzaÌ poni¢sze punkty:
‘ Pob†r mocy
‘ Poziom oleju i stan oleju
Je⁄li olej zawiera wodõ, barwa jego zmienia siõ na bia°oszar¿. Mo¢e to byÌ wynikiem uszkodzenia uszczelnieœ
wa°u. Olej nale¢y wymieniaÌ co 3000 godzin pracy.
Uwaga: przepracowany olej nale¢y usuwaÌ zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Pojemno⁄Ì komory olejowej wynosi 1,7 litra.
Olej: Shell Ondina 15.
‘ Przepust kablowy
SprawdziÌ, czy przepust kablowy jest szczelny i czy kable
nie s¿ poskrõcane i/lub popõkane.
‘ Czõ⁄ci pompy
SprawdziÌ stan zu¢ycia wirnika obudowy pompy, pier⁄cieni
itd. WymieniÌ uszkodzone czõ⁄ci.
‘ Èo¢yska kulkowe
SprawdziÌ stan i dzia°anie wa°u (przekrõciÌ wa° rõk¿).
WymieniÌ uszkodzone °o¢yska kulkowe.
Generalny przegl¿d pompy wykonuje siõ zazwyczaj w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia °o¢ysk kulkowych lub
niew°a⁄ciwej pracy pompy. Przegl¿d generalny powinien
byÌ wykonywany w zak°adzie serwisowym GRUNDFOS.

8.1 Zestaw serwisowy
Zestaw serwisowy dla
pomp typu AP100 do
AP100.150.170 w°¿cznie
zawiera:
1 uszczelnienie wa°u
pierwotne,
1 uszczelnienie wa°u
wt†rne,
1 zestaw pier⁄cieni
uszczelniaj¿cych,
1 przepust kablowy.

Zestaw serwisowy dla
pomp typu:
‘ AP80,
‘ AP100 do
AP100.150.220 i
wiõkszych
‘ AP130
zawiera:
1 uszczelnienie wa°u
pierwotne,
1 uszczelnienie wa°u
wt†rne,
1 zestaw pier⁄cieni
uszczelniaj¿cych,
1 tulejka gumowa do
przepustu kablowego,
1 korek nape°niania oleju,
1 pier⁄cieœ.

Numery katalogowe dla czõ⁄ci wchodz¿cych w sk°ad zestawu
serwisowego podano w tabeli na koœcu niniejszej instrukcji.
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8.2 Pompa ska¢ona

8.3 Czõ⁄ci zamienne / Osprzõt

Je⁄li pompa by°a stosowana do t°oczenia cieczy szkodliwej
dla zdrowia lub toksycznej, to pompõ tak¿ klasyfikuje siõ jako
ska¢on¿.

Zwracamy wyra nie uwagõ, ¢e osprzõt i czõ⁄ci zamienne nie
dostarczane przez nas, nie s¿ te¢ przez nas sprawdzane i
dopuszczane.

W takim przypadku wymagane jest przy ka¢dym korzystaniu z
serwisu bezwzglõdne przedk°adanie szczeg†°owych
informacji o cieczy t°oczonej.

Wbudowanie i/lub u¢ytkowanie takich wyrob†w mo¢e wiõc
niekiedy wp°ywaÌ negatywnie na zapewnione konstrukcyjnie
w°a⁄ciwo⁄ci pompy, pogarszaj¿c jej dzia°anie.
Wszelka odpowiedzialno⁄Ì firmy GRUNDFOS za szkody
spowodowane stosowaniem nie oryginalnych czõ⁄ci
zamiennych i osprzõtu jest wykluczona.

Przy korzystaniu z serwisu nale¢y koniecznie przed wysy°k¿
pompy skontaktowaÌ siõ z firm¿ GRUNDFOS. Musz¿ byÌ
podane informacje o czynniku t°oczonym itp. gdy¢ w
przeciwnym przypadku serwis GRUNDFOS mo¢e odm†wiÌ
przyjõcia pompy.
Ewentualne koszty wysy°ki obci¿¢aj¿ nadawcõ.

Zak°†cenia, jakich u¢ytkownik nie jest w stanie wyeliminowaÌ
samodzielnie, winny byÌ usuwane tylko przez serwis firmy
GRUNDFOS lub autoryzowane warsztaty.
W wypadku takiego typu zak°†cenia nale¢y zawsze podaÌ
dok°adny opis objaw†w, aby technik serwisu m†g° siõ
odpowiednio przygotowaÌ i zaopatrzyÌ w potrzebne czõ⁄ci
zamienne.
Dane techniczne urz¿dzeœ prosimy zawsze odczytywaÌ z
tabliczek znamionowych.

9. Lokalizacja i usuwanie usterek
Przed rozpoczõciem prac konserwacyjnych na pompie sprawdziÌ, czy zosta°a ona od°¿czona od zasilania i
zabezpieczona przed przypadkowym za°¿czeniem.
Usterka

Przyczyna

Spos†b usuniõcia

1. Silnik nie daje siõ
uruchomiÌ. Przepala siõ
bezpiecznik lub silnik
wypada natychmiast po
w°¿czeniu.
Uwaga: nie uruchamiaÌ
powt†rnie.

a) Brak zasilania: zwarcie, pr¿d up°ywowy w kablu lub uzwojeniu silnika.

DaÌ kabel i silnik do sprawdzenia przez elektryka;
ew. wymieniÌ.

b) Przepalony bezpiecznik; le dobrany
bezpiecznik.

Za°o¢yÌ w°a⁄ciwe bezpieczniki.

c) Wirnik zablokowany zanieczyszczeniami.

Oczy⁄ciÌ wirnik napõdzany.

d) Uszkodzony lub le ustawiony
wy°¿cznik poziomu.

SprawdziÌ wy°¿cznik poziomu.

a) Nisko ustawiony przeka nik termiczny
rozrusznika silnika.

UstawiÌ przeka nik zgodnie z danymi na p°ytce
znamionowej.

b) Zwiõkszony pob†r mocy z powodu
du¢ego spadku napiõcia.

ZmierzyÌ napiõcie miõdzy dwoma fazami silnika.
Tolerancja: “10% (“5% dla pomp w wykonaniu
przeciwwybuchowym).

c) Wirnik zablokowany zanieczyszczeniami. Zwiõkszony pob†r mocy na
trzech fazach.

Oczy⁄ciÌ wirnik napõdzany.

3. Pompa pracuje poni¢ej
wydajno⁄ci i poborze
mocy.

a) Wirnik zablokowany zanieczyszczeniami.

Oczy⁄ciÌ wirnik napõdzany.

b) Niew°a⁄ciwy kierunek obrot†w.

SprawdziÌ kierunek obrot†w i zamieniÌ miejscami
dwie fazy. Patrz: roz. 7.1 Kontrola kierunku
obrot†w.

4. Pompa pracuje lecz nie
pompuje cieczy.

a) Zaw†r t°oczny zamkniõty lub
zablokowany.

SprawdziÌ zaw†r t°oczenia i otworzyÌ i/lub
oczy⁄ciÌ.

2. Silnik wypada po kr†tkim
okresie pracy.

5. Pompa w°¿cza i wy°¿cza
siõ.

b) Zaw†r zwrotny zablokowany.

Oczy⁄ciÌ zaw†r zwrotny.

c) Powietrze w pompie.

OdpowietrzyÌ pompõ.

a) Uszkodzony lub le ustawiony
wy°¿cznik poziomu.

SprawdziÌ wy°¿cznik poziomu.

10. Z°omowanie pompy
Pompõ i jej czõ⁄ci po zakoœczeniu eksploatacji nale¢y
z°omowaÌ zgodnie z poni¢szymi zaleceniami:
1. OddaÌ do publicznego lub prywatnego punktu odbioru
z°omu.
2. Je⁄li w pobli¢u nie ma punktu odbioru z°omu b¿d punkt
ten nie odbiera materia°†w, z jakich wykonana jest pompa,
mo¢na dostarczyÌ pompõ lub materia°y z niej do
najbli¢szego serwisu GRUNDFOS.

Zmiany techniczne zastrze¢one.
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GB

Pump type

Standard pump
(with moisture sensors)

Without moisture sensors

Dry installation,
version D

Dry installation,
horizontal version DH

D

Pumpentyp

Standardpumpe
(mit Feuchtigkeitsfühlern)

Ohne Feuchtigkeitsfühler

Trockenaufstellung,
Version D

Trockenaufstellung,
horizontal, Version DH

PL

Typ pompy

Wykonanie
standardowe
(z czujnikami wilgoci)

bez czujnik†w wilgoci

Monta¢ pionowy na
sucho, wersja D

Monta¢ pionowy na
sucho, wersja DH

RU

Òèï íàñîñà

Ñòàíäàðòíûé íàñîñ
(ñ äàò÷èêîì âëàæíîòè)

Áåç äàò÷èêà âëàæíîñòè

Ñóõàÿ óñòàíîâêà,
Âåðñèÿ D

Ñóõàÿ óñòàíîâêà,
Âåðñèÿ DH

H

Szivattyº tÚpus

SzabvÃnyos kivitel

NedvessÕg ÕrzÕkel—k
nÕlk•li kivitel

SzÃrazaknÃs D kivitel

SzÃrazaknÃs vÚzszintes
tengely• DH kivitel

HR

tip crpke

standardna crpka
(s osjetilom vlage)

bez osjetila vlage

suha monta a, verzija D

suha monta a,
horizontalna, verzija DH

YU

Tip pumpe

Standardna pumpa
(sa senzorom vla nosti)

Bez senzora vla nosti

Suha monta a, verzija D

Suha monta a,
horizontalna verzija DN

BG

Òèï ïîìïà

Ñòàíäàðòíà ïîìïà
(ñúñ ñåíçîðè çà âëàãà)

Áåç ñåíçîðè çà âëàãà

Ñóõ ìîíòàæ, Âåðñèÿ Ä

Ñóõ ìîíòàæ
õîðèçîíòàëíî, Âåðñèÿ ÄÕ

Standard pump
(with moisture
sensors)

Without moisture
sensors

Dry installation

Dry installation,
horizontal version
DH

AP80.150.260

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.300

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.320

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.350

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80.150.370

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80.150.450

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80.150.260.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.300.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.320.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP80.150.350.Ex

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80.150.370.Ex

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80.150.450.Ex

96004014

96004014

96004015

96004015

AP80
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Standard pump
(with moisture
sensors)

Without moisture
sensors

Dry installation
D

Dry installation,
horizontal version
DH

AP100.100.24

96836014

96836013

96836016

96836016

AP100.100.32

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.45

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.54

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.61

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.80

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.100.115

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.100.130

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.100.135

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.150.80

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.150.115

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.150.130

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.150.170

96836019

96836018

96836020

96836020

AP100.150.220

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.260

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.300

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.330

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.200.170

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.200

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.220

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.250

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.100.24.Ex

96836014

96836013

96836016

96836016

AP100.100.32.Ex

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.45.Ex

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.54.Ex

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.61.Ex

96836015

96836014

96836017

96836017

AP100.100.80.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.100.115.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.100.130.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.100.135.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.150.80.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.150.115.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.150.130.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.150.170.Ex

96836022

96836021

96836023

96836023

AP100.150.220.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.260.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.300.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.150.330.Ex

96004008

96004008

96004009

96004009

AP100.200.170.Ex

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.200.Ex

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.220.Ex

96004010

96004010

96004011

96004011

AP100.200.250.Ex

96004010

96004010

96004011

96004011

Standard pump
(with moisture
sensors)

Without moisture
sensors

Dry installation
D

Dry installation,
horizontal version
DH

AP130.250.170

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.200

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.220

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.250

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.300

96004016

96004016

96004017

96004017

AP130.250.350

96004016

96004016

96004017

96004017

AP130.250.170.Ex

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.200.Ex

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.220.Ex

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.250.Ex

96004012

96004012

96004013

96004013

AP130.250.300.Ex

96004016

96004016

96004017

96004017

AP130.250.350.Ex

96004016

96004016

96004017

96004017

AP100

AP130
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Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Poul Due Jensens Vej 7A
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-34 520 100
Telefax: +36-34 520 200

Albania
COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana
Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit 34, Stillorgan Industrial Park
Blackrock
County Dublin
Phone: +353-1-2954926
Telefax: +353-1-2954739

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8346-7434

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-2-95838112
Telefax: +39-2-95309290/95838461

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-60/883-30

Macedoni a
MAKOTERM
Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skoplje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100

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

Netherlands
GRUNDFOS Nederland B.V.
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp
Tel.: +31-294-492 211
Telefax: +31-294-492244/492299

Belorussia
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Ìèíñêå
220090 Ìèíñê óë.Îëåøåâà 14
Òåëåôîí: (8632) 62-40-49
Ôàêñ: (8632) 62-40-49

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

Bosni a/Herzegovina
GRIZELJ d.d.
Stup, Bojnicka 28
BiH-71210 Sarajevo
Phone: +387 71 542992
Telefax: +387 71 457141
Bulgari a
GRUNDFOS Office
Kalimanzi 33
Block 101, Entrance 3, Floor 8, App. 46
BG-1505 Sofia
Phone: +359 29733955
Telefax: +359 29712055
Croati a
GRUNDFOS Office
Kuhačeva 18
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 2363 510
Telefax: +385 1 2310 627
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-68-5716 111
Telefax: +420-68-543 8908
Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550
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: +30-10-66 83 400
Telefax: +30-10-66 46 273

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2780 Paço de Arcos
Tel.: +351-1-4407600
Telefax: +351-1-4407690

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
14, Min-Yu Road
Tunglo Industrial Park
Tunglo, Miao-Li County
Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70
Turkey
GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. ª TI
Bulgurlu Caddesi no. 32
TR-81190 Üsküdar Istanbul
Phone: +90 - 216-4280 306
Telefax: +90 - 216-3279 988
Ukraina
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Êèåâ
252033 Êèåâ óë.Íèêîëüñêî-Áîòàíè÷åñêàÿ 3 êâ.1
Òåëåôîí: (044) 563-55-55
Ôàêñ: (044) 234-8364
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4-8815166
Telefax: +971-4-8815136
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
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Òàøêåíòå
700000 Òàøêåíò óë.Óñìàíà Íîñèðà 1-é
òóïèê 5
Òåëåôîí: (3712) 55-68-15
Ôàêñ: (3712) 53-36-35
Yugoslavi a
GRUNDFOS Office Belgrade
Dr. Milutina Ivkovica 2a/29
YU-11000 Belgrade
Phone: +381 11 647 877
+381 11 647 496
Telefax: +381 11 648 340

Republic of Moldova
MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531
Romani a
GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5
RO-76234 Bucharest
Phone: +40 1 4115460/4115461
Telefax: +40 1 4115462
Russia

ÎÎÎ Ãðóíäôîñ
Ðîññèÿ, 109544 Ìîñêâà, Øêîëüíàÿ 39
Òåë. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00
Ôàêñ (+7) 095 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com
Sloveni a
GRUNDFOS Office
Cesta na Brod 22
SI-1231 Ljubljana-Crnuce
Phone: +386 1 563 2096
Telefax: +386 1 563 2098
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 63, Angeredsvinkeln 9
S-424 22 Angered
Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31-3 31 94 60
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Addresses revised 12.07.2002

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

96 41 76 51 0608
Repl. 96 41 76 51 0902
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