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Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите 
CUE, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на 
следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните 
разпоредби на държавите членки на ЕС:

— Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC).
Приложен стандарт: EN 61800-5-1: 2003.

— Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
Приложен стандарт: EN 61800-3: 2005.

Bjerringbro, 15-ти декември 2010

Jan Strandgaard
Technical Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Лице, оторизирано да съставя технически файл 
и упълномощено да подписва EC декларация за съотвествие.
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1. Символи в този документ

2. Въведение
Това ръководство описва всички аспекти на вашия честотен 
конвертор Grundfos CUE в диапазона на електрозахранване 
от 0,55 до 90 kW.

Винаги съхранявайте това ръководство близо до модула 
CUE.

2.1 Общо описание

CUE представлява серия външни честотни конвертори, 
специално проектирани за помпи.

Благодарение на наръчника за пуск на CUE, инсталаторът 
може бързо да настрои основните параметри и да пусне CUE 
модула в експлоатация.

Свързан към сензор или външен управляващ сигнал, 
модулът CUE бързо ще адаптира работната скорост на 
помпата към текущото потребление.

2.2 Приложения

Серията CUE и стандартните помпи на Grundfos са 
допълнение към гамата E-помпи на Grundfos с интегриран 
честотен конвертор.

Едно CUE решение предлага същата функционалност като 
тази на E-помпата

• в диапазона на захранващо напрежение или захранване, 
които не се покриват от гамата E-помпи.

• в приложения, в които интегрираният честотен конвертор 
не се препоръчва или не е допустимо решение.

1. Символи в този документ 3

2. Въведение 3
2.1 Общо описание 3
2.2 Приложения 3
2.3 Референции 4

3. Безопасност и предупреждения 4
3.1 Предупреждение 4
3.2 Разпоредби за безопасност 4
3.3 Изисквания за монтаж 4
3.4 Понижена производителност при някои условия 4

4. Идентификация 5
4.1 Фирмена табела 5
4.2 Етикет на опаковката 5

5. Механичен монтаж 5
5.1 Получаване и съхранение 5
5.2 Транспортиране и разопаковане 5
5.3 Изисквания за пространство и циркулация на 

въздуха 5
5.4 Монтаж 6

6. Електрическо свързване 6
6.1 Електрическа защита 6
6.2 Електрическо свързване и свързване на дивгателя 7
6.3 Свързване на клемите за сигнали 10
6.4 Свързване на сигналин релета 12
6.5 Свързване на модул MCB 114 с входове за 

сензори 14
6.6 Монтаж съгласно изискванията за 

електромагнитна съвместимост (EMC) 14
6.7 RFI филтри 15
6.8 Изходни филтри 15
6.9 Кабел на двигателя 15

7. Режими на работа 16

8. Режими на управление 16
8.1 Неконтролирана работа (Без обратна връзка) 16
8.2 Контролирана работа (С обратна връзка) 16

9. Преглед на менютата 17

10. Настройване чрез контролния панел 19
10.1 Контролен панел 19
10.2 Връщане на фабричните настройки 19
10.3 Настройки на CUE 19
10.4 Стартово конфигуриране 20
10.5 Меню GENERAL 24
10.6 Меню OPERATION 24
10.7 Меню STATUS 25
10.8 Меню INSTALLATION 27

11. Настройване чрез PC Tool E-продукти 33

12. Приоритет на настройките 34
12.1 Управление без "bus" сигнал, локален режим на 

работа 34
12.2 Управление чрез "bus" сигнал, режим на работа с 

отдалечено управление 34

13. Външни сигнали за управление 34
13.1 Цифрови входове 34
13.2 Външна точка на настройка 34
13.3 GENIbus сигнал 35
13.4 Други "bus" стандарти 35

14. Поддръжка и сервизно обслужване 35
14.1 Почистване на модула CUE 35
14.2 Резервни части и сервизни комплекти 35

15. Откриване на повреди 36
15.1 Списък с предупреждения и аларми 36
15.2 Нулиране на аларми 36
15.3 Светлинни индикатори 37
15.4 Сигнални релета 37

16. Tехнически данни 37
16.1 Корпус 37
16.2 Кабелен вход 38

16.3 Основни размери и тегло 38
16.4 Заобикаляща среда 39
16.5 Затягащ момент на клемите 39
16.6 Дължина на кабела 39
16.7 Предпазители и сечение на кабела 39
16.8 Входове и изходи 42
16.9 Ниво на звуково налягане 42

17. Отстраняване на отпадъци 42

Предупреждение

Преди монтажа, прочетете тези инструкции 
за експлоатация и работа. Монтажът 
и експлоатацията трябва да съответстват 
на местните правила и наредби 
и инженерната практика.

Предупреждение

Съдържащите се в настоящето 
ръководство за монтаж и експлоатация 
указания, чието неспазване може да 
застраши хора, са обозначени с общия 
символ за опасност съгласно DIN 4844-W00.

Внимание

Този символ се поставя при указания, чието 
неспазване може да доведе до повреда на 
машините или до отпадане на функциите 
им.

Указание
Тук се посочват указания или съвети, които 
биха улеснили работата и биха допринесли 
за по-голяма сигурност.

Внимание
Ако работната скорост на помпата 
надвишава номиналната скорост, 
помпата ще се претовари.
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2.3 Референции

Техническа документация за Grundfos CUE:

• Ръководството съдържа цялата информация, 
необходима за въвеждане на CUE в експлоатация.

• Техническата книга съдържа цялата техническа 
информация за конструкцията и приложенията на CUE.

• Сервизните инструкции съдържат всички необходими 
инструкции за разглобяване и ремонт на честотния 
конвертор.

Техническата документация е достъпна на адрес 
www.grundfos.com > International website > WebCAPS.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с най-близкото 
търговско представителство или сервиз на Grundfos.

3. Безопасност и предупреждения

3.1 Предупреждение

Изчаквайте по-кратко време само ако това е описано на 
табелата с данни на въпросния модул CUE.

3.2 Разпоредби за безопасност

• Бутонът On/Off (Вкл./Изкл.) на контролния панел не 
изключва модула CUE от електрозахранването и затова не 
трябва да се използва като предпазен превключвател.

• Модулът CUE трябва да бъде заземен правилно и защитен 
срещу индиректен конткат съгласно държавните 
разпоредби.

• Токовата утечка към земя надвишава 3,5 mA.

• При клас на защита IP20/21 модулът не трябва да се 
инсталира свободно достъпен, а само в панел.

• При клас на защита IP54/55 модулът не трябва да се 
инсталира на открито без допълнителна защита срещу 
влиянието на водата и слънцето.

• Винаги спазвайте изискванията на държавните и местните 
разпоредби по отношение на сечението на кабела, 
защитата от късо съединение и защитата от твърде голям 
ток.

3.3 Изисквания за монтаж

Общите изисквания за безопасност налагат специално 
внимание по отношение на следните аспекти:

• предпазители и превключватели за защита от късо 
съединение и твърде голям ток

• избор на кабели (ток на захранване, двигател, 
разпределение на товара и реле)

• конфигуриране на мрежа (IT, TN, заземяване)

• безопасност при свързване на входове и изходи (PELV).

3.3.1 IT захранване

Във връзка с IT захранването и заземеното захранване тип 
"триъгълник", захранващото напрежение може да надвишава 
440 V между фаза и земя.

3.3.2 Агресивна среда

Модулът CUE съдържа голям брой механични и електронни 
компоненти. Всички те се влияят от заобикалящата среда.

3.4 Понижена производителност при някои условия

Модулът CUE ще понижи производителността си при 
следните условия:

• ниско налягане на въздуха (при голяма надморска 
височина)

• дълги кабели на двигателя.

Препоръчаните размери са описани в следващите две 
секции.

3.4.1 Редуциране при ниско налягане на въздуха

PELV = Защитно свръхниско напрежение.

При ниско налягане на въздуха, капацитетът за охлаждане на 
въздуха намалява и модулт CUE автоматично понижава 
производителността си, за да предотврати претоварване.

Може да е необходимо да изберете модул CUE с по-висока 
производителност.

3.4.2 Скъсяване на дългите кабела на двигателя

Максималната дължина на кабела за CUE e 300 m за 
неекранирани и 150 m за екранирани кабели. Ако кабелите са 
по-дълги, свържете се с Grundfos.

Модулът CUE е проектиран за кабел на двигателя с 
максимално сечение както е описано в раздел 
16.7 Предпазители и сечение на кабела.

Предупреждение

Всички процедури по инсталиране, 
поддръжка и инспекция трябва да се 
извършват от обучен персонал.

Предупреждение

Докосването на електрически компоненти 
може да има фатални последици дори когато 
модулът CUE е изключен.

Преди да започнете каквато и да е работа по 
CUE, електрозахранването и другите 
входящи напрежения трябва да бъдат 
изключени поне в продължение на времевия 
период, описан по-долу.

Напрежение Минимум време за изчакване

4 минути 15 минути 20 минути

200-240 V 0,75 - 3,7 kW 5,5 - 45 kW

380-500 V 0,55 - 7,5 kW 11 - 90 kW

525-600 V 0,75 - 7,5 kW

525-690 V  11 - 90 kW

Предупреждение

Не свързвайте 380-500 V CUE честотни 
конвертори към електрозахранване с 
напрежение между фаза и земя над 440 V.

Внимание

Модулът CUE не трябва да се монтира в 
среда, в която въздухът съдържа течности, 
частици или газове, които могат да 
повлияят на и да повредят електронните 
компоненти.

Предупреждение

При надморска височина над 2000 m не може 
да се изпълни изискването за защитно 
свръхниско напрежение (PELV).
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4. Идентификация

4.1 Фирмена табела

Модулът CUE може да се идентифицира посредством 
табелата с данни. По-долу е показан пример.

Фиг. 1 Пример за табела с данни

4.2 Етикет на опаковката

Модулът CUE може да се идентифицира посредством етикета 
на опаковката.

5. Механичен монтаж
Размерите на отделните CUE корпуси се характеризират с 
тяхното приложение. Таблицата в раздел 16.1 показва 
връзката между класа на защита и типа корпус.

5.1 Получаване и съхранение

При получаването проверете дали опаковката е неповредена 
и дали модулът е цял. В случай на повреда по време на 
транспорта, свържете се с транспортната компания, за да 
подадете оплакване.

Обърнете внимание, че модулът CUE е в опаковка, която не е 
подходяща за съхранение на открито.

5.2 Транспортиране и разопаковане

Модулът CUE трябва да се разопакова единствeно на 
мястото на монтаж, за да се предотврати повреда по време 
на транспортирането до мястото.

Опаковката съдържа плик(ове) с аксесоари, документация и 
самия модул. Вижте фиг. 2.

Фиг. 2 Опаковка на CUE

5.3 Изисквания за пространство и циркулация на 
въздуха

Модулите CUE могат да бъдат монтирани един до друг, но тъй 
като е необходима достатъчна циркулация на въздуха за 
охлаждане, трябва да бъдат спазени следните изисквания:

• Достатъчно свободно пространство около и под модула 
CUE.
Вижте таблицата по-долу.

• Околна температура до 50 °C.

• Монтирайте модула CUE директно на стената или го 
оборудвайте с пластина на гърба. Вижте фиг. 3.

Фиг. 3 CUE, монтиран директно на стената или 
оборудван с пластина на гърба
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Текст Описание

T/C:
CUE (име на продукта)
202P1M2... (вътрешен код)

Prod.no: Продуктов номер: 12345678

S/N:

Сериен номер: 123456G234
Последните три цифри показват датата на 
производство: 23 е седмицата, а 4 означава 
2004 година.

1.5 kW Типична мощност на вала на двигателя

IN:
Захранващо напрежение, честота и 
максимален входящ ток

OUT:
Напрежение на двигателя, честота и 
максимален изходен ток. Максималната изходна 
честота обикновено зависи от типа на помпата.

CHASSIS/
IP20

Клас на защита

Tamb. Максимална околна температура:

T/C: CUE202P1M2T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prod. no: 12345678   S/N: 123456G234

IN: 3x380-500 V  50/60Hz 3.7A
OUT: 3x0-Vin 0-100Hz  4.1 A  2.8 kVA
CHASSIS/IP20  Tamb. 45C/122F

IIIIIIIIIIIBAR CODEIIIIIIIIIII MADE IN DENMARK

Listed 76X1 E134261 Ind. Contr. Eq.
See manual for prefuse

CAUTION:
SEE MANUAL / VOIR MANUEL

WARNING:
STORED CHARGE DO NOT TOUCH UNTIL
4 MIN AFTER DISCONNECTION

CHARGE RESIDUELLE, ATTENDRE
4 MIN APRES DECONNEXION

1.5 kW (400V)
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Плик(ове) за
аксесоари

Документация
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Необходимо свободно пространство над и под модула 
CUE

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 
16.1.

5.4 Монтаж

1. Маркирайте и пробийте отвори. Вижте размерите в раздел 
16.3.

2. Монтирайте винтовете, но ги оставете разхлабени. 
Монтирайте модула CUE и затегнете четирите винта.

Фиг. 4 Пробиване на отвори

6. Електрическо свързване

Фиг. 5 Пример за връзка на CUE към трифазно 
захранване с превключвател на захранването, 
предпазители и допълнителна защита.

6.1 Електрическа защита

6.1.1 Защита срещу токов удар – индиректен контакт

Защитните проводници трябва винаги да имат маркировка 
жълто/зелено (PE) или жълто/зелено/синьо (PEN).

Инструкции съгласно EN IEC 61800-5-1:

• Модулът CUE трябва да е стационарен, с постоянен 
монтаж и постоянна връзка към електрозахранването.

• Връзката към земя трябва да се изпълни с двойни 
предпазни проводници или с един подсилен предпазен 
проводник със сечение минимум 10 mm2.

6.1.2 Защита срещу късо съединение, предпазители

Модулът CUE и системата трябва да бъдат защитени от късо 
съединение.

Grundfos изисква предпазителите, споменати в раздел 16.7, 
да се използват за защита срещу късо съединение.

Модулът CUE предлага пълна защита в случай на късо 
съединение на изхода към двигателя.

6.1.3 Допълнителна защита

Ако модулът CUE е свързан към електрическа инсталация, 
в която се използва заземителен предпазител (ELCB) като 
допълнителна защита, този предпазител трябва да е от типа, 
означен със следните символи:

Предпазителят е тип B.

Необходимо е да се вземе предвид общата стойност за 
токови утечки на цялото електрическо оборудване в 
инсталацията.

Стойността на токови утечки на CUE при нормална работа 
можете да видите в раздел 16.8.1 Електрозахранване (L1, 
L2, L3).

По време на стартиране и при асиметрични захранващи 
системи, токовите утечки може да са повече от нормалното и 
в резултат на това заземителният предпазител може да 
изключи.

6.1.4 Защита на двигателя

Не e необходима външна защита на двигателя. CUE предпазва 
двигателя от термично претоварване и блокиране.

6.1.5 Защита срещу твърде голям ток

Модулът CUE има вътрешна защита срещу твърде голям ток 
за защита от претоварване на изхода към двигателя.

6.1.6 Защита срещу колебания в захранващото 
напрежение

Модулът CUE е защитен срещу колебания в захранващото 
напрежение съгласно EN 61800-3, втора среда.

Корпус Пространство [mm]

A2, A3, A4, A5 100

B1, B2, B3, B4, C1, C3 200

C2, C4 225

Внимание
Потребителят е отговорен за стабилния 
монтаж на модула CUE към здрава 
повърхност.
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Предупреждение

Собственикът или инсталаторът са 
отговорни за осигуряване на правилно 
заземяване и защита съгласно националните 
и локалните стандарти.

Предупреждение

Преди да започнете каквато и да е работа по 
CUE, захранването и другите входящи 
напрежения трябва да бъдат изключени поне 
в продължение на времевия период, описан в 
раздел 3. Безопасност и предупреждения.
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Предупреждение

Модулът CUE трябва да бъде заземен 
правилно и защитен срещу индиректен 
конткат съгласно държавните разпоредби.

Внимание Токовата утечка към земя надвишава 3,5 mA 
и е необходима подсилена връзка към земя.

Внимание Токовата утечка към земя надвишава 3,5 mA.

ELCB
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6.2 Електрическо свързване и свързване на 

дивгателя

Захранващото напрежение и честота са обозначени на 
табелата с данни на CUE. Уверете се, че модулът CUE е 
подходящ за наличното на площадката за инсталиране 
захранване.

6.2.1 Превключвател на захранването

Може да бъде инсталиран превключвател на захранването 
преди CUE съгласно местните разпоредби. Вижте фиг. 5.

6.2.2 Схема на свързване

Проводниците в клемната кутия трябва да бъдат възможно 
най-къси. Изключение от това е защитният проводник, 
който трябва да бъде толкова дълъг, че да е последният 
който да се изключи в случай на издърпване по невнивание 
на кабелния вход.

Фиг. 6 Схема на свързване, трифазна електрическа 
връзка

6.2.3 Свързване на захранването, корпус A2 и A3

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 
16.1.

1. Закрепете монтажната плоча с два винта.

Фиг. 7 Закрепване на монтажната плоча

2. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE) и 
проводниците на захранването към клеми 91 (L1), 92 (L2), 
93 (L3) на щепсела за захранването. Свържете щепсела на 
захранването към контакта на захранването (MAINS).

Фиг. 8 Свързване на заземителния проводник и 
проводниците на захранването

3. Фиксирайте захранващия кабел към монтажната плоча.

Фиг. 9 Фиксиране на захранващия кабел

6.2.4 Свързване на двигателя, корпуси A2 и A3

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 16.1.

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE) на 
монтажната платка. Свържете проводниците на двигателя 
към клеми 96 (U), 97 (V), 98 (W) на щепсела за двигателя.

Фиг. 10 Свързване на заземителния проводник и 
проводниците на двигателя
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Клема Функция

91 (L1)

Трифазно захранване92 (L2)

93 (L3)

95/99 (PE) Заземяване

96 (U)
Трифазно свързване на двигателя, 0-100 % 
от захранващото напрежение

97 (V)

98 (W)

Указание За монофазно свързване използвайте L1 и L2.

Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.
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Указание За монофазно свързване използвайте L1 и L2.
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Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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2. Свържете щепсел на двигателя към контакта, маркиран с 
MOTOR. Фиксирайте екранирания кабел към монтажната 
плоча с кабелна скоба.

Фиг. 11 Свързване на щепсела на двигателя и фиксиране 
на екранирания кабел

6.2.5 Корпуси A4 и A5

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 16.1.

Свързване на захранването

1. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE). 
Вижте фиг. 12.

2. Свържете проводниците на захранването към клеми 
91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) на щепсела за захранването.

3. Свържете щепсела на захранването към контакта на 
захранването (MAINS).

4. Фиксирайте захранващия кабел с кабелна скоба.

Фиг. 12 Свързване на захранването, A4 и A5

Свързване на двигателя

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE). 
Вижте фиг. 13.

2. Свържете проводниците на двигателя към клеми 96 (U), 
97 (V), 98 (W) на щепсела за двигателя.

3. Свържете щепсел на двигателя към контакта, маркиран с 
MOTOR.

4. Фиксирайте екранирания кабел с кабелна скоба.

Фиг. 13 Свързване на двигателя, A5

6.2.6 Корпуси B1 и B2

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 16.1.

Свързване на захранването

1. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE). 
Вижте фиг. 14.

2. Свържете поводниците на захранването към клеми 91 (L1), 
92 (L2), 93 (L3).

3. Фиксирайте захранващия кабел с кабелна скоба.

Фиг. 14 Свързване на захранването, B1 и B2
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Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.
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Указание За монофазно свързване използвайте L1 и L2.

Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.
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Указание За монофазно свързване използвайте L1 и L2.
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Свързване на двигателя

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE). 
Вижте фиг. 15.

2. Свържете проводниците на двигателя към клеми 96 (U), 
97 (V), 98 (W).

3. Фиксирайте екранирания кабел с кабелна скоба.

Фиг. 15 Свързване на двигателя, B1 и B2

6.2.7 Корпуси B3 и B4

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 16.1.

Свързване на захранването

1. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE).
Вижте фиг. 16 и 17.

2. Свържете поводниците на захранването към клеми 91 (L1), 
92 (L2), 93 (L3).

3. Фиксирайте захранващия кабел с кабелна скоба.

Свързване на двигателя

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE).
Вижте фиг. 16 и 17.

2. Свържете проводниците на двигателя към клеми 96 (U), 
97 (V), 98 (W).

3. Фиксирайте екранирания кабел с кабелна скоба.

Фиг. 16 Свързване на захранването и двигателя, B3

Фиг. 17 Свързване на захранването и двигателя, B4

6.2.8 Корпуси C1 и C2

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 16.1.

Свързване на захранването

1. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE). 
Вижте фиг. 18.

2. Свържете поводниците на захранването към клеми 91 (L1), 
92 (L2), 93 (L3).

Свързване на двигателя

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE). 
Вижте фиг. 18.

2. Свържете проводниците на двигателя към клеми 96 (U), 
97 (V), 98 (W).

3. Фиксирайте екранирания кабел с кабелна скоба.

Фиг. 18 Свързване на захранването и двигателя, C1 и C2

Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.

Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.

Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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6.2.9 Корпуси C3 и C4

За информация относно корпуса вижте таблицата в раздел 
16.1.

Свързване на захранването

1. Свържете заземителния проводник към клема 95 (PE).
Вижте фиг. 19 и 20.

2. Свържете поводниците на захранването към клеми 91 (L1), 
92 (L2), 93 (L3).

Свързване на двигателя

1. Свържете заземителния проводник към клема 99 (PE).
Вижте фиг. 19 и 20.

2. Свържете проводниците на двигателя към клеми 96 (U), 
97 (V), 98 (W).

3. Фиксирайте екранирания кабел с кабелна скоба.

Фиг. 19 Свързване на захранването и двигателя, C3

 

Фиг. 20 Свързване на захранването и двигателя, C4

6.3 Свързване на клемите за сигнали

Свържете кабелите за сигнали съгласно указанията на 
добрата практика, за да осигурите монтаж съгласно 
изискванията за електромагнитна съвместимост (EMC). 
Вижте раздел 6.6 Монтаж съгласно изискванията за 
електромагнитна съвместимост (EMC).

• Използвайте екранирани кабели за сигнали със сечение на 
проводника мин. 0,5 mm2 и макс. 1,5 mm2.

• Използавайте екраниран "bus" кабел с 3 проводника в нови 
системи.

6.3.1 Схема на свързване, клеми за сигнали
 

Фиг. 21 Схема на свързване, клеми за сигнали

Клеми 27, 29 и 37 не се използват.

Внимание

Проверете дали захранващото напрежение и 
честота съответстват на стойностите 
от табелата с данни на модула CUE и на 
двигателя.

Внимание

Кабелът на двигателя трябва да е 
екраниран, за да се постигне съответствие 
с изискванията за електромагнитна 
съвместимост (EMC) за модула CUE.
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Внимание

Като предпазна мярка кабелите за сигнали 
трябва да бъдат отделени от другите 
групи чрез подсилена изолация по цялата им 
дължина.

Указание
Ако не е свързан външен превключвател за 
старт/стоп, свържете клеми 18 и 20 на късо.
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Клема Тип Функция

12 +24 V out Захранване на сензора

13 +24 V out Допълнително захранване

18 DI 1 Цифров вход, старт/стоп

19 DI 2 Цифров вход, програмируем

20 GND Обща верига за цифрови входове

32 DI 3 Цифров вход, програмируем

33 DI 4 Цифров вход, програмируем

39 GND Верига за аналогов изход

42 AO 1 Аналогов изход, 0-20 mA

50 +10 V out Захранване към потенциометър

53 AI 1
Външна точка на настройка, 
0-10 V/0/4-20 mA

54 AI 2 Вход за сензор, сензор 1, 0/4-20 mA

55 GND Обща верига за аналогови входове

61 RS-485 GND Y GENIbus, GND

68 RS-485 A GENIbus, сигнал A (+)

69 RS-485 B GENIbus, сигнал B (-)

Указание
RS-485 екранът трябва да бъде свързан към 
рамката.
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6.3.2 Минимум връзка, клема за сигнал

Работата е възможна само когато клемите 18 и 20 са 
свързани например чрез външен превключвател старт/стоп 
или къс проводник.

Фиг. 22 Необходима минимум връзка, клема за сигнал

6.3.3 Свързване на термистор (PTC) към CUE

Свързването на термистор (PTC) в двигателя към CUE 
изисква външно PTC реле.

Изискването се базира на факта, че термисторът в двигателя 
има само един слой изолация към намотките. Клемите в CUE 
изискват два слоя изолация, тъй като те са част PELV 
веригата за защитно свръхниско напрежение.

PELV веригата осигурява защита срещу токов удар. За този 
тип верига се отнасят специални изисквания за свързване. 
Изискванията са описани в EN 61800-5-1.

За да се поддържа PELV, всички връзки съм контролните 
клеми трябва да са PELV. Например, термисторът трябва да 
има подсилена или двойна изолация.

6.3.4 Достъп до клемите за сигнали

Всички клеми за сигнали са зад капака на клемите в предната 
част на CUE. Отстранете капака на клемите както е показано 
на фиг. 23 и 24.

Фиг. 23 Достъп до клемите за сигнали, A2 и A3

Фиг. 24 Достъп до клемите за сигнали, A4, A5, B1, B2, B3, 
B4, C1, C2, C3 и C4

 

Фиг. 25 Клеми за сигнали (всички корпуси)

6.3.5 Свързване на проводника

1. Отстранете изолацията по дължина от 9 до 10 mm.

2. Пъхнете отвертка с връх максимум 0,4 x 2,5 mm в 
квадратния отвор.

3. Вкарайте конектора в съответния кръгъл отвор. 
Извадете отвертката. Проводникът вече е фиксиран в 
клемата.

Фиг. 26 Свързване на проводника към клема за сигнал
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6.3.6 Настройване на аналоговите входове, клеми 53 и 54

Контактите A53 и A54 са позиционирани зад контролния 
панел и се използват за настройване на типа сигнал на двата 
аналогови входа.

Фабричната настройка на входовете е сигнал с напрежение 
"U".

Отстранете контролния панел, за да настроите контакта. 
Вижте фиг. 27.
 

Фиг. 27 Настройване на контакт A54 към сигнал с ток "I"

6.3.7 RS-485 GENIbus мрежова връзка

Можете да свържете един или повече модули CUE към 
контролен модул чрез GENIbus. Вижте примера на фиг. 28.

Фиг. 28 Пример за RS-485 GENIbus мрежа

Референтният потенциал, GND, за RS-485 (Y) комуникация 
трябва да бъде свързан към клема 61.

Ако е свързан повече от един модул CUE към GENIbus мрежа, 
терминалният контакт на последния модул CUE трябва да е с 
настройка "ON" (терминиране на порт RS-485).

Фабричната настройка на терминалния контакт е "OFF" 
(нетерминиран).

Отстранете контролния панел, за да настроите контакта. 
Вижте фиг. 29.
 

Фиг. 29 Настройване на терминалния контакт към "ON"

6.4 Свързване на сигналин релета

 

Фиг. 30 Клеми за сигнални релета в нормално състояние 
(неактивирани)

Указание

Ако свържете 0/4-20 mA сензор към клема 54, 
входът трябва да е с настройка за сигнал с 
ток "I".

Изключете захранването, преди да 
настроите A54.
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Внимание

Като предпазна мярка кабелите за сигнали 
трябва да бъдат отделени от другите 
групи чрез подсилена изолация по цялата им 
дължина.
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Достъп до сигнални релета

Изходите за релета са позиционирани както е показано на 
фиг. 31 до 36.

Фиг. 31 Клеми за свързване на релета, A2 и A3

Фиг. 32 Клеми за свързване на релета, A4, A5, B1 и B2

Фиг. 33 Клеми за свързване на релета, C1 и C2

Фиг. 34 Клеми за свързване на релета, B3

Фиг. 35 Клеми за свързване на релета, B4

Фиг. 36 Клеми за свързване на релета, C3 и C4, в горния 
десен ъгъл на CUE
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6.5 Свързване на модул MCB 114 с входове за 
сензори

Модулът MCB 114 е опция, която предлага допълнителни 
аналогови входове за CUE.

6.5.1 Конфигурация на MCB 114

MCB 114 е оборудван с три аналогови входа за следните 
сензори:

• Един допълнителен сензор 0/4-20 mA.
Вижте раздел 10.8.13 Сензор 2 (3.16).

• Два температурни сензора Pt100/Pt1000 за измерване на 
температурата на лагерите на двигателя или друга 
температура, например температурата на течността. 
Вижте раздели 10.8.18 Температурен сензор 1 (3.21) и 
10.8.19 Температурен сензор 2 (3.22).

Когато модулът MCB 114 е инсталиран, модулът CUE 
автоматично ще разпознае дали сензорът е Pt100 или Pt1000, 
когато бъде включен.

6.5.2 Схема на свързване, MCB 114
 

Фиг. 37 Схема на свързване, MCB 114

Клеми 10, 11 и 12 не се използват.

6.6 Монтаж съгласно изискванията за 
електромагнитна съвместимост (EMC)

Този раздел предлага указания съгласно добрата практика за 
инсталиране на CUE. Спазвайте тези указания, за да 
покриете изискванията на EN 61800-3, първа среда.

• Използвайте само кабели за сигнали и кабели на 
двигателя със сплетено метално екраниране в приложения 
без изходен филтър.

• Няма специални изисквания за захранващите кабели, 
освен локалните изисквания.

• Оставете екранирането възможно най-близо до 
свързващите клеми. Вижте фиг. 38.

• Избягвайте терминиране на екрана чрез усукване на 
краищата. Вижте фиг. 39. Използвайте кабелни скоби или 
EMC монтирани входове за кабели.

• Свържете екраните към рамката при двата края както за 
кабелите на двигателя, така и за кабелите за сигнали. 
Вижте фиг. 40. Ако контролерът няма кабелни скоби, 
свържете само екрана към модула CUE. Вижте фиг. 41.

• Избягвайте използване на неекранирани кабели за 
двигателя и за сигналите в електрически шкафове с 
честотни конвертори.

• Направете кабела на двигателя възможно най-къс в 
приложения без изходен филтър, за да ограничите нивото 
на шума и да намалите до минимум токовите утечки.

• Винтовете за свръзките на рамката трябва да са винаги 
затегнати без значение дали има или няма поставен кабел.

• Ако е възможно отделете захранващите кабели, кабелите 
на двигателя и кабелите за сигнали в инсталацията.

Други методи на инсталиране също могат да дадат подобни 
резултати по отношение на електромагнитната съвместимост 
(EMC), ако са спазени указанията за добра практика по-горе.

Фиг. 38 Пример за оголен кабел с екраниране

Фиг. 39 Не усуквайте краищата на екрана

Фиг. 40 Пример за свързване на "bus" кабел с 3 
проводника с екран, свързан при двата края

Фиг. 41 Пример за свързване на "bus" кабел с 3 
проводника с екран, свързан при CUE (контролер 
без кабелни скоби)
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3 (GND) GND Обща верига за аналогов вход
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AI 4 Температурен сензор 1, Pt100/Pt1000

6 (GND) GND Обща верига за температурен сензор 1
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6.7 RFI филтри

За да покрие изискванията за електромагнитна съвместимост 
(EMC), модулът CUE е оборудван със следните типове 
вградени филтри за радиочестотна интерференция (RFI).

*Монофазен вход - трифазен изход.

Описание на типовете RFI филтри

Типовете RFI филтри са съобразени със стандарта 
EN 61800-3.

6.7.1 Оборудване от категория C3

• Този тип електрозадвижващи системи (PDS) не е 
предназначен за употреба в обществената захранваща 
мрежа с ниско напрежение, която захранва битови 
приложения.

• При използването в такива мрежи се очаква наличие на 
радиочестотна интерференция.

6.8 Изходни филтри

Изходните филтри се използват за редуциране на 
натоварването от напрежението върху намотките на 
двигателя и натоварването върху изолационната система на 
двигателя, както и за намаляване на шума от двигателя, 
управляван от честотен конвертор.

Достъпни са два типа изходни филтри като аксесоари за 
CUE:

• dU/dt филтри

• синусоидални филтри.

Използване на изходни филтри

Посочените дължини се отнасят за кабела на двигателя.

6.9 Кабел на двигателя

Фиг. 42 Пример за монтаж без филтър

Фиг. 43 Пример за монтаж с филтър. Кабелът между 
модула CUE и филтъра трябва да е къс.

Фиг. 44 Потопяема помпа без съединителна кутия. 
Честотен конвертор и филтър инсталирани близо 
до шахтата.

Фиг. 45 Потопяема помпа със съединителна кутия и 
екраниран кабел. Честотен конвертор и филтър, 
монтирани далеч от шахтата и съединителна 
кутия, монтирана близо до шахтата.

Напрежение
Типична мощност на 

вала P2
Тип RFI 
филтър

1 x 200-240 V* 1,1 - 7,5 kW C1

3 x 200-240 V 0,75 - 45 kW C1

3 x 380-500 V 0,55 - 90 kW C1

3 x 525-600 V 0,75 - 7,5 kW C3

3 x 525-690 V 11 - 90 kW C3

C1: За използване в жилищни зони.

C3:
За използване в индустриални зони със собствен 
трансформатор за ниско напрежение.

Тип на помпата
Типична 

мощност на 
вала P2

dU/dt 
филтър

Синусоид
ален 

филтър

SP, BM, BMB с 
380 V двигател и 
повече

До 7,5 kW - 0-300 m

11 kW и 
повече

0-150 m 150-300 m

Други помпи, 
понижаване на 
шума

До 7,5 kW - 0-300 m

11 kW и 
повече

0-150 m 150-300 m

Други помпи, 
редуциране на 
по-висок шум

До 7,5 kW - 0-300 m

11 kW и 
повече

- 0-300 m

Помпи с 690 V 
двигател

Всички 0-150 m 150-300 m

Указание

За да покрие изискванията на EN 61800-3, 
кабелът за двигателя трябва винаги да бъде 
екраниран, независимо дали е монтиран 
изходен филтър или не.

Не е необходимо захранващият кабел да е 
екраниран.

Вижте фиг. 42, 43, 44 и 45.
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Символ Наименование

1 CUE

2 Филтър

3 Съединителна кутия

4 Стандартен двигател

5 Потопяем двигател

Една линия Неекраниран кабел

Двойна линия Екраниран кабел

1 4

1 2 4

1 2 5

1 32 5
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7. Режими на работа
Следните режими на работа се задават чрез контролния 
панел в меню OPERATION (Работа), екран 1.2. Вижте раздел 
10.6.2.

Пример: Работата по Максимална крива може да се използва 
например при обезвъздушаването на помпата по време на 
инсталиране.

Пример: Работата по Минимална крива може да се използва 
например в периоди с много нисък дебит.

8. Режими на управление
Режимът на управление се задава чрез контролния панел в 
меню INSTALLATION (Инсталиране), екран 3.1. Вижте раздел 
10.8.1.

Достъпни са два основни режима на управление:

• Неконтролирана работа (Без обратна връзка).

• Контролирана работа (С обратна връзка) със свързан 
сензор.

Вижте раздели 8.1 и 8.2.

8.1 Неконтролирана работа (Без обратна връзка)

Пример: Работата по постоянна крива може да се използва 
за помпи без свързан сензор.

Пример: Обикновено се използва при обща система за 
контрол, например MPC или друг външен контролер.

8.2 Контролирана работа (С обратна връзка)

Режим на 
работа

Описание

Normal 
(Нормален)

Помпата работи в избрания режим на 
управление

Stop (Стоп)
Помпата е спряна (зеленият светлинен 
индикатор мига)

Min. (Мин.) Помпата работи при минимална скорост

Max. (Макс.) Помпата работи при максимална скорост
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Мин. и Макс. криви.
Скоростта на помпата се 
поддържа към зададена стойност 
съответно за минимална и 
максимална скорост.
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Постоянна крива.
Скоростта се поддържа към 
определена стойност в диапазона 
между минимална и максимална 
крива.
Точката на настройка е зададена 
в % съответстващи на 
необходимата скорост.
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Макс.
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диференциално 
налягане.
Диференциалното 
налягане се понижава 
при понижаване на 
дебита и се повишава 
при повишаване на 
дебита.
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Постоянно 
диференциално 
налягане, помпа.
Диференциалното 
налягане се 
поддържа постоянно, 
независимо от 
дебита.
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Постоянно 
диференциално 
налягане, система.
Диференциалното 
налягане се 
поддържа постоянно, 
независимо от 
дебита.
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Постоянно налягане.
Налягането се 
поддържа 
постоянно, 
независимо от 
дебита.
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Постоянно налягане с 
функция за стоп.
Изходното налягане 
се поддържа 
постоянно при висок 
дебит. Работа 
Вкл./Изкл. при нисък 
дебит.
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Постоянно ниво.
Нивото на течността 
се поддържа 
постоянно, 
независимо от 
дебита.
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нивото на течността 
се поддържа 
постоянно при висок 
дебит.
Работа Вкл./Изкл. при 
нисък дебит.
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Дебитът се 
поддържа 
постоянен, 
независимо от 
напора.
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температура.
Температурата на 
течността се 
поддържа 
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независимо от 
дебита.
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9. Преглед на менютата

Фиг. 46 Преглед на менютата

Структура на менютата

Модулът CUE разполага с меню за стартова конфигурация, 
което се отваря при първоначалното стартиране. 
След менюто за стартова конфигурация, е достъпна 
структура, разделена на четири основни менюта:

1. GENERAL осигурява достъп до менюто за стартова 
конфигурация за задаване на основните насторйки на 
модула CUE.

2. OPERATION позволява задаване на точка на настройка, 
избор на режим на работа и нулиране на алармите. 
Можете също така да видите последните пет 
предупреждения и аларми.

3. STATUS показва статуса на модула CUE и на помпата. 
Не можете да променяте или задавате стойности.

4. INSTALLATION осигурява достъп до всички параметри. 
Това меню позволява детайлна настройка на модула CUE.

START-UP GUIDE 
(Стартово конфигуриране)

0. GENERAL 
(Общи данни)

1. OPERATION 
(Работа)

0.1 1.1

1/16 0.2 1.2

2/16 0.24 1.3

3/16 8/16 1.4

4/16 9/16 1.5 - 1.9

5/16 10/16 - 14/16

6/16 15/16 1.10 - 1.14

7/16 16/16

Автоматично или 
ръчно задаване на 
посоката на въртене
17
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2. STATUS (Статус)
3. INSTALLATION 

(Инсталиране)

2.1 2.10 3.1 3.12

2.2 2.11 3.2 3.13

2.3 2.12 3.3 3.15

2.4 2.13 3.3A 3.16

2.5 2.14 3.4 3.17

2.6 2.15 3.5 3.18

2.7 2.16 3.6 3.19

2.8 2.17 3.7 3.20

2.9 3.8 3.21

3.9 3.22

3.10 3.23

3.11 3.24
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10. Настройване чрез контролния панел

10.1 Контролен панел

Контролният панел се използва за локално настройване на 
модула CUE. Достъпните функции се различават в 
зависимост от гамата помпи, свързани към модула CUE.

Фиг. 47 Контролен панел на модула CUE

Бутони за редактиране

Бутони за навигация

Бутоните за редактиране на контролния панел могат да имат 
следните настройки:

• Active (Активен)

• Not active (Неактивен).

При настройка Not active (Неактивен) бутоните за 
редактиране не функционират. Можете само да превключвате 
менютата и да разглеждате стойностите.

Активирайте и деактивирайте бутоните, като натиснете 
бутоните със стрелка нагоре и стрелка надолу едновременно 
за 3 секунди.

Настройване на контраста на дисплея

Натиснете OK и + за по-тъмен дисплей.

Натиснете OK и - за по-ярък дисплей.

Светлинни индикатори

Работното състояние на помпата се обозначава чрез 
светлинни индикатори в предната част на контролния панел. 
Вижте фиг. 47.

Таблицата показва функциите на светлинните индикатори.

Екрани, обща информация

Фигура 48 и 49 показва информацията, извеждана на екрана.

Фиг. 48 Пример за екран в менюто за стартово 
конфигуриране

Фиг. 49 Пример за екран в потребителското меню

10.2 Връщане на фабричните настройки

Следвайте тази процедура, за да върнете фабричните 
настройки:

1. Изключете електрозахранването на модула CUE.

2. Натиснете On/Off, OK и +, докато включвате 
електрозахранването.

Модулът CUE ще върне всички параметри към фабричните 
им стойности. Дисплеят ще се включи, когато нулирането 
приключи.

10.3 Настройки на CUE

Менюто за стартово конфигуриране съдържа всички 
параметри, които могат да бъдат настроени чрез контролния 
панел на модула CUE.

Документът съдържа специална таблица за допълнителни 
настройки чрез PC Tool и страница, в която трябва да бъдат 
въведени специални програмни данни за PC Tool.

Ако желаете да изтеглите документа, моля свържете се с 
местното представителство на Grundfos.

Предупреждение

Бутонът On/Off (Вкл./Изкл.) на контролния 
панел не изключва модула CUE от 
електрозахранването и затова не трябва да 
се използва като предпазен превключвател.

Бутонът On/Off (Вкл./Изкл.) е с най-висок 
приоритет. В състояние "изкл." не е 
възможна работа на помпата.

T
M

0
3
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7

1
9
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5

0
7

Бутон Функция

Подготвя помпата за работа/стартира и спира 
помпата.

Запаметява променените стойности, нулира 
аларми и разширява полето за стойност.

Променя стойността в полето за стойност.

Бутон Функция

Превключва от едно меню към друго. 
При превключване към друго меню винаги се 
извежда началният екран на новото меню.

Превключва нагоре и надолу в отделните 
менюта.

On/On/
Off

+
-

CUCUE

>>

>

>

OK

On/On/
Off

OnOn

Off

AlarmAlarm

On/On/
Off

OK

+ -

>

>

> >

Светлинен 
индикатор

Функция

On (Вкл.) 
(зелено)

Помпата работи или е спряна от функцията за 
стоп.

Ако мига, помпата е била спряна от 
оператор (меню на CUE), външен старт/стоп 
или "bus" комуникация.

Off (Изкл.) 
(оранжево)

Помпата е спряна чрез бутона вкл./изкл.

Alarm (Аларма) 
(червено)

Показва аларма или предупреждение.
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1
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Име на екрана

Текущ екран/общ брой

Поле за стойност

Име на екрана

Номер на екрана, име на менюто

Поле за стойност
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10.4 Стартово конфигуриране

Използвайте менюто за стартово конфигуриране за обща 
настройка на модула CUE, включително задаване на 
правилна посока на въртене.

Менюто за стартово конфигуриране се отваря при 
първоначалното свързване на модула CUE към 
електрозахранването. То може да бъде отворено и чрез меню 
GENERAL. Моля, обърнете внимание, че в този случай всички 
предходни настройки ще бъдат изтрити.

Списъците по-долу показват достъпните настройки. 
Фабричните настройки са в удебелен шрифт.

10.4.1 Начален екран

• Натиснете OK. Дисплеят ще ви насочва през менюто за 
стартово конфигуриране.

10.4.2 Език (1/16)

Изберете езика, който да се използва на дисплея:

10.4.3 Мерни единици (2/16)

Изберете мерните единици, които да се използват в екраните:

• SI: m, kW, bar...

• US: ft, HP, psi...

10.4.4 Гама помпи (3/16)

Изберете гамата помпи съгласно табелата с данни на 
помпата:

• CR, CRI, CRN, CRT

• SP, SP-G, SP-NE

• ...

Изберете "Other" (Други), ако гамата помпи не е включена в 
списъка.

10.4.5 Номинална мощност на двигателя (4/16)

Задайте номиналната мощност на двигателя, P2, съгласно 
табелата с данни на двигателя:

• 0,55 - 90 kW

Диапазонът на настройване е свързан с типоразмера, 
а фабричната настройка съответства на номиналната 
мощност на модула CUE.

10.4.6 Захранващо напрежение (5/16)

Задайте захранващото напрежение съгласно номиналното 
захранващо напрежение на мястото на монтаж.

* Монофазен вход - трифазен изход.

Диапазонът на настройване зависи от типа модул CUE, 
а фабричната настройка съответства на номиналното 
захранващо напрежение на модула CUE.

10.4.7 Макс. ток на двигателя (6/16)

Задайте максималния ток на двигателя съгласно табелата с 
данни на двигателя:

• 0-999 A

Диапазонът на настройка зависи от типа модул CUE, 
а фабричната настройка съответства на типичния ток на 
двигателя при избраната мощност на двигателя.

Указание

Проверете дали свързаното оборудване е 
готово за работа и дали модулът CUEе 
свързан към електрозахранването.

Данните от табелата с данни на двигателя, 
помпата и модула CUE трябва да са ви под 
ръка.

• English UK 
(Английски)

• English US 
(Английски)

• German 
(Немски)

• French 
(Френски)

• Italian 
(Италиански)

• Spanish 
(Испански)

• Portuguese 
(Португалски)

• Greek (Гръцки)

• Dutch 
(Холандски)

• Swedish 
(Шведски)

• Finnish 
(Финландски)

• Danish (Датски)

• Polish (Полски)

• Russian (Руски)

• Hungarian 
(Унгарски)

• Czech (Чешки)

• Chinese 
(Китайски)

• Japanese 
(Японски)

• Korean 
(Корейски).

Модул 1 x 200-240 V: *

• 1 x 200 V

• 1 x 208 V

• 1 x 220 V

• 1 x 230 V

• 1 x 240 V.

Модул 3 x 200-240 V:

• 3 x 200 V

• 3 x 208 V

• 3 x 220 V

• 3 x 230 V

• 3 x 240 V.

Модул 3 x 380-500 V:

• 3 x 380 V

• 3 x 400 V

• 3 x 415 V

• 3 x 440 V

• 3 x 460 V

• 3 x 500 V.

Модул 3 x 525-600 V:

• 3 x 575 V.

Модул 3 x 525-690 V:

• 3 x 575 V

• 3 x 690 V.
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Максималният ток ще бъде ограничен до стойността на 

табелата с данни на CUE дори ако е настроен към по-висока 
стойност при конфигурирането.

10.4.8 Скорост (7/16)

Задайте номиналната скорост съгласно табелата с данни на 
помпата:

• 0-9999 min-1

Фабричната настройка зависи от предходно избраните 
настройки. На базата на зададената номинална скорост, CUE 
автоматично ще зададе честота на двигателя 50 или 60 Hz.

10.4.9 Честота (7A/16)

Този екран се извежда само ако е необходимо ръчно 
въвеждане на честотата.

Задайте честота съгласно табелата с данни на двигателя:

• 40-200 Hz

Фабричната настройка зависи от предходно избраните 
настройки.

10.4.10 Режим на управление (8/16)

Изберете желания режим на управление. Вижте раздел 10.8.1.

• Open loop (Без обратна връзка)

• Constant pressure (Постоянно налягане)

• Constant differential pressure (Постоянно диференциално 
налягане)

• Proportional differential pressure (Пропорционално 
диференциално налягане)

• Constant flow rate (Постоянен дебит)

• Constant temperature (Постоянна температура)

• Constant level (Постоянно ниво)

• Constant other value (Друга постоянна стойност).

Достъпните настройки и фабричната настройка зависят от 
гамата помпи.

Модулът CUE ще активира аларма, ако избраният режим на 
управление изисква сензор, а не е монтиран сензор. За да 
продължите настройването без сензор, изберете "Open loop" 
(Без обратна връзка) и продължете. Когато има свързан 
сензор, задайте настройки за сензора и за режима на 
управление в меню INSTALLATION.

10.4.11 Номинален дебит (8A/16)

Този екран се извежда само ако избраният режим на 
управление е пропорционално диференциално налягане.

Задайте номиналния дебит съгласно табелата с данни на 
помпата:

• 1-6550 m3/h

10.4.12 Номинален напор (8B/16)

Този екран се извежда само ако избраният режим на 
управление е пропорционално диференциално налягане.

Задайте номиналния напор съгласно табелата с данни на 
помпата:

• 1-999 m

10.4.13 Сензор, свързан към клема 54 (9/16)

Задайте измервателния диапазон на свързания сензор с 
диапазон на сигнала 4-20 mA. Измервателният диапазон 
зависи от избрания режим на управление:

Ако избраният режим на управление е "Constant other value" 
(Друга постоянна стойност) или ако за измервателен диапазон 
е избрана настройка "Other" (Друго), сензорът трябва да се 
настрои съгласно указанията в следващия раздел, 
екран 9A/16.

Пропорционално 
диференциално налягане:

• 0-0,6 bar
• 0-1 bar
• 0-1,6 bar
• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Other (Други).

Постоянно диференциално 
налягане:
• 0-0,6 bar
• 0-1,6 bar
• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Other (Други).

Постоянно налягане:

• 0-2,5 bar
• 0-4 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• 0-16 bar
• 0-25 bar
• Other (Други).

Постоянен дебит:

• 1-5 m3/h
• 2-10 m3/h
• 6-30 m3/h
• 15-75 m3/h
• Other (Други).

Постоянна температура:

• -25 до 25 °C
• 0 до 25 °C
• 50 до 100 °C
• 0 до 150 °C
• Other (Други).

Постоянно ниво:

• 0-0,1 bar
• 0-1 bar
• 0-2,5 bar
• 0-6 bar
• 0-10 bar
• Other (Други).
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10.4.14 Друг сензор, свързан към клема 54 (9A/16)

Този екран се извежда само когато за режим на управление е 
избрана настройка "Constant other value" (Друга постоянна 
стойност) или за измервателен диапазон е избрана настройка 
"Other" (Друго) в екран 9/16.

• Изходен сигнал на сензора:
0-20 mA
4-20 mA.

• Мерна единица на сензора:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, 
gal/h, gal/m, gal/s, ft3/min, ft3/s,°C, °F, %.

• Измервателен диапазон на сензора.
Измервателният диапазон зависи от свързания сензор и 
избраната мерна единица.

10.4.15 Пълнене и обезвъздушаване (10/16)

Вижте инструкциите за инсталиране и работа на помпата.

Общата настройка на CUE вече е завършена и менюто за 
стартово конфигуриране е готово за настройване на посоката 
на въртене:

• Натиснете OK, за да преминете към автоматично или 
ръчно задаване на посоката на въртене.

10.4.16 Автоматично задаване на посоката на въртене 
(11/16)

Модулът CUE автоматично тества и настройва правилната 
посока на въртене, без да променя свързването на кабелите.

Този тест не е подходящ за някои типове помпи и в някои 
случаи няма да е възможно да се определи със сигурност 
правилната посока на въртене. В тези случаи модулът CUE 
превключва към ръчна настройка, при която посоката на 
въртене се определя на базата на преценката на оператора.

Екрани с информация.

• Натиснете OK, за да продължите.

Помпата стартира след 10 секунди.

Можете да прекъснете теста и да се върнете към предходния 
екран.

Помпата стартира и с двете посоки на въртене и спира 
автоматично.

Можете да прекъснете теста, да спрете помпата и да 
преминете към ръчна настройка на посоката на въртене.

10.4.17 Точка на настройка (15/16)

Задайте точката на настройка съгласно режима на 
управление и избрания сензор.

10.4.18 Общите настройки са завършени (16/16)

• Натиснете OK, за да поставите помпата в готовност или да 
стартирате помпата в режима на работа Normal 
(Нормален). След това ще се изведе екран 1.1 от менюто 
OPERATION.

10.4.19 Ръчна настройка, когато посоката на въртене се 
вижда (13/16)

Трябва да можете да наблюдавате вала или вентилатора на 
двигателя.

Предупреждение

По време на теста помпата ще работи за 
кратко. Уверете се, че няма персонал или 
оборудване в опасност!

Указание

Преди да зададе посоката на въртене, 
модулът CUE ще извърши автоматично 
адаптиране на двигателя на някои типове 
помпи. Това ще отнеме няколко минути. 
Адаптирането се извършва по време на 
бездействие.

Правилната посока на 
въртене вече е зададена.
• Натиснете OK, за да 
зададете точката на 
настройка.
Вижте Точка на настройка 
(15/16) на стр. 22.

Автоматичната настройка на 
посоката на въртене е 
неуспешна.
• Натиснете OK, за да 
преминете към ръчна 
настройка на посоката на 
въртене.
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Екрани с информация.

• Натиснете OK, за да продължите.

Помпата стартира след 10 секунди.

Можете да прекъснете теста и да се върнете към предходния 
екран.

По време на теста ще се изведе налягането, ако е свързан 
сензор за налягане. Токът на двигателя винаги се извежда по 
време на теста.

Проверете дали посоката на въртене е правилна.

10.4.20 Ръчна настройка, когато посоката на въртене не 
се вижда (13/16)

Трябва да можете да наблюдавате напора или дебита.

Екрани с информация.

• Натиснете OK, за да продължите.

Помпата стартира след 10 секунди.

Можете да прекъснете теста и да се върнете към предходния 
екран.

По време на теста ще се изведе налягането, ако е свързан 
сензор за налягане. Токът на двигателя винаги се извежда по 
време на теста.

Първият тест е завършен.

• Запишете налягането и/или дебита и натиснете OK, за да 
продлжите ръчния тест с противоположната посока на 
въртене.

Помпата стартира след 10 секунди.

Можете да прекъснете теста и да се върнете към предходния 
екран.

По време на теста ще се изведе налягането, ако е свързан 
сензор за налягане. Токът на двигателя винаги се извежда по 
време на теста.

Вторият тест е завършен.

Запишете налягането и/или дебита и проверете кой тест 
показва най-високата производителност на помпата:

• Първи тест

• Втори тест

• Направете нов тест.

Правилната посока на въртене вече е зададена.

• Натиснете OK, за да зададете точката на настройка. 
Вижте Точка на настройка (15/16) на стр. 22.

• Да • Не

Правилната посока на 
въртене вече е зададена.
• Натиснете OK, за да 
зададете точката на 
настройка.
Вижте Точка на настройка 
(15/16) на стр. 22.

Посоката на въртене е 
грешна.
• Натиснете OK, за да 
повторите теста с 
противоположната посока 
на въртене.
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10.5 Меню GENERAL

Менюто позволява да се върнете към стартовото 
конфигуриране, което обикновено се използва само при 
първоначално стартиране на модула CUE.

10.5.1 Връщане към стартовото конфигуриране (0.1)

Направете своя избор:

• Yes (Да)

• No (Не).

Ако изберете Yes (Да), всички настройки ще бъдат изтрити и 
ще трябва да извършите стартово конфигуриране на 
двигателя.

10.5.2 Промяна на типа код (0.2)

Този екран е предназначен само за сервизни нужди.

10.5.3 Копиране на настройките

Можете да копирате настрйките на модула CUE и да ги 
използвате с друго устройство.

Опции:

• No copy (Без копиране).

• to CUE (копира настройките на модула CUE).

• to control panel (копира настройките към друг модул CUE).

Модулите CUE трябва да имат еднаква версия на фърмуера. 
Вижте раздел 10.7.16 Версия на фърмуера (2.16).

10.6 Меню OPERATION

10.6.1 Точка на настройка (1.1)

Зададена точка на настройка

Текуща точка на настройка

Текуща стойност

Задайте точката на настройка в мерни единици на сензора за 
обратна връзка.

В режим на управление Open loop (Без обратна връзка), 
точката на настройка се задава в % от максималната 
производителност. Диапазонът на настройване ще бъде 
между минималната и максималната крива. Вижте фиг. 56.

Във всички останали режими на управление, с изключение 
на пропорционално диференциално налягане, диапазонът на 
настройване е равен на измервателния диапазон на сензора. 
Вижте фиг. 57.

В режим на управление Proportional differential pressure 
(Пропорционално диференциално налягане) диапазонът на 
настройване е равен на от 25 % до 90 % от максималния 
напор. Вижте фиг. 58.

Ако помпата е свързана към външен сигнал за точка на 
настройка, стойността в този екран ще бъде максималната 
стойност на външния сигнал за точката на настройка. 
Вижте раздел 13.2 Външна точка на настройка.

10.6.2 Режим на работа (1.2)

Задайте един от следните режими на работа:

• Normal (Нормален - работа)

• Stop (Стоп)

• Min. (Мин.)

• Max. (Макс.)

Режимите на работа могат да бъдат задавани, без да се 
променя точката на настройка.

10.6.3 Индикации за неизправност

Неизправностите могат да генерират два типа индикации: 
Аларма или предупреждение.

"Алармата" ще активира алармена индикация в модула CUE 
и ще промени режима на работа на помпата, обикновено 
превключвайки към режим на стоп. Все пак, при някои 
активиращи аларма неизправности, помпата е настроена да 
продължи работа дори ако има активирана аларма.

"Предупреждението" ще активира предупредителна 
индикация в модула CUE, но режимът на работа или режимът 
на управление на помпата няма да се промени.

Аларма (1.3)

В случай на аларма причината за нея ще се изведе на екрана. 
Вижте раздел 15.1 Списък с предупреждения и аларми.

Указание
Ако стартирате менюто за стартово 
конфигуриране, всички предходни настройки 
ще бъдат изтрити!

Указание

Стартовото конфигуриране трябва да се 
извърши при студен двигател!

Повторението на стартовото 
конфигуриране може да доведе до загряване 
на двигателя.
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Предупреждение (1.4)

В случай на предупреждение причината за него ще се изведе 
на екрана. Вижте раздел 15.1 Списък с предупреждения и 
аларми.

10.6.4 Регистър на неизправностите

И за двата типа неизправности - аларма и предупреждение, 
модулът CUE води регистър.

Регистър на алармите (1.5 - 1.9)

В случай на "алармени" неизправности, последните пет 
индикации за аларма ще се изведат в регистъра на алармата. 
“Alarm log 1” (Регистър на аларма 1) показва последната 
аларма, "Alarm log 2" (Регистър на аларма 2) показва 
предпоследната аларма и т. н.

Екранът показва три елемента с информация:

• алармената индикция

• кода на алармата

• броя минути, през които помпата е била свързана към 
електрозахранването след възникване на алармата.

Регистър на предупрежденията (1.10 - 1.14)

В случай на неизправности с "предупреждение", последните 
пет инидкации за предупреждение ще се изведат в регистъра 
на предупрежденията. "Warning log 1" (Регистър на 
предупрежденията 1) показва последната неизправност, 
"Warning log 2" (Регистър на предупрежденията 2) показва 
предпоследната неизправност и т.н.

Екранът показва три елемента с информация:

• предупредителната индикация

• кода на предупреждението

• броя минути, през които помпата е била свързана към 
електрозахранването след възникване на 
предупреждението.

10.7 Меню STATUS

Екраните, които се появяват в това меню са само статус 
екрани. Не можете да променяте или задавате стойности.

Толерансът на изведената стойност е посочен под всяка 
индикация. Толерансите са посочени ориентировъчно в % от 
максималните стойности на параметрите.

10.7.1 Текуща точка на настройка (2.1)

Екранът показва текущата точка на настройка и външната 
точка на настройка.

Текущата точка на настройка се извежда в мерните единици 
на сензора за обратна връзка.

Външната точка на настройка се извежда в диапазона от 0 
до 100 %. Ако задаването на външна точка на настройка е 
деактивирано, се извежда стойността 100 %. Вижте раздел 
13.2 Външна точка на настройка.

10.7.2 Режим на работа (2.2)

Този екран показва текущия режим на работа 
Normal (Нормален), Stop (Стоп), Min. (Мин.) или Max. (Макс.). 
Наред с това, той показва как е бил зададен този режим на 
работа CUE menu (Меню на CUE), Bus (Bus комуникация), 
External  (Външна настройка)  On/off button (Бутон On/Off).

10.7.3 Текуща стойност (2.3)

Екранът показва текущата контролирана стойност.

Ако няма свързан сензор към CUE, на екрана ще се изведе "-".

10.7.4 Измерена стойност, сензор 1 (2.4)

Този екран показва текущата стойност, измерена от сензор 1, 
свързан към клема 54.

Ако няма свързан сензор към CUE, на екрана ще се изведе "-".

10.7.5 Измерена стойност, сензор 2 (2.5)

Този екран се извежда само ако е монтиран модул с входове 
за сензори MCB 114.

Този екран показва текущата стойност, измерена от сензор 2, 
свързан към MCB 114.

Ако няма свързан сензор към CUE, на екрана ще се изведе "-".
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10.7.6 Скорост (2.6)

Толеранс: ± 5 %

Този екран показва текущата скорост на помпата.

10.7.7 Входяща мощност и ток на двигателя (2.7)

Толеранс: ± 10 %

Този екран показва текущата входяща мощност на помпата 
във W или kW и текущия ток на двигателя в ампери [A].

10.7.8 Работни часове и консумация на мощност (2.8)

Толеранс: ± 2 %

Този екран показва броя работни часове и консумацията на 
мощност. Стойността за работни часове е сумарна стойност и 
не може да бъде нулирана. Стойността за консумирана 
мощност е сумарна изчислена стойност от началото на 
работата на модула и не може да бъде нулирана.

10.7.9 Статус на смазване на лагерите на двигателя (2.9)

Този екран показва колко пъти потребителят е предоставил 
информация за смазване и кога лагерите трябва да се 
подменят.

След повторно смазване на лагерите на двигателя, 
потвърдете тази процедура в меню INSTALLATION. 
Вижте раздел 10.8.17 Потвърждаване на 
смазването/подмяната на лагерите на двигателя (3.20). 
След като смазването бъде потвърдено, стойността в екрана 
по-горе ще се увеличи с единица.

10.7.10 Време до следващо смазване на лагерите (2.10)

Този екран се извежда само ако екран 2.11 не се извежда.

Този екран показва кога отново да смажете лагерите на 
двигателя. Контролерът наблюдава схемата на работа на 
помпата и изчислява периода от време между смазванията на 
лагерите. Ако схемата на работа се промени, изчисленото 
време до следващото смазване може също да се промени.

В изчисленото време до следващото смазване се взима 
предвид и евентуалната работа на помпата с понижена скорост.

Вижте раздел 10.8.17 Потвърждаване на 
смазването/подмяната на лагерите на двигателя (3.20).

10.7.11 Време до подмяна на лагерите на двигателя (2.11)

Този екран се извежда само ако екран 2.10 не се извежда.

Този екран показва кога да подмените лагерите на двигателя. 
Контролерът наблюдава схемата на работа на помпата и 
изчислява периода от време между подмените на лагерите.

В изчисленото време до подмяната на лагерите на двигателя 
се взима предвид и евентуалната работа на помпата с 
понижена скорост.

Вижте раздел 10.8.17 Потвърждаване на 
смазването/подмяната на лагерите на двигателя (3.20).

10.7.12 Температурен сензор 1 (2.12)

Този екран се извежда само ако е монтиран модул с входове 
за сензори MCB 114.

Този екран показва измервателната точка и текущата стойност, 
измерена от Pt100/Pt1000 температурен сензор 1, свързан към 
MCB 114. Измервателната точка е избрана в екран 3.21.

Ако няма свързан сензор към CUE, на екрана ще се изведе "-".

10.7.13 Температурен сензор 2 (2.13)

Този екран се извежда само ако е монтиран модул с входове 
за сензори MCB 114.

Този екран оказва измервателната точка и текущата стойност, 
измерени от Pt100/Pt1000 температурен сензор 2, свързан 
към MCB 114. Измервателната точка е избрана в екран 3.22.

Ако няма свързан сензор към CUE, на екрана ще се изведе "-".

10.7.14 Дебит (2.14)

Този екран се извежда само ако е конфигуриран дебитомер.

Този екран показва текущата стойност, измерена от 
дебитомера, свързан към цифровия импулсен вход (клема 33) 
или аналоговия вход (клема 54).

10.7.15 Сумарен дебит (2.15)

Този екран се извежда само ако е конфигуриран дебитомер.

Екранът показва стойността на сумарния дебит и 
специфичната енергия за трансфер на изпомпваната течност.

Измерването на дебита може да бъде свързано към цифров 
имлупсен вход (клема 33) или аналогов вход (клема 54).
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10.7.16 Версия на фърмуера (2.16)

Този екран показва версията на софтуера.

10.7.17 Конфигурационен файл (2.17)

Екранът показва конфигурационния файл.

10.8 Меню INSTALLATION

10.8.1 Режим на управление (3.1)

Изберете един от режимите на управление:

• Open loop (Без обратна връзка)

• Constant pressure (Постоянно налягане)

• Constant differential pressure (Постоянно диференциално 
налягане)

• Proportional differential pressure (Пропорционално 
диференциално налягане)

• Constant flow rate (Постоянен дебит)

• Constant temperature (Постоянна температура)

• Constant level (Постоянно ниво)

• Constant other value (Друга постоянна стойност).

10.8.2 Контролер (3.2)

Модулът CUE е с фабрична настройка за коефициент на 
усилване (Kp) и интегрално време (Ti). Все пак, 
ако фабричната настройка не е най-благоприятна, 
коефициентът на усилване и интегралното време могат да се 
променят в екрана по-долу.

• Коефициентът на усилване (Kp) може да бъде настроен в 
диапазона от 0,1 до 20.

• Интегралното време (Ti) може да бъде настроено в 
диапазона от 0,1 до 3600 s. Ако е избрана настройка 
3600 s, контролерът ще функционира като P контролер.

• Освен това можете да настроите контролера към инверсен 
контрол, което означава, че ако точката на настройка бъде 
повишена, работната скорост ще се понижи. В случай на 
инверсиран контрол, коефициентът на усилване (Kp) 
трябва да бъде настроен в диапазона от - 0,1 до - 20.

Таблицата по-долу показва възможните настройки на 
контролера:

* Ti = 100 секунди (фабрична настройка).

1. Отоплителните систеи, са системи в които повишаването 
на производителността на помпата ще доведе до 
увеличаване на температурата при сензора.

2. Охладителните системи са системи, в които повишаването 
на производителността на помпата ще доведе до 
понижаване на температурата при сензора.

L1 = Разстояние в [m] между помпата и сензора.

L2 = Разстояние в [m] между топлообменника и сензора.

Указание

Ако помпата е свързана към "bus" 
комуникация, режимът на управление не 
може да бъде избран чрез CUE. Вижте раздел 
13.3 GENIbus сигнал.

Система/
приложение

Kp

TiОтоплителна 
система1)

Охладителна 
система2)

0,2 0,5

SP, SP-G, SP-NE: 0,5 0,5

0,2 0,5

SP, SP-G, SP-NE: 0,5 0,5

0,2 0,5

- 2,5 100

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*

CUE

p

CUE

p

CUE

Q

CUE

L

t

L2

CUE

∆t

L2

CUE

t
L2

CUE

CUE

∆p

∆p

L1

CUE
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Как да настроите PI контролера

За повечето приложения, фабричната настройка на 
константите Kp и Ti на контролера осигурява оптимална 
работа на помпата. При някои приложения обаче може да е 
необходима настройка на контролера.

Процедирайте по следния начин:

1. Увеличете коефициента на усилване (Kp), докато двигателят 
стане нестабилен. Нестабилност се наблюдава, 
ако измерената стойност започне да варира. Наред с това, 
нестабилната работа на двигателя причинява шум, тъй като 
двигателят започва да работи неравномерно.
Тъй като някои системи, например системи за контрол на 
температурата, са бавно реагиращи системи, нестабилната 
работа на двигателя може да се наблюдава трудно.

2. Настройте коефициента на усилване (Kp) към стойност, 
която съответства на половината от стойността, която е 
предизвикала нестабилна работа на двигателя. Това е 
правилната настройка на коефициента на усилване.

3. Намалете интегралното време (Ti), докато двигателят 
стане нестабилен.

4. Настройте интегралното време (Ti) към стойност два пъти 
по-голяма от стойността, която е предизвикала нестабилна 
работа на двигателя. Това е правилната настройка на 
интегралното време.

Основни правила:

• Ако контролерът реагира твърде бавно, увеличете Kp.

• Ако контролерът работи нестабилно, балансирайте 
системата, като намалите Kp или увеличите Ti.

10.8.3 Външна точна на настройка (3.3)

Входът за външен сигнал за точка на настройка (клема 53) 
позволява следните настройки:

• Active (Активен)

• Not active (Неактивен).

Ако е избрана настройка Active (Активен), текущата точка на 
настройка ще бъде зададена от сигнала, свързан към входа 
за външна точка на настройка. Вижте раздел 13.2 Външна 
точка на настройка.

10.8.4 Сигнални релета 1 и 2 (3.4 и 3.5)

Модулът CUE разполага с две сигнални релета. В екрана, 
показан по-долу, изберете в кои работни ситуации сигналното 
реле трябва да се активира.

10.8.5 Бутони на CUE (3.6)

Бутоните за редактиране (+, -, On/Off, OK) на контролния 
панел могат да имат следните настройки:

• Active (Активен)

• Not active (Неактивен).

При настройка Not active (Неактивен) бутоните за 
редактиране не функционират. Задайте настройка Not active 
(Неактивен), ако помпата трябва да се управлява чрез 
външна система за управление.

Активирайте бутоните, като натиснете бутоните със стрелка 
нагоре и стрелка надолу едновременно за 3 секунди.

10.8.6 Протокол (3.7)

Екранът показва избрания протокол за RS-485 порта на CUE. 
За протокол могат да бъдат зададени следните настройки:

• GENIbus

• FC

• FC MC.

Ако е избрана настройка GENIbus, комуникацията се 
настройва съгласно стандарта GENIbus на Grundfos. FC и FC 
MC са предназначени само за сервизни цели.

Сигнално реле 1 Сигнално реле 2

• Ready (В готовност)

• Alarm (Аларма)

• Operation (Работа)

• Pump running (Помпата 
работи)

• Not active (Неактивно)

• Warning 
(Предупреждение)

• Relubricate (Смазване).

• Ready (В готовност)

• Alarm (Аларма)

• Operation (Работа)

• Pump running (Помпата 
работи)

• Not active (Неактивно)

• Warning 
(Предупреждение)

• Relubricate (Смазване 
отново).

Указание
За разликата между аларма и 
предупреждение, вижте раздел 
10.6.3 Индикации за неизправност.
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10.8.7 Номер на помпа (3.8)

Този екран показва GENIbus номера. Към помпата може да 
бъде присъединен номер от 1 до 199. При "bus" комуникация 
трябва да бъде присъединен номер към всяка помпа.

Фабричната настройка е "-".

10.8.8 Цифрови входове 2, 3 и 4 (3.9 до 3.11)

Цифровите входове на CUE (клема 19, 32 и 33) могат да 
бъдат отделно настроени за различни функции.

Изберете една от следните функции:

• Min. (мин. крива)

• Max. (макс. крива)

• Ext. fault (външна неизправност)

• Flow switch (Превключвател за дебит)

• Alarm reset (Нулиране на аларма)

• Dry running (Работа на сухо, от външен сензор)

• Accumulated flow (импулсен поток, само клема 33)

• Not active (Неактивен).

Избраната функция е активна, когато цифровият вход е 
активиран (затворен контакт). Вижте също раздел 
13.1 Цифрови входове.

Min. (Мин.)

Когато входът бъде активиран, помпата ще работи по 
минималната крива.

Max. (Макс.)

Когато входът бъде активиран, помпата ще работи по 
максималната крива.

Ext. fault (Външна неизправност)

Когато входът бъде активиран, ще се стартира таймер. 
Ако входът бъде активиран за повече от 5 секунди, ще се 
изведе индикация на външна неизправност. Ако входът бъде 
деактивиран, състоянието на неизправност се прекратява и 
помпата може да бъде стартирана отново само ръчно чрез 
нулиране на индикацията за неизправност.

Flow switch (Превключвател за дебит)

Когато тази функция е избрана, помпата ще спре, 
ако свързаният превключвател за дебит отчете нисък дебит.

Тази функция може да се използва само ако помпата е свързана 
към сензор за налягане или сензор за ниво и функцията за стоп 
е активирана. Вижте раздели 10.8.10 и 10.8.11.

Alarm reset (Нулиране на аларма)

Когато входът е активиран, алармата се нулира, 
ако причината за алармата вече не съществява.

Dry running (Работа на сухо)

Когато е избрана тази функция, е достъпно разпознаване на 
липса на входно налягане или недостиг на вода. Това изисква 
използването на аксесоар, например:

• Grundfos Liqtec® превключвател за работа на сухо

• превключвател за налягане, монтиран откъм смукателната 
страна на помпата,

• поплавъчен превключвател, монтиран откъм смукателната 
страна на помпата.

Когато бъде разпозната липса на входно налягане или 
недостиг на вода (Dry running (Работа на сухо), помпата ще 
бъде спряна. Помпата не може да бъде стартирана отново, 
докато входът е активиран.

Рестартиранията могат да бъдат отложени с до 30 минути в 
зависимост от гамата помпи.

Accumulated flow (Сумарен дебит)

Когато тази функция е с настройка за цифров вход 4 и е 
свързан импулсен сензор към клема 33, сумарният дебит 
може да бъде измерен.

10.8.9 Цифров вход за дебит (3.12)

Този екран се извежда само ако дебитомерът е конфигуриран 
в екран 3.11.

Екранът се използва за настройване на обема за всеки 
импулс за функцията Accumulated flow (Сумарен дебит) с 
импулсен сензор, свързан към клема 33.

Диапазон на настройване:

• 0-1000 литра/импулс.

Обемът може да бъде настроен в мерната единица, избрана 
в менюто за стартово конфигуриране.

10.8.10 Постоянно налягане с функция за стоп (3.13).

Настройки

За функцията за стоп могат да бъдат зададени следните 
настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Диапазонът вкл./изкл. може да бъде настроен към следните 
стойности:

• Стойността за ∆H е с фабрична настройка 10 % от 
текущата точка на настройка.

• Стойността за ∆H може да бъде настроена в диапазона от 
5 % до 30 % от текущата точка на настройка.
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Описания

Функцията за стоп се използва за работа със старт/стоп при 
нисък дебит и продължителна работа при висок дебит.

Фиг. 50 Постоянно налягане с функция за стоп. 
Разлика между налягането за старт и налягането 
за стоп (∆H)

Ниският дебит може да бъде разпознат по два различни 
начина:

1. Вградена “функция за разпознаване на нисък дебит”, 
която работи, ако цифровият вход не е настроен за работа 
с превключвател за дебит.

2. Превключвател за дебит, свързан към цифровия вход.

1. Функция за разпознаване на нисък дебит

Помпата ще проверява периодично дебита, като намалява 
работната скорост за кратко. Ако няма промяна или има 
малка промяна в налягането, това означава че дебитът е 
нисък.

Работната скорост ще се увеличи, докато бъде достигнато 
налягането за стоп (текущата точка на настройка + 0,5 x ∆H), 
и помпата ще спре след няколко секунди. Помпата ще 
стартира отново най-късно когато налягането падне до 
налягането за старт (текуща точка на настройка - 0,5 x ∆H).

Ако дебът в периода на спряла помпа е по-висок от лимита за 
нисък дебит, помпата ще стартира отново преди налягането 
да падне до налягането за старт.

Когато стартира отново, помпата ще реагира по следния 
начин:

1. Ако дебитът е над лимита за нисък дебит, помпата ще се 
върне към режим на работа без прекъсване при постоянно 
налягане.

2. Ако дебитът е под лимита за нисък дебит, помпата ще 
продължи в режим на работа със старт/стоп. Тя ще 
продължи да работи в режим на старт/стоп, докато 
дебитът стане по-висок от лимита за нисък дебит. 
Ако дебитът е над лимита за нисък дебит, помпата ще се 
върне към режим на работа без прекъсване.

2. Разпознаване на нисък дебит чрез превключвател за 
дебит

Когато цифровият вход е активиран поради нисък дебит, 
скоростта ще се увеличи, докато не бъде достигнато налягане 
на стор (текуща точка на настройка + 0,5 x ∆H) и помпата ще 
спре. Когато налягането спадне до нивото за старт, помпата 
ще се стартира отново. Ако все още няма достатъчно дебит, 
помпата ще достигне налягането за стоп и ще спре. Ако има 
достатъчно дебит, помпата ще продължи да работи 
съобразно точката на настройка.

Работни условия за функцията за стоп

Функцията за стоп може да се използва само ако системата е 
оборудвана със сензор за налягане, възвратен вентил и 
диафрагмен резервоар.

Фиг. 51 Позиция на възвратния вентил и сензора за 
налягане в система с работа със смукателна 
височина.

Фиг. 52 Позиция на възвратния вентил и сензора за 
налягане в система с положително входно 
налягане

Диафрагмен резервоар

Функцията за стоп изисква диафрагмен резервоар с 
определена минимална вместимост. Резервоарът трябва да 
се инсталира възможно най-близо след помпата и 
предналягането трябва да е 0,7 x текущата точка на 
настройка.

Препоръчителна вместимост на диафрагмения резервоар:

Ако в системата е инсталиран диафрагмен резервоар с 
вместимост измежду посочените по-горе, фабричната 
настройка за ∆H е правилната настройка.
Ако инсталираният резервоар е твърде малък, помпата ще 
стартира и спира твърде често. Това може да бъде 
предотвратено чрез увеличаване на ∆H.

10.8.11 Постоянно ниво с функция за стоп (3.13)

Настройки

За функцията за стоп могат да бъдат зададени следните 
настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Диапазонът вкл./изкл. може да бъде настроен към следните 
стойности:

• ∆H е с фабрична настройка 10 % от текущата точка на 
настройка.

• Стойността за ∆H може да бъде настроена в диапазона от 
5 % до 30 % от текущата точка на настройка.

Вградената функция за разпознаване на нисък дебит 
автоматично ще измери и запамети консумираната мощност 
при приблиз. 50 % и 85 % от номиналната скорост.
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Внимание

Възвратният вентил трябва винаги да е 
монтиран преди сензора за налягане. 
Вижте фиг. 51 и 52.

Ако се използва превключвател за дебит за 
разпознаване на нисък дебит, 
превключвателят трябва да бъде монтиран 
от страната на системата след 
диафрагмения резервоар.

Налягане за стоп
∆H

Налягане за старт

Непрекъсната работа

Работа със Старт/Стоп
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Номинален дебит на 
помпата

[m3/h]

Типична вместимост на 
диафрагмен резервоар

[литри]

0-6 8

7-24 18

25-40 50

41-70 120

71-100 180

Сензор за налягане

Диафрагмен резервоар

Възвратен 
вентил

Помпа

Диафрагмен резервоар

Сензор за налягане

Помпа Възвратен вентил
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Ако е избрана настройка Active (Активна), направете 

следното:

1. Затворете спирателния кран, за да създадете състояние 
на липса на дебит.

2. Натиснете OK, за да стартирате автоматично настройване.

Описание

Функцията за стоп се използва за работа със старт/стоп при 
нисък дебит и продължителна работа при висок дебит.

Фиг. 53 Постоянно ниво с функция за стоп. 
Разлика между нивата за старт и стоп (∆H)

Ниският дебит може да бъде разпознат по два различни 
начина:

1. Чрез вградена функция за разпознаване на нисък дебит.

2. Чрез превключвател за дебит, свързан към цифров вход.

1. Функция за разпознаване на нисък дебит

Вградената функция за разпознаване на нисък дебит се 
базира на измерване на скоростта и мощността.

Когато бъде разпознат нисък дебит, помпата ще спре. 
Когато нивото достигне нивото за старт, помпата ще стартира 
отново. Ако все още няма достатъчно дебит, помпата ще 
достигне нивото за стоп и ще спре. Ако има достатъчно дебит, 
помпата ще продължи да работи съобразно точката на 
настройка.

2. Разпознаване на нисък дебит чрез превключвател за 
дебит

Когато цифровият вход е активиран поради нисък дебит, 
скоростта ще се увеличи, докато бъде достигнато нивото за 
стоп (текущата точка на настройка - 0,5 x ∆H) и помпата ще 
спре. Когато нивото достигне нивото за старт, помпата ще 
стартира отново. Ако все още няма достатъчно дебит, 
помпата ще достигне нивото за стоп и ще спре. Ако има 
достатъчно дебит, помпата ще продължи да работи 
съобразно точката на настройка.

Работни условия за функцията за стоп

Функцията за постоянно ниво със стоп може да се използва 
само ако системата е оборудвана със сензор за ниво и всички 
вентили могат да бъдат затворени.

10.8.12 Сензор 1 (3.15)

Настройка на сензор 1, свързан към клема 54. Това е 
сензорът за обратна връзка.

Изберете измежду следните стойности:

• Изходен сигнал на сензора:
0-20 mA
4-20 mA.

• Мерна единица на сензора:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, °F, %.

• Измервателен диапазон на сензора.

10.8.13 Сензор 2 (3.16)

Настройка на сензор 2, свързан към модул с входове за 
сензори MCB 114.

Изберете измежду следните стойности:

• Изходен сигнал на сензора:
0-20 mA
4-20 mA.

• Мерна единица на сензора:
bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m3/h, m3/s, l/s, gpm, °C, °F, %.

• Измервателен диапазон на сензора:
0-100 %.

10.8.14 Работа/готовност (3.17)

Настройки

За функцията "duty/standby" (работа/готовност) могат да 
бъдат зададени следните настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Активирайте функцията "duty/standby" (работа/готовност), 
както следва:

1. Свържете една от помпите към електрическото 
захранване.
Задайте за функцията "duty/standby" настройка Not active 
(Неактивна).
Задайте необходимите настройки в меню OPERATION и 
INSTALLATION.

2. Задайте за режима на работа настройка Stop (Стоп) в 
меню OPERATION.

3. Свържете другата помпа към електрическото захранване.
Задайте необходимите настройки в меню OPERATION и 
INSTALLATION. Задайте за функцията "duty/standby" 
настройка Active (Активна).

Работещата помпа ще "потърси" другата помпа и 
автоматично ще зададе за функцията "duty/standby" на тази 
помпа настройка Active (Активна). Ако другата помпа не бъде 
разпозната, ще се изведе индикация за неизправност.

Функцията "duty/standby" (работа/готовност) се прилага за две 
помпи, свързани паралелно и управлявани чрез GENIbus. 
Всяка помпа трябва да бъде свързана към свой CUE модул и 
сензор.

Основните цели на функцията са:

• Стартиране на помпата в готовност, ако работещата помпа 
е спряла поради аларма.

• Да превключва между помпите поне на всеки 24 часа.

T
M

0
3

 9
0

9
9

 3
3

0
7

Ниво за старт
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Указание
Двете помпи трябва да бъдат свързани 
електрически чрез GENIbus и нищо друго не 
трябва да е свързано чрез GENIbus.
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10.8.15 Работен диапазон (3.18)

Как да зададете работния диапазон:

• Задайте минималната скорост в диапазона от 
минималната скорост съгласно помпата до настроената 
максимална скорост. Фабричната настройка зависи от 
гамата помпи.

• Задайте максималната скорост в диапазона от 
настроената минимална скорост до максималната скорост 
съгласно помпата. Фабричната настройка ще бъде равна 
на 100 %, т.е. скоростта, обозначена на табелата с данни 
на помпата.

Зоната между минималната и максималната скорост е 
текущия работен диапазон на помпата.

Работният диапазон може да бъде променян от потребителя 
в рамките на диапазона на скорост съгласно помпата.

За някои гами помпи ще бъде възможна надсинхронна работа 
(макс. скорост над 100 %). Това изисква по-мощен двигател, 
който да осигури мощността на вала, необходима за помпата 
по време на надсинхронна работа.

Фиг. 54 Задаване на минималната и максималната крива в % от максималната производителност

10.8.16 Мониторинг на лагерите на двигателя (3.19)

За функцията за мониторинг на лагерите на двигателя могат 
да бъдат зададени следните настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Когато функцията е с настройка Active (Активна), 
модулът CUE ще изведе предупреждение, когато лагерите на 
двигателя трябва да се смажат или сменят.

Описание

Функцията за мониторинг на лагерите на двигателя се 
използва за извеждане на индикация, когато настъпи времето 
за смазване или смяна на лагерите на двигателя. 
Вижте екрани 2.10 и 2.11.

В предупредителната индикация и в изчисленото време се 
взима предвид дали помпата е работила с понижена скорост. 
Наред с тов, температурата на лагерите също е включена в 
изчисленията, ако са монтирани и свързани сензори за 
температура към модула с входове за сензори MCB 114.

10.8.17 Потвърждаване на смазването/подмяната на 
лагерите на двигателя (3.20)

За тази функция могат да бъдат зададени следните настройки:

• Relubricated (Смазани отново)

• Replaced (Подменени)

• Nothing done (Без промяна).

След като лагерите на двигателя са смазани или подменени, 
потвърдете изпълнението на процедурата в екрана, показан 
по-горе, като натиснете "OK".

Смазани отново

Когато предупреждението Relubricate motor bearings 
(Смажете отново лагерите на двигателя) е потвърдено,

• броячът се настройва към 0.

• броят повторни смазвания се увеличава с 1.

Когато броят повторни смазвания е достигнал допустимата 
стойност, предупреждението Replace motor bearings 
(Сменете лагерите на двигателя) се извежда на екрана.

Сменени

Когато предупреждението Replace motor bearings 
(Сменете лагерите на двигателя) е потвърдено,

• броячът се настройва към 0.

• за брой повторни смазвания се задава стойност 0.

• броят подмени на лагерите се увеличава с 1.
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Указание

Броячът ще продължи да отброява дори 
когато превключите към настройка "Not 
active" (Неактивна) на функцията, но няма да 
се извежда предупреждение, когато настъпи 
времето за смазване на лагерите.

Указание

Опцията "Relubricated" (Смазани отново) не 
може да бъде избрана в рамките на определен 
период от време след потвърждаването на 
процедурата за смазване.
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10.8.18 Температурен сензор 1 (3.21)

Този екран се извежда само ако е монтиран модул с входове 
за сензори MCB 114.

Изберете функцията на Pt100/Pt1000 температурен сензор 1, 
свързан към MCB 114:

• D-end bearing (Лагер, задвижващ край)

• ND-end bearing (Лагер, незадвижващ край)

• Other liq. temp. 1 (Температура на друга течност 1)

• Other liq. temp. 2 (Температура на друга течност 2)

• Motor winding (Намотка на двигателя)

• Pumped liq. temp. (Температура на изпомпваната течност)

• Ambient temp. (Околна температура)

• Not active (Неактивен).

10.8.19 Температурен сензор 2 (3.22)

Този екран се извежда само ако е монтиран модул с входове 
за сензори MCB 114.

Изберете функцията на Pt100/Pt1000 температурен сензор 2, 
свързан към MCB 114:

• D-end bearing (Лагер, задвижващ край)

• ND-end bearing (Лагер, незадвижващ край)

• Other liq. temp. 1 (Температура на друга течност 1)

• Other liq. temp. 2 (Температура на друга течност 2)

• Motor winding (Намотка на двигателя)

• Pumped liq. temp. (Температура на изпомпваната течност)

• Ambient temp. (Околна температура)

• Not active (Неактивен).

10.8.20 Подгряване на двигателя при покой (3.23)

За функцията "подгряване на двигателя при покой" могат да 
бъдат зададени следните настройки:

• Active (Активна)

• Not active (Неактивна).

Когато функцията е с настройка Active (Активна) и помпата е 
спряна чрез команда за стоп, върху намотките на двигателя 
се прилага ток.

Функцията за подгряване на двигателя при покой подгрява 
двигателя предварително, за да се избегне кондензация.

10.8.21 Време за ускоряване и време за спиране на 
двигателя (3.24)

Задайте време за ускоряване и време за спиране на 
двигателя:

• Фабрична настройка:
В зависимост от размера на двигателя.

• Диапазон на параметъра на времената.
1-3600 s.

Времето за ускоряване е времето на ускорението от 0 min-1 
до номиналната скорост на двигателя. Изберете време за 
ускоряване така, че изходният ток да не надвишава лимита за 
максимален ток на модула CUE.

Времето за спиране е времето за намаляване на скоростта от 
номиналната скорост на двигателя до 0 min-1. 
Изберете време за спиране така, че да не възниква твърде 
високо напрежение и генерираният ток да не надвишава 
лимита за максимален ток за модула CUE.

Фиг. 55 Време за ускоряванеи време за спиране, екран 3.24

11. Настройване чрез PC Tool E-продукти
За специалните изисквания за конфигуриране, различни от 
настройките, които са достъпни чрез модула CUE, 
са необходими Grundfos PC Tool E-продукти. Те също се 
извършват от сервизен техник или инженер на Grundfos. 
За повече информация се свържете с местното 
представителство на Grundfos.
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12. Приоритет на настройките

Модулът CUE може да бъде управляван по различни начини 
едновременно. Ако два или повече режима на работа са 
активни едновременно, режимът на работа с по-висок 
приоритет ще бъде в сила.

12.1 Управление без "bus" сигнал, локален режим 
на работа

 

Пример: Ако външен сигнал е активирал режим на работа 
Max. (Макс), ще бъде възможно само спирането на помпата.

12.2 Управление чрез "bus" сигнал, режим на 
работа с отдалечено управление

Пример: Ако "bus" сигналът е активирал режим на работа 
Max. (Макс.), ще бъде възможно само спирането на помпата.

13. Външни сигнали за управление

13.1 Цифрови входове

Прегледът показва функции свързани със затворен контакт.

Не трябва да се избира една и съща функция за повече от 
един вход. Вижте фиг. 21.

13.2 Външна точка на настройка

Точката на настройка може да бъде зададена отдалечено 
чрез свързване на трансмитер за аналогов сигнал към входа 
за сигнал за точката на настройка (клема 53).

Без обратна връзка

В режим на управление Open loop (Без обратна връзка - 
постоянна крива),  текущата точка на настройка може да бъде 
зададена външно в диапазона от мин. крива до точката на 
настройка, зададена чрез менюто на CUE. Вижте фиг. 56.

Фиг. 56 Връзка между текущата точка на настройка и 
външния сигнал за точката на настройка в режим 
на управление "Без обратна връзка"

С обратна връзка

Във всички режими на управление, с изключение на 
пропорционално диференциално налягане, текущата точка 
на настройка може да бъде зададена външно в диапазона от 
най-ниската стойност на измервателния диапазон на сензора 
(сензор мин.) до точката на настройка, зададена чрез менюто 
на CUE. Вижте фиг. 57.

Фиг. 57 Връзка между текущата точка на настройка и 
външния сигнал за точката на настройка в режим 
на управление "С контрол"

Пример: При стойност за "сензор мин." 0 bar, зададена чрез 
менюто на CUE точка на настройка 3 bar и външно зададена 
точка на настройка 80 %, текущата точка на настройка ще 
бъде, както следва:

Бутонът On/Off (Вкл./Изкл.) е с най-висок 
приоритет. В състояние "изкл." не е възможна 
работа на помпата.

Приоритет Меню на CUE Външен сигнал

1 Stop (Стоп)

2 Max. (Макс.)

3 Stop (Стоп)

4 Max. (Макс.)

5 Min. (Мин.) Min. (Мин.)

6 Normal (Нормален) Normal (Нормален)

Приоритет Меню на CUE Външен сигнал "Bus" сигнал

1 Stop (Стоп)

2 Max. (Макс.)

3 Stop (Стоп) Stop (Стоп)

4 Max. (Макс.)

5 Min. (Мин.)

6
Normal 
(Нормален)

Клема Тип Функция

18 DI 1 • Старт/стоп на помпата

19 DI 2

• Min. (Мин. крива)
• Max. (Макс. крива)
• Ext. fault (Външна неизправност)
• Flow switch (Превключвател за дебит)
• Alarm reset (Нулиране на аларма)
• Dry running (Работа на сухо, от външен сензор)
• Not active (Неактивна).

32 DI 3

• Min. (Мин. крива)
• Max. (Макс. крива)
• Ext. fault (Външна неизправност)
• Flow switch (Превключвател за дебит)
• Alarm reset (Нулиране на аларма)
• Dry running (Работа на сухо, от външен сензор)
• Not active (Неактивна).

33 DI 4

• Min. (Мин. крива)
• Max. (Макс. крива)
• Ext. fault (Външна неизправност)
• Flow switch (Превключвател за дебит)
• Alarm reset (Нулиране на аларма)
• Dry running (Работа на сухо, от външен сензор)
• Accumulated flow (Сумарен дебит - Импулсен 
поток)

• Not active (Неактивна).

On/On/
Off

Клема Тип Функция

53 AI 1
• External setpoint (0-10 V) 

(Външна точка на настройка 0-10 V)
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Пропорционално диференциално налягане

В режим на управление Proportional differential pressure 
(Пропорционално диференциално налягане) текущата точка 
на настройка може да бъде зададена външно в диапазона от 
25 % от максималния напор до точката на настройка, 
зададена чрез менюто на CUE. Вижте фиг. 58.

Фиг. 58 Връзка между текущата точка на настройка и 
външния сигнал за точка на настройка в режим на 
управление Proportional differential pressure 
(Пропорционално диференциално налягане)

Пример: При максимален напор 12 метра, точка на 
настройка 6 метра, зададена чрез менюто на CUE, и външна 
точка на настройка 40 %, текущата точка на настройка ще 
бъде:

13.3 GENIbus сигнал

Модулът CUE поддържа серийна комуникация чрез RS-485 
вход. Комуникацията се извършва съгласно Grundfos 
GENIbus протокол и позволява свързване към система за 
управление на сгради или друга външна система за 
управление.

Работните параметри, като например точката на настройка и 
режима на работа, могат да бъдат зададени отдалечено чрез 
"bus" сигнал. В същото време, помпата може да предоставя 
статус информация за важни параметри, като текущата 
стойност на контролен параметър, входящата мощност и 
индикации за повреда.

За подробности се свържете с Grundfos.

13.4 Други "bus" стандарти

Grundfos предлага различни "bus" решения с комуникация, 
съгласно други стандарти.

За подробности се свържете с Grundfos.

14. Поддръжка и сервизно обслужване

14.1 Почистване на модула CUE

Поддържайте чисти охлаждащите ребра и перките на 
вентилатора, за осигурите подходящо охлаждане модула 
CUE.

14.2 Резервни части и сервизни комплекти

За повече информация, относно резервните части и 
сервизните комплекти, www.grundfos.com > International 
website > WebCAPS.
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15. Откриване на повреди

15.1 Списък с предупреждения и аларми

1) В случай на аларма, модулът CUE ще промени режима на 
работа в зависимост от типа помпа.

2) AMA, автоматично адаптиране на двигателя Не е активно в 
текущия софтуер.

3) Предупреждението се нулира в екран 3.20.

15.2 Нулиране на аларми

В случай на аларма или неизправност на модула CUE 
проверете списъка с аларми в меню OPERATION. В менютата 
на регистъра можете да видите последните пет аларми и 
последните пет предупреждения.

Свържете се с техник на Grundfos, ако дадена аларма 
възниква многократно.

15.2.1 Предупреждение

Модулът CUE ще пордължи работа, докато предупрежденито 
е активно. Предупреждението остава активно, докато 
причината за него бъде отстранена. Някои предупреждения 
може да превключат към състояние на аларма.

15.2.2 Аларма

В случай на аларма, модулът CUE ще спре помпата или ще 
смени режима на работа в зависимост от типа аларма и типа 
помпа. Вижте раздел 15.1 Списък с предупреждения и 
аларми.

Работата на помпата ще се възобнови, когато причината за 
алармата бъде отстранена и алармата бъде нулирана.

Ръчно нулиране на алармата

• Натиснете OK в екрана на алармата.

• Натиснете "On/Off" два пъти.

• Активирайте цифров вход DI 2-DI 4 с настройка Alarm reset 
(Нулиране на аларма) или цифров вход DI 1 (Start/stop) 
(Старт/Стоп).

Ако нулирането на алармата не е възможно, вероятно 
причината за алармата не е отстранена или алармата е 
заключена.

15.2.3 Заключена аларма

При заключена аларма, модулът CUE ще спре помпата и ще 
се заключи. Работата на помпата не може да бъде 
възобновена, докато не бъде отстранена причината за 
заключената аларма и не бъде нулирана алармата.

Нулиране на заключена аларма

• Изключете захранването на модула CUE за приблиз. 
30 секунди. Изключете захранването и натиснете OK в 
екрана на алармата, за да нулирате алармата.
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1
Too high leakage current (Твърде 
висока токова утечка) ●

Stop 
(Стоп)

Ръчно

2
Mains phase failure (Повреда на 
фазите на захранването) ●

Stop 
(Стоп)

Авт.

3
External fault 
(Външна неизправност) ●

Stop 
(Стоп)

Ръчно

16
Other fault 
(Друга неизправност)

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Ръчно

30
Replace motor bearings 
(Сменете лагерите на 
двигателя)

● - Ръчно3)

32
Overvoltage 
(Твърде високо напрежение)

● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

40
Undervoltage 
(Твърде ниско напрежение)

● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

48 Overload (Претоварване)
●

Stop 
(Стоп)

Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Ръчно

49 Overload (Претоварване) ●
Stop 

(Стоп)
Авт.

55 Overload (Претоварване)
● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

57
Dry running 
(Работа на сухо) ●

Stop 
(Стоп)

Авт.

64
Too high CUE temperature 
(Твърде висока температура на 
CUE)

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

70
Too high motor temperature 
(Твърде висока температура на 
двигателя)

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

77

Communication fault, 
duty/standby (Неизправност в 
комуникацията, 
Работа/Готовност)

● - Авт.

89
Sensor 1 outside range 
(Сензор 1 извън диапазона) ● 1) Авт.

91
Temperature sensor 1 outside 
range (Температурен сензор 1 
извън диапазона)

● - Авт.

93
Sensor 2 outside range 
(Сензор 2 изнвън диапазона) ● - Авт.

96
Setpoint signal outside range 
(Сигнал за точка на настройка 
извън диапазона)

● 1) Авт.

148
Too high bearing temperature 
(Твърде висока температура на 
лагерите)

● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

149
Too high bearing temperature 
(Твърде висока температура на 
лагерите)

● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

155
Inrush fault 
(Неизправност при старт) ●

Stop 
(Стоп)

Авт.

175
Temperature sensor 2 outside 
range (Температурен сензор 2 
извън диапазона)

● - Авт.

240
Relubricate motor bearings 
(Смажете отново лагерите на 
двигателя)

● - Ръчно3)

241
Motor phase failure 
(Неизправност на фазите на 
двигателя)

● - Авт.

●
Stop 

(Стоп)
Авт.

242
AMA2) did not succeed 
(Авт. адаптиране на двигателя 
неуспешно)

● - Ръчно
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15.3 Светлинни индикатори

Таблицата по-долу показва функцията на светлинните 
индикатори.

15.4 Сигнални релета

Таблицата показва функцията на сигналните релета.

Вижте също фиг. 30.

16. Tехнически данни

16.1 Корпус

Размерите на отделните CUE корпуси се характеризират с 
тяхното приложение. Таблицата показва връзката между 
класа на защита и типа корпус.

Пример:

Проверете на табелата с данни:

• Захранващо напрежение = 3 x 380-500 V.

• Типична мощност на вала = 1,5 kW.

• Клас на защита = IP20.

Таблицата показва, че корпусът на CUE e A2.

Светлинен 
индикатор

Функция

On (Вкл.) 
(зелен)

Помпата работи или е спряна от функцията 
за стоп.

Ако мига, помпата е била спряна от 
операторар (меню на CUE), 
външен старт/стоп или "bus" комуникация.

Off (Изкл.) 
(оранжево)

Помпата е спряна чрез бутона вкл./изкл.

Alarm 
(Аларма) 
(червено)

Показва аларма или предупреждение.

Тип Функция

Реле 1

• Ready 
(В готовност)

• Alarm (Аларма)

• Operation 
(Работа)

• Pump running 
(Помпата работи)

• Warning 
(Предупреждение)

• Relubricate 
(Смазване отново).

Реле 2

• Ready 
(В готовност)

• Alarm (Аларма)

• Operation 
(Работа)

• Pump running 
(Помпата работи)

• Warning 
(Предупреждение)

• Relubricate 
(Смазване отново).

Типична мощност
на вала P2

Шкаф

1 x 200-240 V 3 x 200-240 V 3 x 380-500 V 3 x 525-600 V 3 x 525-690 V

[kW] [HP] IP20 IP21 IP55 IP20 IP55 IP20 IP21 IP54 IP55 IP20 IP55 IP21 IP54 IP55
0,55 0,75

A2 A4

0,75 1

A2
A4

A3 A5
1,1 1,5 A3 A5
1,5 2

B1 B1
2,2 3
3 4

A3
3,7 5
4 5 A2

A4 A3 A55,5 7,5 B1 B1
B3 B1

A3
7,5 10 B2 B2
11 15

B3 B1
B2 B2

15 20
B4

B2
18,5 25

C122 30
C3

B4
B2

30 40
37 50

C4 C2
C1

C2 C2
45 60

C3
55 75
75 100

C4 C2
90 125
110 150

D1 D1
D1 D1132 200

160 250
D2 D2200 300

D2 D2
250 350
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16.2 Кабелен вход

16.3 Основни размери и тегло

1) Размерите са макс. височина, ширина и дълбочина.

Корпус
Стандартен 
кабелен вход

Кабелен вход 
с империални 
мерки

A3 IP 20/ 21 / NEMA тип 1
3 x 22,5 (1/2") -

3 x 28,4 (3/4") -

A4 IP 55 / NEMA тип 12

1 x 17 -

1 x 21,5 -

3 x 26,3 -

A5 IP 55 / NEMA тип 12 6 x 26,3 6 x 28,4 (3/4")

B1 IP 21 / NEMA тип 1
2 x 22,5 (1/2") 2 x 22,5 (1/2")

3 x 37,2 3 x 34,7 (1")

B1 IP 55 / NEMA тип 12

2 x 21,5 2 x 22,5 (1/2")

1 x 26,3 1 x 28,4 (3/4")

3 x 33,1 3 x 34,7 (1")

B2 IP 21 / NEMA тип 1 и 
B2 IP 55 / NEMA тип 12

1 x 21,5 1 x 22,5 (1/2")

1 x 26,3 1 x 28,4 (3/4")

1 x 33,1 1 x 34,7 (1")

2 x 42,9 2 x 44,2 (1 1/4")

T
M

0
3

 9
0

0
0

 2
8

0
7

T
M

0
3

 9
0

0
2

 2
8

0
7

Фиг. 59 Корпуси A2 и A3 Фиг. 60 Корпуси A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 и C4

B4, C3, C4

Шкаф
Височина [mm] 1) Ширина [mm] 1) Дълбочина [mm] 1) Отвори за винтове [mm]

Тегло [kg]
A a B b C C 2) c Ød Øe f

A2 268 257 90 70 205 219 8 11 5,5 9 4,9
IP21/NEMA1 375 350 90 70 205 219 8 11 5,5 9 5,3
A3 268 257 130 110 205 219 8 11 5,5 9 6,6
IP21/NEMA1 375 350 130 110 205 219 8 11 5,5 9 7
A4 420 401 200 171 175 175 8,2 12 6,5 6 9,2
A5 420 402 242 215 200 200 8,2 12 6,5 9 14
B1 480 454 242 210 260 260 12 19 9 9 23
B2 650 624 242 210 260 260 12 19 9 9 27
B3 399 380 165 140 248 262 8 12 6,8 7,9 12
IP21/NEMA1 475 – 165 – 249 262 8 12 6,8 7,9 – 
B4 520 495 231 200 242 242 – – 8,5 15 23,5
IP21/NEMA1 670 – 255 – 246 246 – – 8,5 15 – 
C1 680 648 308 272 310 310 12 19 9 9,8 45
C2 770 739 370 334 335 335 12 19 9 9,8 65
C3 550 521 308 270 333 333 – – 8,5 17 35
IP21/NEMA1 755 – 329 – 337 337 – – 8,5 17 – 
C4 660 631 370 330 333 333 – – 8,5 17 50
IP21/NEMA1 950 – 391 – 337 337 – – 8,5 17 – 
D1 1209 1154 420 304 380 – 20 11 11 25 104
D2 1589 1535 420 304 380 – 20 11 11 25 151
38



Бъ
лг

ар
ск

и 
(B

G
)
16.4 Заобикаляща среда

16.5 Затягащ момент на клемите

1) Сечение на проводника ≤  95 mm2

2) Сечение на проводника ≥  95 mm2.

16.6 Дължина на кабела

16.7 Предпазители и сечение на кабела

16.7.1 Сечение на кабелите към клемите за сигнали

Относителна влажност 5-95 % RH

Околна температура Макс. 50 °C

Следна околна температура за 24 часа Макс. 45 °C

Минимална околна температура при 
работа с пълен капацитет

0 °C

Минимална околна температура при 
намалена работа

-10 °C

Температура по време на съхранение и 
транспорт

-25 до 65 °C

Продължителност на съхранение Макс. 6 месеца

Максимална надморска височина без 
понижаване ан производителността

1000 m

Максимална надморска височина с 
понижаване на производителността

3000 m

Указание
Модулът CUE се доставя в опаковка, 
която не е подходяща за съхранение на 
открито.

Корпус
Затягащ момент [Nm]

Захранване Двигател Земя Реле

A2 1,8 1,8 3 0,6

A3 1,8 1,8 3 0,6

A4 1,8 1,8 3 0,6

A5 1,8 1,8 3 0,6

B1 1,8 1,8 3 0,6

B2 4,5 4,5 3 0,6

B3 1,8 1,8 3 0,6

B4 4,5 4,5 3 0,6

C1 10 10 3 0,6

C2 141)/242) 141)/242) 3 0,6

C3 10 10 3 0,6

C4 141)/242) 141)/242) 3 0,6

Максимална дължина, екраниран кабел 
на двигателя

150 m

Максимална дължина, неекраниран кабел 
на двигателя

300 m

Максимална дължина, кабел за сигнал 300 m

Предупреждение

Сечението на кабелите трябва винаги да 
отговаря на националните и местни 
разпоредби.

Максимално сечение на кабелите към 
клемите за сигнали, твърд проводник

1,5 mm2

Максимално сечение на кабелите към 
клемите за сигнали, гъвкав проводник

1,0 mm2

Минимално сечение на кабелите към 
клемите за сигнали

0,5 mm2
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16.7.2 Неодобрени по UL предпазители и сечение на проводник към захранването и двигателя

1) Екраниран кабел на двигателя, неекраниран кабел на захранването. AWG, вижте раздел 16.7.3.

Типична мощност на вала P2
Максимален
размер на

предпазителя
Тип

предпазител
Максимално сечение на

проводника 1)

[kW] [A] [mm2]
1 x 200-240 V

1,1 20 gG 4
1,5 30 gG 10
2,2 40 gG 10
3 40 gG 10

3,7 60 gG 10
5,5 80 gG 10
7,5 100 gG 35

3 x 200-240 V
0,75 10 gG 4
1,1 20 gG 4
1,5 20 gG 4
2,2 20 gG 4
3 32 gG 4

3,7 32 gG 4
5,5 63 gG 10
7,5 63 gG 10
11 63 gG 10
15 80 gG 35

18,5 125 gG 50
22 125 gG 50
30 160 gG 50
37 200 aR 95
45 250 aR 120

3 x 380-500 V
0,55 10 gG 4
0,75 10 gG 4
1,1 10 gG 4
1,5 10 gG 4
2,2 20 gG 4
3 20 gG 4
4 20 gG 4

5,5 32 gG 4
7,5 32 gG 4
11 63 gG 10
15 63 gG 10

18,5 63 gG 10
22 63 gG 35
30 80 gG 35
37 100 gG 50
45 125 gG 50
55 160 gG 50
75 250 aR 95
90 250 aR 120

3 x 525-600 V
0,75 10 gG 4
1,1 10 gG 4
1,5 10 gG 4
2,2 20 gG 4
3 20 gG 4
4 20 gG 4

5,5 32 gG 4
7,5 32 gG 4

3 x 525-690 V
11 63 gG 35
15 63 gG 35

18,5 63 gG 35
22 63 gG 35
30 63 gG 35
37 80 gG 95
45 100 gG 95
55 125 gG 95
75 160 gG 95
90 160 gG 95
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16.7.3 Одобрени по UL предпазители и сечение на проводника към захранването и двигателя

1) Екраниран кабел на двигателя, неекраниран кабел на захранването.
2) American Wire Gauge.

Типична мощност
на вала P2

Тип предпазител Максимално сечение
на проводника 1)

Bussmann
J

Bussmann
T

SIBA
RK1

Littel Fuse
RK1

Ferraz-Shawmut
CC

Ferraz-Shawmut
RK1

Bussmann
E1958
JFHR2[kW] [AWG] 2)

1 x 200-240 V
1,1 KTN-R20 – – – – – – 10
1,5 KTN-R30 – – – – – – 7
2,2 KTN-R40 – – – – – – 7
3 KTN-R40 – – – – – – 7

3,7 KTN-R60 – – – – – – 7
5,5 – – – – – – – 7
7,5 – – – – – – – 2

3 x 200-240 V
0,75 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
1,1 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
1,5 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
2,2 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
3 KTN-R30 JKS-30 JJN-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10

3,7 KTN-R30 JKS-30 JJN-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10
5,5 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 5012406-050 KLN-R50 – A2K-50R 7
7,5 KTN-R50 JKS-60 JJN-60 5012406-050 KLN-R60 – A2K-50R 7
11 KTN-R60 JKS-60 JJN-60 5014006-063 KLN-R60 A2K-60R A2K-60R 7
15 KTN-R80 JKS-80 JJN-80 5014006-080 KLN-R80 A2K-80R A2K-80R 2

18,5 KTN-R125 JKS-150 JJN-125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R A2K-125R 1/0
22 KTN-R125 JKS-150 JJN-125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R A2K-125R 1/0
30 FWX-150 – – 2028220-150 L25S-150 A25X-150 A25X-150 1/0
37 FWX-200 – – 2028220-200 L25S-200 A25X-200 A25X-200 4/0
45 FWX-250 – – 2028220-250 L25S-250 A25X-250 A25X-250 250 MCM

3 x 380-500 V
0,55 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
0,75 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
1,1 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
1,5 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
2,2 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
3 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
4 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10

5,5 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10
7,5 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10
11 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 – A6K-40R 7
15 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 – A6K-40R 7

18,5 KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050 KLS-R50 – A6K-50R 7
22 KTS-R60 JKS-60 JJS-60 5014006-063 KLS-R60 – A6K-60R 2
30 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 2028220-100 KLS-R80 – A6K-80R 2
37 KTS-R100 JKS-100 JJS-100 2028220-125 KLS-R100 – A6K-100R 1/0
45 KTS-R125 JKS-150 JJS-150 2028220-125 KLS-R125 – A6K-125R 1/0
55 KTS-R150 JKS-150 JJS-150 2028220-160 KLS-R150 – A6K-150R 1/0
75 FWH-220 – – 2028220-200 L50S-225 – A50-P225 4/0
90 FWH-250 – – 2028220-250 L50S-250 – A50-P250 250 MCM

3 x 525-600 V
0,75 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
1,1 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
1,5 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 5017906-010 KTN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10
2,2 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
3 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10
4 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 5017906-020 KTN-R20 ATM-R20 A2K-20R 10

5,5 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10
7,5 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 5012406-032 KTN-R30 ATM-R30 A2K-30R 10

3 x 525-690 V
11 KTS-R-25 JKS-25 JJS-25 5017906-025 KLSR025 HST25 A6K-25R 1/0
15 KTS-R-30 JKS-30 JJS-30 5017906-030 KLSR030 HST30 A6K-30R 1/0

18,5 KTS-R-45 JKS-45 JJS-45 5014006-050 KLSR045 HST45 A6K-45R 1/0
22 KTS-R-45 JKS-45 JJS-45 5014006-050 KLSR045 HST45 A6K-45R 1/0
30 KTS-R-60 JKS-60 JJS-60 5014006-063 KLSR060 HST60 A6K-60R 1/0
37 KTS-R-80 JKS-80 JJS-80 5014006-080 KLSR075 HST80 A6K-80R 1/0
45 KTS-R-90 JKS-90 JJS-90 5014006-100 KLSR090 HST90 A6K-90R 1/0
55 KTS-R-100 JKS-100 JJS-100 5014006-100 KLSR100 HST100 A6K-100R 1/0
75 KTS-R125 JKS-125 JJS-125 2028220-125 KLS-125 HST125 A6K-125R 1/0
90 KTS-R150 JKS-150 JJS-150 2028220-150 KLS-150 HST150 A6K-150R 1/0
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16.8 Входове и изходи

16.8.1 Електрозахранване (L1, L2, L3)

16.8.2 Изходна мощност на двигателя (U, V, W)

1) Изходно напрежение в % от захранващото напрежение.
2) В зависимост от избраната гама помпи.

16.8.3 RS-485 GENIbus връзка

Веригата RS-485 е функционално отделена от другите 
централни вериги и галванично отделена от захранващото 
напрежение (PELV).

16.8.4 Цифрови входове

Всички цифрови входове са галванично отделени от 
захранването (PELV) и други клеми с високо напрежение.

16.8.5 Сигнални релета

1) IEC 60947, части 4 и 5.

Контактите за релета са галванично отделени от другите 
вериги чрез подсилена изолация (PELV).

16.8.6 Аналогови входове

1) Фабричната настройка е сигнал с напрежение "U".

Аналоговите входове са галванично отделени от 
захранването (PELV) и други клеми с високо напрежение.

16.8.7 Аналогов изход

Аналоговият изход е галванично отделен от захранването 
(PELV) и други клеми с високо напрежение.

16.8.8 Модул с входове за сензори MCB 114

16.9 Ниво на звуково налягане

Звуковото налягане на CUE е максимум 70 dB(A).

Нивото на звуково налягане на двигателя, управляван чрез 
честотен конвертор, може да е по-високо от това на 
съответния двигател, който не се управлява от честотен 
конвертор. Вижте раздел 6.7 RFI филтри.

17. Отстраняване на отпадъци
Отстраняването на този продукт или части от него, като 
отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, 
събразени с екологичните разпоредби:

1. Използвайте местната държавна или частна служба по 
събиране на отпадъците.

2. Ако това не е възможно, свържете се с найблизкият офис 
или сервиз на Grundfos.

Фирмата си запазва правото на технически промени.

Захранващо напрежение 200-240 V ± 10 %

Захранващо напрежение 380-500 V ± 10 %

Захранващо напрежение 525-600 V ± 10 %

Захранващо напрежение 525-690 V ± 10 %

Честота 50/60 Hz

Максимален временен дисбаланс 
между фазите

3 % от номиналната
стойност

Утечки към земя > 3,5 mA

Брой стартирания, корпус А Макс. 2 пъти/min.

Брой стартирания, корпуси B и C Макс. 1 път/min.

Указание
Не изплозвайте захранването, за да 
включвате и изключвате модула CUE.

Изходно напрежение 0-100 %1)

Изходна честота 0-100 Hz2)

Мощност на включване Не се препоръчва

Номер на клема 68 (A), 69 (B), 61 GND (Y)

Номер на клема 18, 19, 32, 33

Ниво на напрежение 0-24 VDC

Ниво на напрежение, отворен контакт > 19 VDC

Ниво на напрежение, затворен 
контакт

< 14 VDC

Максимално напрежение на входа 28 VDC

Входно съпротивление, Ri Приблиз. 4 kΩ

Реле 01, номер на клема 1 (C), 2 (NO), 3 (NC)

Реле 02, номер на клема 4 (C), 5 (NO), 6 (NC)

Максимален товар на клема (AC-1)1) 240 VAC, 2 A

Максимален товар на клема (AC-15)1) 240 VAC, 0,2 A

Максимален товар на клема (DC-1)1) 50 VDC, 1 A

Минимален товар на клема
24 V DC 10 mA
24 V AC 20 mA

C Общ

NO Нормално отворен

NC Нормално затворен

Аналогов вход 1, номер на клема 53

Сигнал с напрежение A53 = "U"1)

Диапазон напрежение 0-10 V

Входно съпротивление, Ri Приблиз. 10 kΩ
Максимално напрежение ± 20 V

Сигнал с ток A53 = "I"1)

Диапазон на тока 0-20, 4-20 mA

Входно съпротивление, Ri Приблиз. 200 Ω
Максимален ток 30 mA

Максимална грешка, клеми 53, 54
0,5 % от пълния

обхват

Аналогов вход 2, номер на клема 54

Сигнал с ток A54 = "I"1)

Диапазон на тока 0-20, 4-20 mA

Входно съпротивление, Ri Приблиз. 200 Ω
Максимален ток 30 mA

Максимална грешка, клеми 53, 54
0,5 % от пълния

обхват

Аналогов изход 1, номер на клема 42

Диапазон на тока 0-20 мА

Максимален товар към рама 500 Ω

Максимална грешка
0,8 % от пълния

обхват

Аналогов вход 3, номер на клема 2

Диапазон на тока 0/4-20 mA

Входно съпротивление < 200 Ω
Аналогови входове 4 и 5, номер на 
клема

4, 5 и 7, 8

Тип сигнал, 2- или 3-проводников Pt100/Pt1000

Указание
Когато използвате Pt100 с 3-проводников 
кабел, съпротивлението не трябва да 
надвишава 30 Ω.
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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
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