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

— Директива за машините (2006/42/EC).
Приложен стандарт: EN 809:1998 + A1:2009.

— Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC). Приложим за помпи с 
номинална мощност по-нсика от 1,5 kW.
Приложени стандарти: 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010, с изключение на 
раздели 25.1 и 25.8.

— Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Водни помпи:
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният индекс за 
ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата. 

Помпа със свободен вал

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

— Директива за машините (2006/42/EC).
Приложен стандарт: EN 809:1998 + A1:2009.

— Директива за екодизайн (2009/125/EC).
Водни помпи:
Наредба No 547/2012 на Европейската комисия.
Отнася се само за водни помпи, маркирани с минималният индекс за 
ефективност MEI. Вижте табелата с данни на помпата.

Преди да се въведе в експлоатация помпата, трябва да се декларира 
съответствието на цялото съоръжение, в което се вгражда тази помпа, към 
съответните актуални наредби и стандарти. 

Bjerringbro, 15-ти септември 2012

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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Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

1. Инструкции за безопасност

1.1 Общи

Настоящето ръководство за монтаж и експлоатация съдържа 
основни насоки, които би трябвало да се спазват при 
монтажа, експлоатацията и поддръжката. По тази причина 
преди монтажа и пускането в действие с него трябва да бъдат 
запознати монтьора и квалифицирания персонал/оператора. 
По всяко време да е на разположение на мястото на монтажа 
на помпата.

Освен указанията под раздел "Мерки за сигурност", да се 
спазват и други специални мерки, описани в другите раздели.

1.2 Обозначение на указанията

Поставените директно на съоръжението указания, като напр.:

• стрелка за посоката на водата

• обозначение на свързването с флуида,

трябва непременно да се спазват и да се съхранят в четливо 
състояние.

1.3 Квалификация и обучение на персонала

Персоналът, занимаващ се с обслужване, поддръжка, 
инспекция и монтаж трябва да притежава необходимата 
за тези дейности квалификация. Потребителят трябва да 
разграничи точно отговорностите, задълженията и контрола 
на персонала.

1.4 Опасности при неспазване на мерките за 
сигурност

Неспазването на мерките за сигурност може да застраши 
както персонала, така и околната среда и съоръжението. 
Неспазването на мерките за сигурност може да доведе до 
отказ за признаване на претенции за покриване на всякакви 
щети.

По конкретно неспазването на мерките за сигурност може 
да доведе до следните опасности:

• отпадане на важни функции на съоръжението

• отказ на предписаните методи за ремонт и поддръжка

• застрашаване на лица от електрически и механични 
увреждания.

1.5 Безопасна работа

Да се спазват описаните в ръководството на монтаж 
и експлоатация мерки за сигурност съществуващите 
национални предписания и евентуално вътрешно заводски 
указания за работа и мерки за сигурност на потребителя.

1.6 Инструкции за безопасност на 
оператора/обслужващия персонал

• Съществуващата защита от допир на движещите се части 
не бива да се отстранява по време на работа на 
съоръжението.

• Да се предотврати застрашаване от токов удар 
(допълнителни подробности вижте напр. във VDE 
и местните предприятия за електроснабдяване).

1.7 Мерки за сигурност при поддръжка, инспекция 
и монтажни работи

Потребителят трябва да се погрижи, цялата дейност, 
свързана с инспекция, поддръжка монтаж да се извършва от 
оторизиран и квалифициран персонал, който е подробно 
информиран въз основа на подробно изучаване на 
ръководството за монтаж и експлоатация.

Основно работата върху помпата става, когато тя е в покой. 
Да се спазва описания в ръководството на монтаж 
и експлоатация начин за установяване в покой на 
съоръжението.

След приключване на работата всички защитни 
и осигурителни уреди трябва отново да се включат, респ. 
да се пуснат в действие.

1.8 Преработване и конструктивни промени 
в помпата

Преустройство или промени на помпите са допустими само 
след договорка с производителя. Оригинални резервни части 
и оторизирани от производителя принадлежности гарантират 
сигурността. Употребата на други части може да доведе до 
отпадане на гаранцията и отговорността за последиците.
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1.9 Недопустим начин на работа

Сигурността на работата на доставените помпи се гарантира 
само при използването по предназначение съгласно чл. 
"Приложение" от ръководството за монтаж и експлоатация. 
Граничните стойности, указани в техническите данни не бива 
да се превишават.

2. Символи в този документ

3. Въведение
Тези инструкции се отнасят за потопяеми помпи на Grundfos, 
тип SP, с потопяеми двигатели, тип Grundfos MS/MMS или 
Franklin 4"-8".

Ако помпата е оборудвана с двигател на друг производител 
различен от Grundfos MS или MMS, моля, обърнете 
внимание, че информацията за тези двигатели може да се 
различава от информацията в тези инструкции.

4. Доставка и съхранение

4.1 Доставка

Когато помпата и двигателят бъдат доставени като отделни 
елементи (при дълги помпи), монтирайте двигателя към 
помпата както е описано в раздел 8.1 Монтиране на 
двигателя към помпата.

Помпата не трябва да бъде подлагана на удари.

4.2 Съхранение

Температура на съхранение

Помпа: -20 °C до +60 °C.
Двигател: -20 °C до +70 °C.

Двигателите трябва да се съхраняват в затворено, 
сухо и добре проветрено помещение.

Помпата не трябва да бъде изложена на директна слънчева 
светлина.

Ако помпата е разопакована, трябва да бъде съхранявана 
хоризонтално, адекватно укрепена, или вертикално с цел да 
се избегне поява на несъосност в помпата. Уверете се, че 
помпата не може да падне.

По време на съхраняване, помпата може да бъде укрепена 
както е показано на фиг. 1.

Фиг. 1 Положение на помпата по време на съхранение

4.2.1 Защита от замръзване

Ако помпата се съхранява след употреба, тя трябва да бъде 
съхранявана в защитено от замръзване място, или течността 
на двигателя трябва да бъде незамръзваща.

5. Приложения
Потопяемите помпи SP на Grundfos са проектирани за 
широка гама приложения във водоснабдяването и преноса на 
флуиди, като снабдяване с чиста вода на частни домове, 
водоснабдяване в земеделието, понижаване нивото на 
подпочвени води, нагнетяване и различни индустриални 
приложения.

Помпата трябва да бъде монтирана така, че смукателният 
вход да е напълно потопен в течността. Помпата може да 
бъде монтирана хоризонтално или вертикално. 
Вижте раздел 6.2 Изисквания за положението на помпата.

5.1 Изпомпвани течности

Чисти, неконцентрирани, невзривоопасни течности без 
твърди частици или влакна.

Максималното съдържание на пясък във водата не трябва да 
надвишава 50 g/m3. По-голямото съдържание ще намали 
живота на помпата и създава възможности за евентуално 
блокиране на помпата.

Ако изпомпваната течност е с по-голям вискозитет от този на 
водата, моля, свържете се с Grundfos.

Помпите версия SP A N, SP A R, SP N, SP R и SPE са 
проектирани за течности, които са по-агресивни от питейната 
вода.

Максималната температура на флуида може да намерите в 
раздел 6.4 Температура на течността/охлаждане.

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.

Предупреждение

Неспазването на тези инструкции може да 
доведе до токов удар, който да причини 
сериозно физическо нараняване или смърт.

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

Помпата трябва да остане в своята 
опаковка, докато не бъде монтирана в 
инсталацията.

Работете с помпата внимателно.

Указание

Допълнителната табела с данни от 
комплекта на помпата трябва да се 
прикрепи в близост до помпата на мястото 
на монтажа.

Внимание

Когато съхранявате двигатели MMS, 
е необходимо да завъртате ръчно вала поне 
веднъж месечно. Ако двигател е бил 
съхраняван за повече от година, преди да 
бъде монтиран, въртящите се компоненти 
на двигателя трябва да бъдат демонтирани 
и проверени преди използване.

T
M

0
0

 1
3

4
9

 2
4

9
5

Внимание

Когато се изпомпват течности с плътност 
и/или вискозитет по-високи от тези на 
водата, трябва да се използуват двигатели 
с по-големи изходни мощности.
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5.2 Ниво на звуково налягане

Нивото на шума е измерено съгласно изискванията, посочени 
в EC директивата за машинни 2006/42/EC.

Ниво на шума на помпите

Стойностите се отнасят за помпи, потопени във вода, 
без външен регулиращ вентил.

Ниво на шума на двигателите

Нивото на шума на двигателите MS и MMS на Grundfos е под 
70 dB(A).

Двигатели на други производители: Вижте инструкциите за 
монтаж и експлоатация на тези двигатели.

6. Подготовка преди монтаж

6.1 Проверка течността на двигателя

Двигателите са фабрично напълнени със специална 
неотровна течност, която предотвратява замръзване при 
температура до -20 °C.

Налейте течността както е показано по-долу.

6.1.1 Двигатели MS 402 и MS 4000 на Grundfos

Отворът за наливане на течност в двигателя е в следните 
позиции:

• MS 4000: в горната част на двигателя.

• MS 402: в долната част на двигателя.

1. Позиционирайте потопяемата помпа, както е показано на 
фиг. 2.
Винтът за пълнене трябва да е разположен в най-високата 
точка на двигателя.

2. Отстранете винта от отвора за пълнене.

3. Инжектирайте течност в двигателя с помощта на 
спринцовка за пълнене, фиг. 2, докато течността не 
започне да изтича през отвора за пълнене.

4. Поставете винта обратно в отвора за пълнене и затегнете 
здраво, преди да промените позицията на двигателя.

Затягащ момент

• MS 4000: 3,0 Nm.

• MS 402: 2,0 Nm.

Потопяемата помпа е готова за монтаж.

Фиг. 2 Позиция на двигателя по време на пълнене - 
MS 4000 и MS 402

6.1.2 Двигатели MS6 и MS 6000 на Grundfos

• Ако двигателят се доставя след като е бил съхраняван, 
проверете нивото на течността в двигателя преди да бъде 
куплиран към помпата. Вижте фиг. 3.

• Когато помпите се доставят директно от Грундфос, нивото 
вече е било проверено.

• При сервизиране проверете нивото. Вижте фиг. 3.

Отворът за наливане на течност в двигателя е позициониран 
в горната част на двигателя.

1. Позиционирайте потопяемата помпа, както е показано на 
фиг. 3.
Винтът за пълнене трябва да е разположен в най-високата 
точка на двигателя.

2. Отстранете винта от отвора за пълнене.

3. Инжектирайте течност в двигателя с помощта на 
спринцовка за пълнене, фиг. 3, докато течността не 
започне да изтича през отвора за пълнене.

4. Поставете винта обратно в отвора за пълнене и затегнете 
здраво, преди да промените позицията на двигателя.

Затягащ момент: 3,0 Nm.

Потопяемата помпа е готова за монтаж.

Тип на помпата LpA [dB(A)]

SP 1A < 70

SP 2A < 70

SP 3A < 70

SP 5A < 70

SP 8A < 70

SP 14A < 70

SP 17 < 70

SP 30 < 70

SP 46 < 70

SP 60 < 70

SP 77 < 70

SP 95 < 70

SP 125 79

SP 160 79

SP 215 82

Предупреждение

Преди да започнете работа по продукта, 
изключете ел. захранването. Уверете се, 
че захранването не може да бъде включено 
случайно.

Указание
Проверете нивото на течността в 
двигателя и при необходимост долейте. 
Използувайте чиста вода.

Внимание

Ако е необходима защита от замръзване, 
двигателят трябва да се напълни отново 
със специална за целта течност на Grundfos. 
В противен случай можете да използвате 
чиста вода, за да напълните двигателя 
(никога не използвайте дестилирана вода).
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Фиг. 3 Позиция на двигателя по време на пълнене - 
MS6 и MS 6000

6.1.3 Потопяеми двигатели MMS 6000, MMS 8000, 
MMS 10000 и MMS 12000 на Grundfos

1. Позиционирайте двигателя под ъгъл 45 ° с горната му част, 
ориентирана нагоре. Вижте фиг. 4.

2. Отвийте пробка А и поставете фуния в отвора.

3. Налейте обикновена вода в двигателя, докато течността 
вътре в него не започне да се излива през отвор А.

4. Отстранете фунията и поставете пробката (А) на 
мястото й.

Потопяемата помпа е готова за монтаж.

Фиг. 4 Позиция на двигателя по време на пълнене – MMS

6.1.4 Двигатели Franklin от 3 kW и нагоре

Проверете нивото на течността в двигатели тип Franklin 4" и 
6", като измерете разстоянието от долната лагерна плоча до 
вградената гумена диафрагма. Разстоянието може да се 
измери чрез поставяне на линийка или малка пръчка през 
отвора докато докосне диафрагмата. Вижте фиг. 5.

Фиг. 5 Измерване на разстоянието от долната плоча до 
диафрагмата

Таблицата по-долу показва правилното разстояние от 
външния край на долната плоча до диафрагмата:

Фиг. 6 Двигатели Franklin

Ако разстоянието е неправилно, извършете регулиране както 
е описано в раздел 6.1.5 Двигатели Franklin.

6.1.5 Двигатели Franklin

Проверете нивото на течността в двигатели Franklin 8", 
както следва:

1. Извадете филтъра пред клапана в горната част на 
двигателя с помощта на отвертка. Ако филтърът има 
шлиц, развийте го.
Фигура 7 показва позицията на вентила за пълнене.

2. Притиснете спринцовката за пълнене към вентила и 
инжектирайте течността. Вижте фиг. 7. Ако конусът на 
вентила бъде притиснат прекомерно, той може да се 
повреди и да доведе до теч от вентила.

3. Отстранете въздуха в двигателя като леко притиснете 
вентила с върха на спринцовката за пълнене.

4. Повторете процеса на инжектиране на течност и 
обезвъздушаване докато течността не потече навън или 
диафрагмата е на правилната позиция (Franklin 4" и 6").

5. Поставете обратно филтъра.

Потопяемата помпа е готова за монтаж.

Фиг. 7 Позиция на вентила за пълнене
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Внимание Не използвайте течност за двигатели с 
вътрешно горене, защото съдържа масло.

Внимание

Преди да монтирате двигателя към помпа 
след дълъг период на съхранение, смажете 
уплътнението на вала, като добавите 
няколко капки вода и завъртите вала.
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Внимание Внимавайте да не повредите диафрагмата.
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45°

45°

A

Двигател Размери Разстояние

Franklin 4", 0,25 - 3 kW
(Фиг. 6a)

A 8 mm

Franklin 4", 3 - 7,5 kW
(Фиг. 6b)

B 16 mm

Franklin 6", 4 - 45 kW
(Фиг. 6c)

C1 35 mm

Franklin 6", 4 - 22 kW
(Фиг. 6d)

C2 59 mm
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6.2 Изисквания за положението на помпата

В зависимост от типа на двигателя помпата може да бъде 
монтирана както вертикално, така и хоризонтално.
Пълният списък с типове двигатели, подходящи за 
хоризонтален монтаж, е показан в 6.2.1.

Ако помпата е монтирана хоризонтално, нагнетателният 
изход не трябва никога да е под хоризонталната равнина. 
Вижте фиг. 8.

Фиг. 8 Изисквания за положението на помпата

Ако помпата е монтирана хоризонтално, например в 
резервоар, ви препоръчваме да я монтирате в охладителен 
кожух.

6.2.1 Двигатели, подходящи за хоризонтален монтаж

Когато двигатели Franklin 4" над 2,2 kW включително се 
пуснат повече от 10 пъти на ден, ние препоръчваме да 
наклоните двигателя на поне 15 ° над хоризонталната 
равнина с цел да минимизирате износването на лагерната 
плоча.

 

6.3 Диаметър на помпата/двигателя

Препоръчваме ви да проверите широчината на сондажния 
отвор, за да осигурите безпрепятствено преминаване на 
помпата.

6.4 Температура на течността/охлаждане

Максималната температура на течността и минималната 
скорост на течността край двигателя са описани в таблицата 
по-долу.

Препоръчително е да монтирате двигателя над мрежестия 
филтър на сондажа, за да осигурите подходящо охлаждане 
на двигателя.

Ако съществува риск от отлагане на утайка (например пясък) 
около двигателя, е необходимо да се използва охлаждащ 
кожух, за да се осигури подходящо охлаждане на двигателя.

6.4.1 Максимална температура на течността

Що се отнася до гумените части в помпата и двигателя, 
температурата на течността не трябва да надвишава 40 °C 
(~105 °F). Вижте също таблицата по-долу.

Помпата може да работи с течности с температури между 
40 °C и 60 °C (~105 °F и 140 °F) при условие, че всички гумени 
части се подменят на всеки три години.

Предупреждение

Ако помпата ще се монтира на място, което 
е достъпно за хора, куплунга трябва да бъде 
изолиран от човешки досег. Например, 
помпата може да бъде монтирана в кожух.
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Двигател

Изходна мощност
50 Hz

Изходна мощност
60 Hz

[kW] [kW]

MS Всички Всички

MMS 6000 3,7 - 30 3,7 - 30

MMS 8000 22 - 92 22 - 92

MMS 10000 75 - 170 75 - 170

MMS 12000 147 - 220 -

Внимание
По време на работа, смукателния вход на 
помпата трябва винаги да е изцяло потопен 
в течността.

Предупреждение

Ако помпата се използва за пренос на горещи 
течности (40 до 60 °C), уверете се че хората 
не могат да докоснат помпата и 
инсталацията, например като поставите 
протектор.

Позволено

Непозволено

Внимание
В случай че не може да се постигне 
посочената скорост на течността, е 
необходимо да се монтира охлаждащ кожух.

Двигател

Монтаж

Поток 
покрай 

двигателя
Вертикален Хоризонтален

Grundfos
MS 402

MS 4000
MS 6000

0,15 m/s
40 °C

(~ 105 °F)
40 °C

(~ 105 °F)

Grundfos
MS 4000I*
MS 6000I*

0,15 m/s

60 °C
(~ 140 °F)

Препоръчва се 
охлаждащ 
кожух

60 °C
(~ 140 °F)

Препоръчва се 
охлаждащ 
кожух

Grundfos
MS6T30

0,15 m/s
30 °C

(~ 86 °F)
30 °C

(~ 86 °F)

Grundfos
MS6T60

1,0 m/s
60 °C

(~ 140 °F)
60 °C

(~ 140 °F)

Grundfos
MMS

0,15 m/s
25 °C

(~ 77 °F)
25 °C

(~ 77 °F)

0,50 m/s
30 °C

(~ 86 °F)
30 °C

(~ 86 °F)

Franklin
4"

0,08 m/s
30 °C

(~85 °F)
30 °C

(~85 °F)

Franklin
6" и 8"

0,16 m/s
30 °C

(~85 °F)
30 °C

(~85 °F)

* При налягане на околната среда от минимум 1 bar (1 MPa).

Указание

37 kW MMS 6000, 110 kW MMS 8000 и 170 kW 
MMS 10000:
Максималната температура на течността е 
с 5 °C по-ниска от стойностите, дадени в 
таблицата по-долу:

190 kW MMS 10000:
Температурата е с 10 °C по-ниска.
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6.5 Тръбна връзка

Ако е възможно предаването на шум към сградата 
посредством тръбната инсталация, препоръчваме да 
използувате пластмасови тръби.

Когато се използват пластмасови тръби, помпата трябва да 
бъде осигурена чрез носещо въже.
 

Когато се монтират пластмасови тръби, между помпата и 
първата тръбна секция трябва да се постави компенсаторен 
съединител.

7. Електрическо свързване

Захранващото напрежение, максималният ток по 
спецификация и факторът на мощността (cos φ) са посочени 
на табелата с данни от комплекта на двигателя, която трябва 
да се монтира в близост до помпата на мястото на монтажа.

Необходимото качество на захранването за двигатели тип MS 
и MMS, измерено при клемите на двигателя, е - 10 %/+ 6 % от 
номиналното напрежение по време на продължителна работа 
(включително отклонение в захранващото напрежение и 
загуби в кабелите).

Проверете дали има симетрия на напрежението в трите фази, 
т.е. дали разликата в напрежението в различните фази е една 
и съща. Вижте раздел 12. Проверка на двигателя и кабела, 
точка 2.

Ако MS двигателите с вграден температурен трансмитер 
(Tempcon) не са инсталирани в комбинация с MP 204 или 
подобна защита за двигател на Grundfos, те трябва да се 
свържат към 0,47 µF кондензатор, одобрен за работа 
"фаза-фаза" (IEC 384-14), за да се изпълнят изискванията на 
EC EMC Директивата (89/336/EEC). Кондензаторът трябва да 
се свърже към двете фази, към които е свързан 
температурният трансмитер. Вижте фиг. 9.

Фиг. 9 Свързване на кондензатора

Двигателите са с възможност за директно стартиране или за 
стартиране "звезда-триъгълник" и стартовият ток е между 4 и 
6 пъти по-голям от номиналния ток на двигателя.

Времето за стартиране на двигателя е едва около 
0,1 секунда. Поради тази причина директният пуск е този, 
който нормално се одобрява от електрокомпанията.

Указание
Препоръчваме използуването на 
пластмасови тръби само за 4" помпи.

Предупреждение

Уверете се, че пластмасовите тръби са 
подходящи за съответната температура и 
налягане на течността.

Предупреждение

По време на електрическия монтаж се 
уверете, че захранването не може да бъде 
включено случайно.

Предупреждение

Електрическото свързване трябва да се 
извърши от упълномощен електротехник в 
съответствие с местните разпоредби.

Предупреждение

Помпата трябва да е заземена.

Помпата трябва да се свърже чрез външен 
пускател с разстояние между контактите 
минимум 3 мм.
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Цвят на жилата

Жило Плосък кабел Единично жило

1 = L1 Кафяв Черен

2 = L2 Черен Жълт

3 = L3 Сив Червен

4 = PE Жълто/зелен Зелен
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7.1 Работа с честотен конвертор

7.1.1 Grundfos двигатели

Трифазните двигатели на Grundfos могат да бъдат свързани 
към честотен конвертор.

Ако се изисква температурен трансмитер, Grundfos предлага 
сензор тип Pt100 за потопяеми двигатели.

За избягване повреда на помпената част двигателят трябва 
да спре, когато дебитът на помпата спадне под 0,1 x 
номиналния дебит.

В зависимост от типа на честотния конвертор, двигателят 
може да е подложен на вредни пикове в напрежението.

Препоръчваме да защитите другите двигатели срещу пикове 
в напрежението над 850 V.

Гореописаното смущение може да бъде предотвратено чрез 
монтиране на RC филтър между честотния конвертор и 
двигателя.

Възможното увеличение на шума от двигателя може да бъде 
предотвратено чрез монтиране на LC филтър, който ще 
елиминира също така пиковете на напрежението от честотния 
конвертор.

Когато използувате честотен конвертор, препоръчваме да 
монтирате LC филтър. Вижте раздел 7.7.6 Работа с 
честотен конвертор.

За повече информация, моля, свържете се с доставчика на 
честотния конвертор или с Grundfos.

7.1.2 Други производители на двигатели освен Grundfos

Свържете се с Grundfos или с производителя на двигателя.

7.2 Защита на двигателя

7.2.1 Монофазни двигатели

Монофазните двигатели MS 402 имат термичен 
превключвател и не изискват допълнителна защита на 
двигателя.

Монофазните двигатели MS 4000 трябва да бъдат 
оборудвани със защита. Устройството за защита може да 
бъде монтирано или в контролното табло, или отделно.

Двигателите Franklin 4" PSC трябва да бъдат свързани към 
прекъсвач за защита на двигателя.

7.2.2 Трифазни двигатели

Двигателите MS се предлагат със или без вграден 
температурен трансмитер.

Следните двигатели трябва да бъдат защитени чрез 
прекъсвач за защита с термично реле или чрез MP 204 и 
контактор(и):

• двигатели с вграден и изправен температурен трансмитер

• двигатели без или с неизправен температурен трансмитер

• двигатели със или без Pt100 сензор.

Двигателите MMS нямат вграден температурен трансмитер. 
Сензорът Pt100 се предлага като аксесоар.

7.2.3 Необходими настройки на прекъсвача за защита на 
двигателя

За студени двигатели времето за сработване на прекъсвача 
трябва да бъде по-малко от 10 секунди при 5 пъти указания 
максимален ток на двигателя. При нормални работни условия 
двигателят трябва да се завърти с пълна скорост за по-малко 
от 3 секунди.

С цел да се осигури оптимална защита на двигателя, 
прекъсвачът трябва да се настрои както следва:

1. Настройте прекъсвача за защита на двигателя на указания 
максимален ток на двигателя.

2. Пуснете помпата и я оставете да работи половин час при 
нормални условия.

3. Бавно понижавайте индикатора на скалата, докато 
достигне точката на изключване на двигателя.

4. Увеличете настройката с 5 %.

Най-високата допустима настройка е указаният максимален 
ток на двигателя.

За двигатели, подготвени за star-delta (звезда-триъгълник) 
старт, прекъсвачът за защитата трябва да бъде настроен 
както е описано по-горе, но максималната настройка трябва 
да бъде указания максимален ток x 0,58.

Максималното допустимо време за стартиране тип 
"звезда-триъгълник" или автотрансформатор е 2 секунди.

Внимание

Ако двигател MS с температурен 
трансмитер е свързан към честотен 
конвертор, вграденият в трансмитера 
електрически предпазител ще се стопи и 
трансмитерът няма да функционира. 
Трансмитерът не може да бъде активиран 
отново. Това означава, че двигателят ще 
функционира като двигател без 
температурен трансмитер.

Внимание

По време на работа с честотен конвертор, 
двигателят не трябва да работи на 
честота по-висока от определената му 
(50 или 60 Hz). При работа на помпата никога 
не намалявайте честотата (следователно и 
скоростта) до ниво, по-ниско от 
необходимото за осигуряване на нужния 
дебит за охлаждане на двигателя.

Предупреждение

Двигателите MS 402 за захранващо 
напрежение до и включително 440 V (вижте 
табелата с данни на двигателя) трябва да 
бъдат оборудвани със защита срещу пикове 
в напрежението над 650 V (пикова стойност) 
между захранващите клеми.

Предупреждение

Когато двигателят е изключен от 
термичния превключвател, клемите на 
двигателя са под напрежение.
Когато двигателят се охлади достатъчно, 
той автоматично се стартира отново.

Внимание Ако това изискване не е спазено, гаранцията 
на двигателя няма да е валидна.
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7.3 Мълниезащита

Инсталацията може да се оборудва със специална 
свръхнапреженова защита, която предпазва двигателя от 
повишено напрежение в захранващите линии, когато наблизо 
падне мълния. Вижте фиг. 10.

Фиг. 10 Монтиране на устройство за защита от 
пренапрежение

Устройството за защита от пренапрежение не защитава 
двигателя от директно попадение на мълния.

Устройството за защита от пренапрежение трябва да бъде 
свързано в инсталацията възможно най-близо до двигателя и 
винаги съгласно местните разпоредби.
За устройства за мълниезащита се свържете с Grundfos.

Двигателите MS 402 не се нуждаят от допълнителна 
мълниезащита, тъй като са с висока изолация.

За 4" двигателите на Grundfos се предлага специален 
комплект за кабела, съдържащ вградено устройство за 
свръхнапреженова защита 
(продуктов номер 799911 или 799912).

7.4 Оразмеряване на кабела

Уверете се, че потопяемият кабел може да издържи на 
постоянно потопен монтаж в съответната работна течност и 
при съответната температура.

Grundfos може да достави потопяеми кабели за множество 
различни инсталации.

Сечението (q) на кабела трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. Потопяемият кабел трябва да бъде оразмерен според 

указания максимален ток (I) на двигателя. *

2. Сечението трябва да е достатъчно, така че падът на 
напрежение върху кабела да е допустим.

Използувайте най-голямото сечение от дадените в 1 и 2.

* В долната таблица е указан токът за потопяемите кабели на 
Grundfos (т.е. максималният допустим ток за потопяемия 
кабел) при околна температура максимум 30 °C. Свържете се 
с Grundfos, ако околната температура е над 30 °C.

Когато оразмерявате потопяемия кабел, уверете се, че 
максималният ток по спецификация не надвишава стойността 
за ток (Is).

При стартиране "звезда-триъгълник" оразмерете кабелите 
така, че 0,58 x максималния ток по спецификация на 
двигателя да не надвишава стойността за ток (Is) на кабелите.

Ако не се използват потопяеми кабели на Grundfos, сечението 
трябва да бъде избрано на базата на стойностите за ток на 
използваните кабели.

7.5 Управление на монофазни двигатели MS 402

Ако в дадена система за управление е включен компресор 
заедно с желязно-оксиден филтър, компресорът ще 
продължи да работи и след като защитата е изключила 
двигателя, докато не се предприемат други специални 
предпазни мерки.

7.6 Свързване на монофазни двигатели

7.6.1 Двигатели с 2-проводно свързване

Двигателите MS 402 с 2-проводно свързване са оборудвани 
със защита и с пусково устройство, като това позволява 
директното им свързване към захранването. Вижте фиг. 11.

Фиг. 11 Двигатели с 2-проводно свързване

7.6.2 PSC двигатели

PSC двигателите се свързват към захранването през работен 
кондензатор, който трябва да се оразмери за непрекъсната 
работа.

Изберете правилния типоразмер кондензатор от таблицата 
по-долу:

T
M

0
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5

q
[mm2]

Is
[A]

 
q

[mm2]
Is

[A]

1,5 23 50 202

2,5 30  70 250

4 41  95 301

6 53  120 352

10 74  150 404

16 99  185 461

25 131  240 547

35 162 300 633

825045 825017

L1
L2

PE
L3

L

PE
N

Трифазно Монофазно

Предупреждение 

Монофазният потопяем двигател MS 402 
има защита, която го изключва при 
прекомерно висока температура на 
намотките, но към двигателя продължава да 
се подава захранващо напрежение. Имайте 
предвид това, когато двигателят е свързан 
към система за контрол.
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[kW]

Кондензатор
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0,25 12,5
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1,50 50

2,20 75

Ж
ъ
л
то

/з
ел
е
н

Ч
е
р
е
н

Ч
е
р
е
н

10



Бъ
лг

ар
ск

и 
(B

G
)
PSC двигателят MS 402 е оборудван със защита и трябва да 

бъде свързан към захранването, както е показано на фиг. 12.

Фиг. 12 PSC двигатели

Вижте www.franklin-electric.com и фиг. 13.

Фиг. 13 Двигатели Franklin

7.6.3 Двигатели с 3-проводно свързване

Двигателите MS 4000 с 3-проводно свързване трябва да се 
свързват към захранването чрез табло за управление 
SA-SPM 2, 3 или 5 на Grundfos, което включва защита за 
двигатели.

Двигателите MS 402 с 3-проводно свързване са оборудвани 
със защита и трябва да се свързват към захранването чрез 
табло за управление SA-SPM 2, 3 или 5 на Grundfos без 
защита за двигатели.

Свързването на двигатели MS 402 и MS 4000 е показано в 
таблицата по-долу:

7.7 Свързване на трифазни двигатели

Трифазните двигатели трябва да бъдат оборудвани със 
защита. Вижте раздел 7.2.2 Трифазни двигатели.

За електрическо свързване чрез MP 204 вижте отделните 
инструкции да монтаж и експлоатация за този модул.

Когато за защита на двигателя се използува обикновен 
прекъсвач, електрическото свързване трябва да бъде като 
показаното по-долу.

7.7.1 Проверка на посоката на въртене

След свързване на помпата към захранването, проверете 
посоката на въртене:

1. Стартирайте помпата и измерете количеството вода и 
напора.

2. Изключете помпата и разменете две фази.

3. Стартирайте помпата и измерете количеството вода и 
напора.

4. Изключете помпата.

5. Сравнете двата резултата. Правилното свързване е това, 
при което сте получили по-голямо количество вода и 
по-висок напор.

7.7.2 Grundfos двигатели - директно стартиране

Свързването на Grundfos двигатели с възможност за директно 
стартиране е показано в таблицата по-долу и на фиг. 14.

Проверете посоката на въртене както е описано в раздел 
7.7.1 Проверка на посоката на въртене.

Фиг. 14 Grundfos двигатели - директно стартиране
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От 1,10 kW
50 Hz
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(~ 1,5 - 5,0 hp) 
60 Hz
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Жълто/зелен

L1
L2

PE

Ж
ъ
л
то

/з
ел
е
н

С
и
в

Ч
е
р
е
н

К
а
ф
я
в

C

L N

M
1

Ж
ъ
л
то

/з
ел
е
н

Ч
е
р
е
н

С
и
в

К
а
ф
я
в

SA-SPM 2
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3

2

1

SA-SPM 3

L

N

3

2

1

SA-SPM 5

L1

L2

B

R

Y

Внимание
Помпата не трябва да се пуска преди 
смукателният вход да е напълно потопен в 
течността.

Мрежово 
захранване

Кабел/свързване

4" и 6" двигатели на Grundfos

PE PE (жълт/зелен)

L1 U (кафяв)

L2 V (черен)

L3 W (сив)

T
M

0
3

 2
0

9
9

 3
7

0
5

L1

PE WVU

PE

M

L3L2
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7.7.3 Grundfos двигатели - стартиране 
"звезда-триъгълник"

Свързването на Grundfos двигатели с възможност за 
стартиране "звезда-триъгълник" е показано в таблицата 
по-долу и на фиг. 15.

Проверете посоката на въртене както е описано в раздел 
7.7.1 Проверка на посоката на въртене.

Фиг. 15 Grundfos двигатели с възможност за стартиране 
"звезда-триъгълник"

Ако се изисква директно стартиране, двигателите трябва да 
се свързват както е показано на фиг. 16.

Фиг. 16 Grundfos двигатели с възможност за стартиране 
"звезда-триъгълник" - директно стартиране

7.7.4 Свързване в случай на неидентифицирана 
маркировка/връзка за кабел (Franklin двигатели)

Ако не е известно как трябва да се свържат отделните 
проводници към захранването, за да се осигури правилна 
посока на въртене, направете следното:

Двигатели с възможност за директно стартиране

Свържете помпата към захранването както смятате, че е 
правилно.

След това проверете посоката на въртене, както е описано в 
раздел 7.7.1 Проверка на посоката на въртене.

Двигатели с възможност за стартиране 
"звезда-триъгълник"

Определете намотките на двигателя с помощта на омметър и 
обозначете проводниците на отделните намотки:
U1-U2, V1-V2, W1-W2. Вижте фиг. 17.

Фиг. 17 Неидентифицирана маркировка/свързване на 
кабел - двигатели с възможност за старитране 
"звезда-триъгълник"

Ако се изисква стартиране "звезда-триъгълник", 
проводниците трябва да се свържат, както е показано на 
фиг. 15.

Ако е необходимо директно стартиране, проводниците трябва 
да се свържат, както е показано на фиг. 16.

След това проверете посоката на въртене, както е описано в 
раздел 7.7.1 Проверка на посоката на въртене.

7.7.5 Софт стартер (Soft starter)

Препоръчваме използването само на софт стартери, които 
контролират напрежението и на трите фази и са оборудвани с 
байпас-превключвател.

Време за включване/изключване: Максимум 3 секунди.

За подробна информация се свържете с производителя на 
софт стартера или с Grundfos.

7.7.6 Работа с честотен конвертор

Трифазните двигатели MS могат да бъдат свързани към 
честотен конвертор.

Допустими диапазони за честотата: 30-50 Hz и 30-60 Hz.

Време за включване/изключване: Максимум 3 секунди за 
старт и стоп.

В зависимост от типа, честотният конвертор може да причини 
повишаване на шума от двигателя. Освен това, той може да 
подложи двигателя на вредни пикове в напрежението. 
Това може да се предотврати чрез инсталиране на LC филтър 
между честотния конвертор и двигателя.

За повече информация, моля, свържете се с доставчика на 
честотния конвертор или с Grundfos.

Свързване 6" двигатели на Grundfos

PE Жълто/зелен

U1 Кафяв

V1 Черен

W1 Сив

W2 Кафяв

U2 Черен

V2 Сив
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W2 U2 V2

PE U1 W1V1

3

L2L1
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L3PE

W2 U2 V2

PE U1 W1V1

3
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0
0
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3

6
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9
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Указание
За да може да се следи температурата на 
двигателя, препоръчваме монтирането на 
сензор Pt100 и реле PR 5714.
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8. Монтаж

Препоръчваме първо да прикрепите към помпата 50 см. 
дълга тръба, за да улесните работата при инсталирането.

Фиг. 18 Повдигане на помпата до вертикално положение

8.1 Монтиране на двигателя към помпата

Когато помпената част и двигателят са доставени като 
отделни елементи (при дълги помпи), монтирайте двигателя 
към помпата както следва:

1. Използвайте скоби за тръби, когато премествате 
двигателя.

2. Поставете двигателя във вертикално положение при 
уплътнението на сондажа. Вижте фиг. 19.

Фиг. 19 Двигател във вертикално положение

3. Вдигнете помпената част с помощта на скоби за тръби, 
монтирани към удължителната тръба. Вижте фиг. 20.

Фиг. 20 Повдигане на помпата в позиция

4. Поставете помпената част върху двигателя.

5. Поставете и затегнете гайките. Вижте таблицата по-долу.

Болтовете и гайките, закрепващи скобите към помпата, 
трябва да се затегнат на кръст със следния затягащ момент:

При монтирането на двигателя към помпената част затегнете 
гайките на кръст със следния затягащ момент:

8.2 Сваляне и поставяне на кабелния предпазител

Ако кабелният предпазител е завинтен към помпата, той 
трябва да се свали и постави отново с помощта на винтове.

Внимание
Преди да извадите помпата от дървения 
сандък я повдигнете до вертикално 
положение.
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Внимание Уверете се, че куплунгът между помпата и 
двигателя скрепва правилно.

Болт/гайка
Затягащ 
момент

[Nm]

M8 18

M10 35

M12 45

M16 120

SP 215, 50 Hz, с повече от 8 стъпала
SP 215, 60 Hz, с повече от 5 стъпала

150

Диаметър на болта
Затягащ 
момент

[Nm]

3/8 UNF 18

1/2 UNF 50

M8 18

M12 70

M16 150

M20 280

Внимание
Уверете се, че след приключването на 
монтажа камерите на помпата са 
центрирани.

Внимание
Уверете се, че след приключване монтажа на 
кабелния предпазител камерите на помпата 
са центрирани.
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8.3 Свързване на потопяемия кабел

8.3.1 Grundfos двигатели

Преди да свържете потопяемия кабел към двигателя, уверете 
се, че куплунгът на кабела е чист и сух.

За да улесните свързването на кабела, смажете гумените 
части на щепсела на кабела с непроводяща силиконова 
паста.

Затегнете винтовете, закрепващи кабела, със следния 
въртящ момент [Nm]:

MS 402: 2,0.

MS 4000: 3,0.

MS6: 6,0.

MS 6000: 4,5.

MMS 6000: 10.

MMS 8000: 18.

MMS 10000: 18.

MMS 12000: 15.

8.4 Вертикална изходна тръба

Ако за монтиране на изходящата тръба към помпата се 
използува инструмент, напр. тръбен ключ, той трябва да се 
захваща само за изходната камера на помпата.

Резбовите връзки на изходящата тръба трябва да са добри и 
да се напасват, за да е сигурно, че няма да се разхлабят от 
въртящите моменти, причинени от пускането и спирането на 
помпата.

Резбата на първата секция от изходящата тръба, която 
трябва да се завие в помпата, не трябва да е по-дълга от 
резбата в самата помпа.

Ако е възможно предаването на шум към сградата 
посредством тръбната инсталация, препоръчваме да 
използувате пластмасови тръби.

Когато се използуват пластмасови тръби, помпата трябва да 
бъде осигурена чрез носещо въже, което се закрепва към 
изходната камера на помпата. Вижте фиг. 21.

Фиг. 21 Фиксиране на носещото въже

Когато се монтират пластмасови тръби, между помпата и 
първата тръбна секция трябва да се постави компенсаторен 
съединител.

Когато се монтират фланцови тръби, фланците трябва да се 
прорежат, за да могат да "поемат" потопяемия кабел и 
индикаторния маркуч, ако има такъв.

8.5 Максимална дълбочина на монтаж под нивото 
на водата [m]

Grundfos MS 402: 150.

Grundfos MS 4000: 600.

Grundfos MS6: 600.

Grundfos MS 6000: 600.

Grundfos MMS: 600.

Двигатели Franklin: 350.

8.6 Кабелни скоби

За фиксирането на потопяемия кабел и носещото въже, ако 
има такова, по протежение на изходящата от помпата тръба 
на всеки 3 метра поставяйте кабелни скоби .

Grundfos доставя комплекти кабелни скоби при заявка.

1. Отрежете гумената лента така, че парчето без прорез да 
остане възможно най-дълго.

2. Вкарайте закопчалка в първия прорез.

3. Разположете въжето успоредно на потопяемия кабел, 
както е показано на фиг. 22.

Фиг. 22 Монтиране на кабелните скоби

4. Увийте лентата веднъж около въжето и кабела. След това 
плътно я увийте поне два пъти около тръбата, въжето и 
кабела.

5. Вкарайте закопчалката в прореза и отрежете лентата.

При кабели с голямо сечение ще е необходимо да увиете 
лентата няколко пъти.

Когато се използуват пластмасови тръби, между кабелните 
скоби трябва да се остави известна хлабина, тъй като при 
натоварване пластмасовите тръби се разширяват.

Когато се монтират фланцови тръби, кабелни скоби трябва да 
се поставят преди и след всеки фланец.

8.7 Спускане на помпата

Препоръчваме преди спускане на помпата да проверите 
широчината на сондажния отвор, за да осигурите 
безпрепятственото и преминаване.

Спуснете помпата в сондажа като внимавате да не повредите 
кабела на двигателя и потопяемия кабел.

8.8 Дълбочина на инсталиране

Динамичното ниво на водата трябва винаги да бъде над 
смукателя на помпата. Вижте раздел 6.2 Изисквания за 
положението на помпата и фиг. 23.

Минималното входно налягане е указано на NPSH кривата на 
помпата. Минималният запас за сигурност трябва да бъде 
1 метър напор.

Препоръчваме да монтирате помпата така, че двигателят да 
е над мрежестия филтър на сондажа, което ще осигури 
оптимално охлаждане на двигателя. Вижте раздел 
6.4 Температура на течността/охлаждане.

Когато помпата е вече инсталирана на желаната дълбочина, 
монтажът трябва да завърши с уплътняване на сондажа.

Отпуснете спускателното въже така, че да не бъде натегнато 
и го фиксирайте към капака на сондажа с помощта на скоби.

Указание
Препоръчваме използуването на 
пластмасови тръби само за 4" помпи.
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Внимание Не спускайте и не вдигайте помпата с 
помощта на кабела от двигателя.

Указание

При монтаж с пластмасови тръби трябва да 
се вземе предвид разширението на тръбите 
при работа, за да се определи точната 
дълбочина на монтажа.
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9. Стартиране и работа

9.1 Пуск

След като помпата е свързана правилно и е потопена в 
течността за изпомпване, тя трябва да се стартира при 
спирателен кран откъм нагнетателната страна, притворен на 
около 1/3 от максималната пропускателност.

Проверете посоката на въртене както е описано в раздел 
7.7.1 Проверка на посоката на въртене.

Ако във водата има замърсители, кранът трябва плавно да се 
отваря при избистрянето на водата. Помпата не трябва да се 
спира, докато водата не стане съвсем бистра, тъй като в 
противен случай компонентите на помпата и възвратният 
клапан може да се запушат.

Едновременно с отварянето на крана трябва да се следи 
спадането на нивото на водата, за да е сигурно, че помпата 
остава винаги потопена.

Динамичното ниво на водата трябва винаги да бъде над 
смукателя на помпата. Вижте раздел 6.2 Изисквания за 
положението на помпата и фиг. 23.

Фиг. 23 Сравнение на различни нива на водата

L1: Минимална дълбочина на монтиране под динамичното 
водно ниво.
Препоръчваме минимум 1 метър.

L2: Дълбочина на динамичното водно ниво.

L3: Дълбочина до статичното водно ниво.

L4: Спадане на нивото. Това е разликата между 
динамичното и статичното ниво на водата.

L5: Дълбочина на инсталиране.

Ако помпата може да изпомпва повече отколкото е притокът в 
сондажа, препоръчваме инсталирането на Grundfos МР 204 
защита или друг тип защита срещу работа на сухо.

Ако няма инсталирани електроди или ключове за ниво, 
нивото на водата може да спадне под смукателя на помпата и 
тогава тя ще засмуче въздух.

9.2 Работа

9.2.1 Минимален дебит

За да се осигури необходимото охлаждане на двигателя, 
дебитът на помпата не трябва да се настройва толкова ниско, 
че да не може да осигури изискванията за охлаждане в 
раздел 6.4 Температура на течността/охлаждане.

9.2.2 Честота на пускане и спиране

10. Поддръжка и сервизно обслужване
Всички помпи са лесни за сервизиране.

Сервизните комплекти и сервизните инструменти се 
предлагат от Grundfos.

Помпите могат да бъдат сервизно обслужени в сервизен 
център на Grundfos.

В случай че се изисква Grundfos да сервизира помпата, 
трябва да бъдат предоставени подробни данни за работната 
течност преди помпата да бъде изпратена за сервизиране. 
В противен случай Grundfos може да откаже сервизно 
обслужване на тази помпа.

Възможните разходи по връщането на помпата се заплащат 
от клиента.
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Внимание

Продължителната работа с вода, 
съдържаща въздух, може да повреди помпата 
и да предизвика недостатъчно охлаждане на 
двигателя.

L2
L3

L1

L5

L4

Тип двигател Брой стартирания

MS 402
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 100 на час.
Максимум 300 на ден.

MS 4000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 100 на час.
Максимум 300 на ден.

MS6
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 30 на час.
Максимум 300 на ден.

MS 6000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 30 на час.
Максимум 300 на ден.

MMS 6000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 15 на час.
Максимум 360 на ден.

MMS 8000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 10 на час.
Максимум 240 на ден.

MMS 10000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 8 на час.
Максимум 190 на ден.

MMS 12000
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 5 на час.
Максимум 120 на ден.

Franklin
Препоръчително е минимум 1 на година.
Максимум 100 на ден.

Предупреждение

Ако някоя помпа е била използувана за вредна 
за здравето или токсична течност, помпата 
се класифицира като замърсена.
15
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11. Откриване на повреди

Неизправност Причина Отстраняване

1. Помпата не работи. a) Електрическите предпазители са 
изгорели.

Сменете предпазителите. Ако новите пак изгорят, 
проверете електрическата инсталация и 
потопяемия кабел.

b) Сработила е дефектнотоковата защита. Включете прекъсвача.

c) Няма захранване. Свържете се с електроснабдителното предприятие.

d) Прекъсвачът за защита на двигателя е 
сработил.

Възстановете прекъсвача за защита на двигателя 
(автоматично или ръчно). Ако отново изключи, 
проверете напрежението. Ако напрежението е в 
нормите, проверете точки от 1e до 1h.

e) Прекъсвачът/контакторът за защита на 
двигателя е повреден.

Сменете прекъсвача/контактора за защита на 
двигателя.

f) Пусковото устройство е повредено. Поправете или сменете пусковото устройство.

g) Управляващата верига е прекъсната или 
повредена.

Проверете електрическата инсталация.

h) Защитата срещу работа "на сухо" е 
изключила захранването към помпата 
поради ниско ниво на водата.

Проверете нивото на водата. Ако нивото е в 
нормите, проверете електродите/ключовете за 
ниво.

i) Дефект в помпата/потопяемия кабел. Поправете или заменете помпата/кабела.

2. Помпата работи, но не 
доставя вода.

a) Затворен кран на нагнетателната страна. Отворете крана.

b) Нивото на вода в кладенеца е ниско или 
няма вода.

Вижте точка 3a.

c) Петовият възвратен клапан е блокирал в 
затворено положение.

Извадете помпата и почистете/сменете клапана.

d) Смукателният филтър е задръстен. Извадете помпата и почистете филтъра.

e) Помпата е дефектна. Поправете или заменете помпата.

3. Помпата работи с 
намален капацитет.

a) Спадането на нивото е по-голямо от 
предвиденото.

Увеличете инсталационната дълбочина, 
дроселирайте потока или инсталирайте помпа с 
по-малък капацитет.

b) Грешна посока на въртене. Вижте раздел 7.7.1 Проверка на посоката на 
въртене.

c) Крановете в нагнетателната тръба са 
частично затворени/задръстени.

Почистете или сменете крановете.

d) Нагнетателната тръба е частично 
задръстена от замърсители.

Почистете или сменете тръбата.

e) Петовият възвратен клапан на помпата е 
частично блокиран.

Извадете помпата и почистете/сменете клапана.

f) Помпата и изходящата тръба са частично 
блокирани от замърсители (охра).

Извадете помпата и я почистете/сменете.
Почистете тръбите.

g) Помпата е дефектна. Поправете или сменете помпата.

h) Теч в тръбопровода. Проверете и поправете тръбопровода.

i) Изходящата тръба е дефектна. Сменете тръбата.

4. Помпата тръгва и спира 
твърде често.

a) Разликата в настроените налягания на 
пресостата за старт и стоп е твърде 
малка.

Увеличете разликата в наляганията на пресостата. 
Налягането на изключване не трябва да превишава 
работното налягане на разширителния съд, а 
налягането на включване трябва да е достатъчно 
високо за осигуряване на достатъчно количество 
вода.

b) Датчиците за ниво в резервоара не са 
монтирани правилно.

Настройте разликата в датчиците за ниво така, че 
да осигурите подходящо време между включването 
и изключването на помпата. Вижте инструкциите за 
монтаж и експлоатация на електродите/ключовете 
за ниво. Ако интервалите между пускането и 
спирането на помпата не може да се осигури от 
автоматиката, дебитът на помпата може да се 
намали чрез дроселиране на крана в 
нагнетателната страна.

c) Петовият възвратен клапан изпуска или е 
блокирал в полуотворено положение.

Извадете помпата и почистете/сменете клапана.

d) Предварителното налягане в 
разширителния съд е твърде ниско.

Настройте предварителното налягане в съда в 
съответсвие с неговите инструкции за монтаж и 
експлоатация.

e) Разширителният съд е твърде малък. Увеличете капацитета на разширителния съд като 
го замените с нов или добавите още един.

f) Мембраната на съда е дефектна. Проверете мембранния съд.
16
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12. Проверка на двигателя и кабела

13. 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.

1. Захранващо 
напрежение
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Измерете напрежението между фазите 
с волтметър.
При монофазни двигатели измерете 
напрежението между фаза и нула или 
между две фази в зависимост от типа 
захранване.
Свържете волтметъра към клемите на 
прекъсвача за защита на двигателя.

При натоварен двигател напрежението трябва да бъде в 
границите на указаното в раздел 7. Електрическо 
свързване.
При по-големи отклонения в напрежението двигателят 
може да изгори.
Големи отклонения в напрежението означават лошо 
захранване и помпата трябва да бъде спряна до 
отстраняване на повредата.

2. Консумация на ток
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Измерете амперите на всяка фаза, 
докато помпата работи при постоянен 
напор на изхода (ако е възможно, при 
капацитет на най-високо натоварване 
на двигателя).
За максималния работен ток вижте 
типовата табелка.

При трифазни двигатели, разликата между тока на фазата 
с максимална консумация и тока на фазата с минимална 
консумация не трябва да надвишава 5 %.
Ако е така или ако токът надвишава номиналния ток, са 
възможни следните неизправности:
• Контактите на прекъсвача за защита на двигателя са 
нагорели.
Сменете контактите или таблото за управление за 
монофазна работа.

• Лоша връзка на проводниците, вероятно в местата на 
свързване на кабелите. Вижте точка 3.

• Твърде високо или твърде ниско захранващо 
напрежение. Вижте точка 1.

• Намотките на двигателя са укъсени или са частично 
прекъснати. Вижте точка 3.

• Помпата е повредена и причинява претоварване на 
двигателя. Извадете помпата за ремонт.

• Прекомерно отклонение в стойностите за 
съпротивление на намотките на двигателя (трифазен 
двигател). Преместете фазите във фазов ред за 
по-равномерно натоварване. Ако това не помогне, 
вижте точка 3.

Точки 3 и 4: Не е необходимо измерване, когато захранващото напрежение и консумацията на ток са нормални.

3. Съпротивление на 
намотките
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Разкачете потопяемия кабел от 
прекъсвача за защита на двигателя.
Измерете съпротивлението на 
намотките между проводниците на 
потопяемия кабел.

За трифазни двигатели, отклонението между най-високата 
и най-ниската стойност не трябва да надвишава 10 %.
Ако разликата е по-голяма, извадете помпата.
Направете измервания на двигателя, кабела на двигателя 
и потопяемия кабел поотделно и поправете/сменете 
повредените компоненти.
Забележка: При монофазни двигатели с 3-проводно 
свързване, работната намотка ще има най-ниската 
стойност за съпротивление.

4. Изолационно 
съпротивление
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Разкачете потопяемия кабел от 
прекъсвача за защита на двигателя.
Измерете изолационното 
съпротивление от всяка фаза към земя 
(рама).
Уверете се, че заземителната връзка е 
направена правилно.

Ако изолационното съпротивление е по-малко от 0,5 MΩ, 
помпата трябва да се извади за ремонт на двигателя или 
на кабела.
Стойностите за изолационно съпротивление може да се 
различават в зависимост от местните разпоредби.
17



П
риложение
Приложение 1

Фиг. 2

T
M

0
0

 1
3

2
3

 5
0

9
2

SP A

Фиг. 1 Фиг. 3Фиг. 2

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

SP A

T
M

0
0

 1
3

2
4

 5
0

9
2

Фиг. 2

Фиг. 1

Фиг. 1
18



П
ри

ло
же

ни
е

T
M

0
0

 1
3

2
5

 5
0

9
2

SP 17 - SP 30 - SP 46 - SP 60

Фиг. 3Фиг. 2

Фиг. 1 Фиг. 3Фиг. 2

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

T
M

0
0

 1
3

2
6

 5
0

9
2

Фиг. 1 Фиг. 3Фиг. 2

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3
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sArgentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Cen-
tro Industrial Garín - Esq. Haendel y 
Mozart
AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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