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Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация

Превод на оригиналната английска версия

Настоящите инструкции за монтаж и 
експлоатация описват подемните станции 
Grundfos Unolift и Duolift. Те се отнасят за 
резервоара и инсталационните комплекти. За 
подробна информация относно монтажа и 
работата с помпите и контролера вж. 
инструкциите за монтаж и експлоатация, 
доставяни с тези продукти.
Раздели 1-4 дават нужната информация за 
разопаковане, монтаж и начален пуск на продукта 
по безопасен начин.
Раздели 5-12 дават важна информация за 
продукта, както и за сервиза, откриването на 
неизправности и бракуването на продукта.
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Преди инсталиране прочетете този 
документ. Монтажът и експлоатацията 
трябва да отговарят на местната 
нормативна уредба и утвърдените 
правила за добра практика.

ОПАСНОСТ

Обозначава опасна ситуация, която 
може да доведе до смърт или тежки 
наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава опасна ситуация, която 
може да доведе до смърт или тежки 
наранявания.

ВНИМАНИЕ

Обозначава опасна ситуация, която 
може да доведе до смърт или тежки 
наранявания.

Съвместимост за Европа
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2. Получаване на продукта

2.1 Транспортиране на продукта

2.2 Оглед на продукта

1. Проверете дали продуктът е точно този, който 
е поръчан.

2. Проверете дали няма повредени видими 
части.

3. Ако има повредени или липсващи части, 
свържете се с местния търговец на Grundfos и 
вижте номерата на продуктите от раздел 
2.3 Съдържание на доставяния комплект.

2.3 Съдържание на доставяния комплект

Съдържанието на доставяния комплект зависи от 
поръчката ви. Помпи, резервоари и тръби се 
доставят отделно и трябва да се монтират.

Преди връщане на помпата на Grundfos за 
сервиз, декларацията за безопасност, приложена 
в края на тези инструкции, трябва да бъде 
попълнена от оторизиран персонал и прикрепена 
към помпата на лесно видимо място.
В случай, че поискате сервизиране на помпата от 
Грундфос, тя трябва да бъде почистена преди да 
я предадете.
Ако не е възможно правилно почистване, трябва 
да се предостави цялата налична информация за 
химикала.
В случай на неизпълнение на указанията по-горе, 
Грундфос може да откаже приемането на помпата 
за сервиз.
Възможните разходи за връщане на помпата се 
поемат от клиента.
Декларация за безопасността може да се намери 
в края на тези инструкции (само на английски).

2.3.1 Описание на комплектите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падащи предмети
Смърт или тежки наранявания
- Закрепете добре продукта при 

транспортиране, за да не се 
преобърне или падне.

ВНИМАНИЕ

Травми по гърба
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- За пренасяне на продукта потърсете 

втори човек за помощник или 
използвайте подемно оборудване.

ВНИМАНИЕ

Премазване на краката
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете предпазни обувки, когато 

премествате продукта.

Внимание

Ако помпата е използвана за течност, 
която е вредна за здравето или е 
токсична, помпата ще бъде 
класифицирана като замърсена.

Резервоар

Обозначение
Количество

270 литра 540 литра

Резервоар 1 1

Капак с уплътнение 1 2

Винт, M8 x 30 12 24

Шайба 12 24

Притягаща скоба за 
тръбичката на сензора 
за ниво

2 2

Винт за закрепване на 
резервоара 4 4

Сегментен анкер за 
закрепване на 
резервоара

4 4

Уплътнение за 
холендер, DN 40 1 1

Уплътнение за 
холендер, DN 100 1 1
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* Комплектът за свързващи тръби съдържа 
възвратен вентил за помпата Unilift KP. 
Помпата Unilift CC се доставя с възвратен 
вентил.

** Резбовият прът M8 и скобата на тръбите M8 
са предназначени само за помпи DUOLIFT 
SEG.

Тръби за свързване на помпа

Обозначение

Количество

KP/
CC

SEG APB

Адаптер,
Rp 2 - R 1 1/2 1 1 -

Двоен нипел, R 2 
- R 2 1 1 1

Гайка, PVC, 2" 1 1 1

O-пръстен, ∅60, 
EPDM - - 1

Адаптер 2 - -

Скоба от 
неръждаема 
стомана

2 2 2

Гъвкава 
свързваща 
тръба, ∅50

1 1 1

Коляно, 90 ° - 1 1

Фланец, ∅50 - 1 -

Винт за фланец - 4 -

Шайба за 
фланец - 8 -

Гайка M16 за 
фланец - 4 -

O-пръстен, ∅50, 
за фланец - 1 -

Unilift KP:
Двоен нипел 1 - -

Unilift CC:
Адаптер
1 1/2 - 1 1/4

1 - -

Unilift KP:
Възвратен 
шарнирен 
вентил

1* - -

Лента за резба 1 1 1

Монтаж, 2 , ∅50 - 1 1

Монтаж, 90 °, 2 , 
∅50 - 1 -

Монтаж, 90 °, 1 
1/2 , ∅50 - 1 -

Тръба, ∅50 - 1 1

Шпилка M8 - 1** -

Тръбна скоба M8 - 2** -

Отвор за вентилация

Холендер, PVC, 
75 x 63 x 2" 1 1 1

Уплътнение, 
EPDM, ∅63 1 1 1

Гайка, PVC, 2" 1 1 1

Други компоненти

Щепсел шуко 1 - 1

Кабелно 
уплътнение, M20 2 1 2

Кабелно 
уплътнение, M25 - 1 -

Тръби за свързване на помпа

Обозначение

Количество

KP/
CC

SEG APB
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Аксесоари

Препоръчваме следните аксесоари.

* Помпата Unilift CC се доставя с възвратен 
вентил.

3. Инсталиране на продукта

3.1 Общи напътствия

Указанията за правилен механичен монтаж на 
подемната станция съответстват на EN 12056-4.
• Ако подемната станция е монтирана в сутерен 

с често проникване на подпочвени води, 
препоръчваме да монтирате дренажна помпа 
в отделна помпена шахта под нивото на пода. 
В някои държави дренажната помпа е 
задължителна. Ако само има опасност от 
проникване на подпочвени води, 
препоръчваме ви да инсталирате поплавъчен 
превключвател извън подемната станция и да 
го свържете към контролер, който да показва 
аларма за високо ниво в случай на 
наводняване.

• Фиксирайте резервоара към пода.
• Препоръчваме ви да свържете мембранна 

помпа към резервоара, за да можете да го 
изпразвате ръчно.

• Всички изходни тръби от подемната станция, 
мембранната помпа и дренажната помпа 
трябва да имат контур против връщане на 
потока, т.е. огъване над локалното ниво на 
връщане на водата. Най-често най-високата 
точка на огъването трябва да бъде над нивото 
на улицата. Вижте фиг. 2.

• Повърхностните води не трябва да се 
отвеждат в подемната станция в сградата. 
Събирайте и отвеждайте повърхностните води 
извън сградата.

• Инсталирайте възвратен вентил на изхода на 
подемната станция, за да предотвратите 
връщане на потока.

• Монтирайте спирателни кранове на входа и 
изхода на подемната станция.

• Обемът на нагнетателната тръба над 
възвратния вентил нагоре до контура против 
връщане на водата трябва да е по-малък от 
ефективния обем на резервоара. Вж. поз. 7 на 
фиг. 1 и 2.

• Като общо правило, подемна станция за черни 
отпадни води трябва да се вентилира над 
нивото на покрива. Все пак, разрешено е 
вентилацията да бъде отведена към главната 
вентилационна система на сградата. 
Поставете специални вентили за двупосочна 
вентилация извън сградата.

• Ако отпадните води се отвеждат в колекторна 
тръба, тази колекторна тръба трябва да има 
съотношение на пълнене поне h/d = 0,7. 
Колекторната тръба трябва да е с поне един 
номинален диаметър по-голяма след връзката 
на нагнетателната тръба.

• Използвайте колена под 45 °, за да избегнете 
утайки в тръбите.

Изходна тръба

Обозначение

Количество

Unolift Duolift

CC/
KP

APB/
SEG

CC/
KP

APB/
SEG

Възвратен 
вентил -* 1 -* 2

Двоен 
нипел - 1 3 5

Спирател
ен кран 1 1 1 1

Холендро
ва гайка - - 2 2

Тройник, 
PVC, 90 ° - - 1 1

Коляно, 
PVC, 90 ° - - 2 2

Тръба, 
∅50, 2 m - - 1 1

Лента за 
резба 1 1 1 1
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3.2 Механичен монтаж

3.2.1 Входове на резервоара

Препоръчваме ви да свържете входните тръби 
към горните входове на резервоара. Това ще 
предотврати връщане на потока и утайки във 
входната тръба и ще осигури високо стартово 
ниво за помпата. Високото стартово ниво 
повишава ефективния обем на резервоара и 
намалява броя на пусканията/спиранията на 
помпите.

3.2.2 Местоположение

Монтирайте подемната станция в подходящо 
осветено и вентилирано помещение с 60 cm 
свободно пространство около всички компоненти, 
които подлежат на обслужване и работа.
Резервоарът не трябва да се излага на директна 
слънчева светлина. Ултравиолетовите лъчи може 
да влошат свойствата на композитния материал, 
с което да се съкрати експлоатационният живот.
Продуктът е предназначен за работа само в 
закрити помещения. Ако бъде инсталирана на 
открито, подемната станция трябва да бъде 
поставена в затворена шахта.
Резервоарът може да бъде наводняван и може да 
бъде инсталиран в мазе с опасност от проникване 
на подпочвени води.

Фиг. 1 Пример за инсталация с резервоар в шахта и с контролер. Мембранната помпа не е 
показана.

Фиг. 2 Пример за инсталация с резервоар на приземен етаж. Мембранната помпа не е показана.
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Поз. Обозначение

1 Спирателен кран, 
входен

2 Контролер

3 Дренажна помпа

4 Възвратен вентил, 
изходен

5 Спирателен кран, 
изходен

6 Вентилационна 
тръба

7 Контур против 
връщане на потока
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Поз. Обозначение

1 Спирателен кран, 
входен

3 Дренажна помпа

4 Възвратен вентил, 
изходен

5 Спирателен кран, 
изходен

6 Вентилационна 
тръба

7 Контур против 
връщане на потока
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3.3 Инструменти

• Лента за резба
• лепило.
Не се доставят с продукта:
• перфоратор
• свредла: ∅20, ∅25
• бор-корона: ∅40, ∅100
• зачистващ инструмент за полиетилен

3.4 Общи положения за инсталиране

В зависимост от типа на вашия продукт, ще 
трябва да преминете през различни стъпки, за да 
инсталирате подемната си станция. Може да се 
наложи да преминете през допълнителни стъпки, 
ако сте поръчали аксесоари.

Подемна станция с помпи с поплавъкови 
превключватели

1. Фиксирайте резервоара към пода.
2. Пробийте отвори за входните тръби.
3. Свържете входните тръби към резервоара.
4. Поставете вентилационния отвор и кабелните 

накрайници.
5. Задайте стартовите нива, като регулирате 

дължината на кабела на поплавъковия 
превключвател.

6. Монтирайте помпите в резервоара.
7. Монтирайте тръбите за свързване на помпата.
8. Свържете вентилационната тръба.
9. Свържете нагнетателните тръби.

Подемна станция с контролер

1. Фиксирайте резервоара към пода.
2. Пробийте отвори за входните тръби.
3. Свържете входните тръби към резервоара.
4. Поставете вентилационния отвор и кабелните 

накрайници.
5. Монтирайте помпите в резервоара.
6. Монтирайте тръбичката на сензора за ниво в 

резервоара.
7. Монтирайте тръбите за свързване на помпата.
8. Свържете вентилационната тръба.
9. Свържете нагнетателните тръби.

3.5 Разполагане на продукта

Разположете резервоара така, че при работа и 
поддръжка да има лесен достъп до всички 
компоненти.

3.6 Инсталиране на резервоара

Фиксирайте резервоара към пода, за да не се 
надига и клати. Използвайте монтажните скоби, 
за да фиксирате резервоара с винтовете.

Фиг. 3 Фиксиране на резервоара към пода

ВНИМАНИЕ

Травми по гърба
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- За пренасяне на продукта потърсете 

втори човек за помощник или 
използвайте подемно оборудване.

ВНИМАНИЕ

Премазване на краката
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете предпазни обувки, когато 

премествате продукта.
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3.7 Пробиване на отвори за тръбите

Резервоарът има три или четири отвора ∅100 за 
входните тръби, в зависимост от размера. 
Резервоарът има и отвор ∅40 за мембранната 
помпа. Вижте раздел 6.1 Преглед на 
продуктите. Тези отвори трябва да се пробият, 
за да се използват.
Отворите за изходните тръби, вентилационният 
отвор и минимално необходимите кабелни 
уплътнения са отворени.
1. Определете кои входни отвори ще използвате. 

Вж. раздели 3.2.1 Входове на резервоара и 
7.1 Настройване на стартовите нива.

2. Пробийте отворите с бор-корона. Диаметърът 
на бор-короната трябва да е същият като на 
този на тръбата.

3. Зачистете отворите.

Фиг. 4 Пробиване на отвори за тръби

ВНИМАНИЕ

Остър елемент
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете защитни ръкавици.

Входен отвор: ∅100

Отвор за мембранна 
помпа: ∅40
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3.8 Монтиране на кабелните уплътнения

Изберете подходящото кабелно уплътнение:

Фиг. 5 Монтиране на кабелните уплътнения

3.9 Монтиране на вентилационния отвор

1. Поставете уплътнението на холендера.
2. Поставете нипела в отвора отгоре на 

резервоара.
3. Поставете гайката вътре в резервоара и я 

затегнете.

Фиг. 6 Монтиране на вентилационния отвор

3.10 Свързване на вентилационната 
тръба

Вентилационната тръба не се доставя с продукта.
Можете да свържете вентилационната тръба към 
вентилационния отвор по три различни начина:
• Посредством PVC вентилационна тръба с 

външен диаметър 63 mm и доставеното с 
продукта лепило.

• С гъвкава тръбна връзка с вътрешен 
диаметър 75 mm и скобите. Гъвкава тръбна 
връзка със скоби се предлага като аксесоар.

• С PP двоен нипел с вътрешен диаметър 75 
mm. Нипелът трябва да отговаря на EN 1451.

3.11 Свързване на входните тръби

Към резервоара можете да свържете три или 
четири входни тръби, в зависимост от размера 
му. Първо трябва да пробиете отворите. Вижте 
раздел 3.7 Пробиване на отвори за тръбите.
1. Поставете холендровото уплътнение във 

входния отвор.
2. Свържете спирателния кран към входната 

тръба. Спирателният кран е аксесоар. Номер 
на продукт 96615831.

3. Вкарайте входната тръба в холендровото 
уплътнение.

Фиг. 7 Свързване на входна тръба със 
спирателен кран

Кабелно уплътнение за помпи 
Unilift: M20

Кабелно уплътнение за помпи 
SEG: M25

Кабелно уплътнение за маркуча 
на сензора за ниво: M20
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3.12 Монтиране на помпата

Помпи с поплавъкови превключватели

Регулирайте дължината на кабела на 
поплавъковия превключвател, преди да 
монтирате помпата. Вижте раздел 
7.1.2 Настройване на стартовите нива с 
поплавъкови превключватели.
1. Махнете щепсела от кабела на помпата. Може 

да се наложи да отрежете кабела.
2. SEG: Монтирайте удължителните пети. Вижте 

фиг. 8.
3. Наместете помпата в резервоара.

Уверете се, че поплавъковият превключвател 
(ако има такъв) може да се движи свободно.
Unilift CC, KP, APB:
Разположете помпата между трите 
позициониращи точки на дъното на 
резервоара, така че при работа да стои на 
мястото си. Вж. фиг. 9 и 10.
SEG: Теглото на помпата гарантира, че тя ще 
стои на мястото си.

4. Прекарайте кабела на помпата през кабелното 
уплътнение в резервоара.

5. Затегнете кабелното уплътнение.

Фиг. 8 Монтиране на удължителните пети 
на помпата SEG

Фиг. 9 Правилно разполагане на помпи 
Unilift CC и KP

Фиг. 10 Правилно разполагане на помпи 
Unilift APB
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3.13 Монтиране на тръбите за свързване 
на помпата

3.13.1 Отрязване на гъвкавата тръба

Свързващите тръби се доставят с гъвкава тръба с 
∅50. Отрежете тръбата до дължина според 
таблицата по-долу.

*Само за инсталация с двойна помпа.

3.13.2 Сглобяване на тръбите за свързване на 
помпата

Използвайте лентата за резба от комплекта, за да 
уплътните резбовите съединения.
1. Сглобете свързващата тръба извън 

резервоара, с изключение на гайката. Вж. поз. 
1 на фиг. 11.

2. Свържете свързващата тръба към помпата в 
резервоара.

3. Свържете свързващата тръба към изходния 
отвор на резервоара. Проверете дали помпата 
е с правилното разположение и дали 
поплавъковият превключвател (ако има такъв) 
може да се движи свободно, преди да 
затегнете гайката.

Фиг. 11 Пример с помпи Unilift KP

Тип на 
помпата

Дължина на тръбата
[mm]

UNILIFT CC 240

UNILIFT KP 350 

UNILIFT APB 423

SEG 375

Тип на помпата
Дължина на 
PE тръбата 

[mm]

Шпилка 
M8[mm]*

SEG 1 x 275
1 x 185

685 
(резервоар 

540 L)
220 

(резервоар 
270 L)

APB 1 x 270
1 x 185

TM
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Фиг. 12 Unilift CC, KP
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39
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TM
05

 9
63

2 
39

13

Фиг. 13 Unilift AP35B, AP50B Фиг. 14 SEG

x4

TM
07

 8
30

3 
52

20

Фиг. 15 DUOLIFT SEG

x4



Б
ъ

л
гар

ски
 (B

G
)

14

3.14 Монтиране на тръбата на сензора за 
ниво

Ако помпата не е оборудвана с поплавъков 
превключвател, трябва да инсталирате тръба за 
сензор за ниво в резервоара.
1. Закрепете тръбата на сензора за ниво към 

скобите вътре в резервоара.
Заключващият пръстен на тръбата трябва да 
е под горната скоба, за да не се надигне 
тръбата с покачването на водното ниво.

2. Прекарайте маркуча на сензора за ниво през 
уплътнението.

3. Затегнете уплътнението.

Фиг. 16 Правилно разположение на тръбата 
на сензора за ниво

3.15 Инсталиране на алармен 
поплавъков превключвател

Ако имате алармено устройство, можете да 
инсталирате допълнителен поплавъков 
превключвател вътре в резервоара и да го 
свържете към аларменото устройство, за да 
подава аларма за високо ниво.
Ако имате контролер LC 220 или LC 221, не ви 
трябва допълнителен алармен поплавъков 
превключвател, тъй като аларма за високо ниво 
се подава от сензора за ниво.
1. Закрепете кабела на поплавъковия 

превключвател към свързващата тръба на 
помпата със свинска опашка.

• Съблюдавайте да има свободна дължина на 
кабела най-малко 70 mm.

• Проверете дали поплавъковият 
превключвател може да се движи свободно от 
най-ниското до най-високото си положение.

2. Затегнете свинската опашка.
3. Пробийте отвор ∅20 за кабелното уплътнение.
4. Поставете кабелното уплътнение. Вижте фиг. 

5.
5. Прекарайте кабела на поплавъковия 

превключвател през кабелното уплътнение.

6. Затегнете кабелното уплътнение.

Фиг. 17 Алармен поплавъков превключвател

3.16 Монтиране на изходните тръби

Описаните в този раздел изходни тръби са 
аксесоари.

3.16.1 Отрязване на тръбата

Този раздел се отнася за Duolift. Комплектът на 
изходната тръба включва 2-метрова тръба ∅50. 
Отрежете тръбата на две части съгласно 
таблицата по-долу.

3.16.2 Сглобяване на изходните тръби

Вижте чертежите по-долу.

Съвети за Duolift

1. Сглобете изходните тръби, преди да 
свързвате каквото и да било към резервоара.

2. Свържете изходните тръби към резервоара, 
като затегнете двете холендрови гайки на 
изходните отвори на резервоара. Вж. поз. 1 на 
фиг. 18 и 20.
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Модел
Дължина на 

тръбата
[mm]

Duolift CC, KP, SEG, 270 L 2 x 180

Duolift CC, KP, SEG, 540 L 2 x 430

Duolift APB, 270 L 2 x 163

Duolift APB, 540 L 2 x 413
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* Помпата Unilift CC се доставя с възвратен вентил.

** Адаптерът Rp 2 - R 1 1/2 за Duolift SEG не е показан на чертежа.

TM
06
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22

0 
39

13

TM
06
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51

2 
18

16

Фиг. 18 Duolift CC, KP* Фиг. 19 Unolift CC, KP*

TM
05
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Фиг. 20 Duolift APB, SEG** Фиг. 21 Unolift APB, SEG**
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3.17 Инсталиране на мембранна помпа

Мембранната помпа е опция.
1. Пробийте изходния отвор за мембранната 

помпа. Вижте раздел 3.7 Пробиване на 
отвори за тръбите.

2. Поставете холендровото уплътнение DN 40 в 
отвора за мембранната помпа на дъното на 
резервоара. Вж. фиг. 22 и 23.

3. Вкарайте тръбата от мембранната помпа в 
изходния отвор.

4. Закрепете мембранната помпа и я свържете 
към изходната тръба на сградата според 
инструкциите за монтаж и експлоатация на 
помпата.

3.18 Инсталиране на контролера

Монтирайте контролера на стена с винтове през 
монтажните отвори на задната пластина.
Входовете за кабели трябва да са насочени 
надолу и да има лесен достъп до потребителския 
интерфейс.
Вижте инструкциите за монтаж и експлоатация на 
контролера.

3.19 Електрическо свързване

3.19.1 Свързване на помпата

Свързване на помпата към електрически 
контакт

1. Прекарайте кабела на помпата през кабелното 
уплътнение.

2. Монтирайте щепсела на кабела. С продукта се 
доставя щепсел тип шуко.

3. Включете щепсела в контакта.

Свързване на помпата към контролер

1. Прекарайте кабела на помпата през кабелното 
уплътнение.

2. Свържете кабела на помпата към контролера. 
Вижте схемата за свързване, доставена с 
контролера.

3.19.2 Свързване на маркуча на сензора за 
ниво към контролера

Свържете маркуча на сензора за ниво към 
пневматичния вход отдолу на контролера. 
Маркучът е правилно свързан, когато е натиснат 
докрай навътре и е заключен в това положение.

3.19.3 Свързване на алармен поплавъков 
превключвател към контролера

1. Прекарайте кабела на поплавъковия 
превключвател през едното кабелно 
уплътнение M20 отдолу на контролера.

2. Свържете кабела към клемата за аларма за 
високо ниво. Вижте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на контролера.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания.
- Преди да започнете каквато и да е 

работа с продукта, уверете се, че 
електрозахранването е изключено и 
не може да бъде включено случайно.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Защитното заземяване (PE) на 

електрическия контакт трябва да е 
свързано към това на продукта. 
Щепселът трябва да е със същата 
система за заземяване като 
електрическия контакт.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Инсталацията трябва да е 

оборудвана с дефектно-токова 
защита (RCD) с ток на изключване 
под 30 mA.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Продуктът трябва да се свърже през 

външен електрически прекъсвач с 
разстояние между контактите 
минимум 3 mm (0,12 инча) за всички 
полюси.
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3.20 Настройване на контролера преди 
първото пускане

LC 220

Изберете настройки чрез превключвателите тип 
ПИС. Вижте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на контролера.

LC 221

Трябва да зададете стартовото ниво и 
номиналния ток на двигателя, за да можете да 
пуснете продукта. Всички други настройки са 
фабрично зададени.
1. Затворете спирателните кранове.
2. Поставете селекторните превключватели на 

контролера в положение "OFF".
3. Включете контролера.
4. Когато на дисплея се покаже "L_01", натиснете 

[OK], за да влезете в менюто за стартово ниво.
5. Изберете стартовото ниво със стрелките 

наляво и надясно и натиснете [OK]. Вижте фиг. 
7.1.1 Настройване на стартовите нива с 
контролер.

6. Отидете в менюто "L_02" за номиналния ток 
със стрелките наляво и надясно и изберете 
номиналния ток на двигателя [A] според 
табелката с данни на двигателя на помпата.

Можете да промените някои фабрични настройки. 
Вижте инструкциите за монтаж и експлоатация на 
контролера.

4. Стартиране на продукта

4.1 Стартиране на продукта с контролер

Уверете се, че контролерът е правилно настроен. 
Вижте раздел 3.20 Настройване на контролера 
преди първото пускане.
1. Уверете се, че всички тръби и съединения са 

затегнати и не пропускат.
2. Включете контролера.
3. Поставете селекторния превключвател в 

позиция "AUTO".
4. Отворете спирателните кранове.
5. Пуснете водата в тоалетна или отворете кран, 

свързан към един от входовете.
6. Наблюдавайте повишаването на нивото на 

течността в резервоара до стартовото ниво и 
проверете дали помпите се стартират и 
спират поне два пъти.

4.2 Стартиране на продукт без контролер

1. Уверете се, че всички тръби и съединения са 
затегнати и не пропускат.

2. Отворете спирателните кранове.
3. Включете захранването на помпата.
4. Пуснете водата в тоалетна или отворете кран, 

свързан към един от входовете.
5. Наблюдавайте повишаването на нивото на 

течността в резервоара до стартовото ниво и 
проверете дали помпите се стартират и 
спират поне два пъти.

5. Съхраняване на продукта

Резервоарът не трябва да се излага на директна 
слънчева светлина. Ултравиолетовите лъчи може 
да влошат свойствата на композитния материал, 
с което да се съкрати експлоатационният живот.
За информация относно как се съхраняват 
помпите и контролерът вж. инструкциите за 
монтаж и експлоатация на продукта.

LC 220 LC 221

Q
R

98
50

32
52

Q
R

98
50

32
53

http://net.grundfos.com/
qr/i/98503252

http://net.grundfos.com/
qr/i/98503253

ВНИМАНИЕ

Травми по гърба
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- За пренасяне на продукта потърсете 

втори човек за помощник или 
използвайте подемно оборудване.

ВНИМАНИЕ

Премазване на краката
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете предпазни обувки, когато 

премествате продукта.
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6. Продуктова информация

6.1 Преглед на продуктите

Фиг. 22 Unolift 270 / Duolift 270

Фиг. 23 Duolift 540

6.2 Приложения

Подемната станция е предназначена за 
изпомпване на сиви и черни отпадни води от 
фамилни къщи и ведомствени сгради, където 
течността не може да бъде отведена директно в 
канализацията поради липса на естествен 
наклон.

6.3 Изпомпвани течности

Unilift CC, Unilift KP, Unilift APB

Сиви отпадни води - това са битови отпадни води 
без такива от тоалетни.
Unilift AP50B може да се използва за черни 
отпадни води, каквито са битовите отпадни води 
от тоалетни, в държави, където са разрешени 
изходящи тръби DN 50 за черни отпадни води без 
използване на помпа с дробилка.

SEG

Сиви и черни отпадни води - това са битови 
отпадни води, включително от тоалетни.
Помпата SEG има раздробяваща система.
Повърхностните почвени води не трябва да се 
отвеждат в подемната станция в сградата.

6.4 Автоматична работа

Подемната станция е предвидена за автоматична 
работа съобразно нивото на течността в 
резервоара.
Можете да настроите подемната станция за 
автоматична работа по два начина. Оборудвайте 
подемната станция или с директно монтирани на 
помпите поплавъкови превключватели, или с 
тръба за сензор за ниво и контролер.

6.5 Идентификация

6.5.1 Означение

TM
06

 1
06

9 
16

14
TM

06
 1

06
8 

16
14

Поз. Описание

1 Хоризонтални главни входни отвори, DN 
100

2 Монтажни скоби

3 Съединение DN 40 за допълнителна 
мембранна помпа

4 Изход на помпата

5 Отвори за кабелни уплътнения

6 Изходен отвор за вентилационна тръба, 
∅60

7 Вертикален главен входен отвор, DN 100

8 Отвор за маркуча на сензор за ниво

UNOLIFT 270. 40. CC

Модел Unolift: една помпа
Duolift: две помпи

Обем на 
резервоара 
[литри]

270
540

Изход DN 40

Помпа

CC
KP
APB, APB
SEG
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6.5.2 Фирмена табела

Фиг. 24 Табелка с данни, напорна станция

6.6 Мембранна помпа

Препоръчваме ви да свържете мембранна помпа 
към резервоара. Това е помпа с положителен 
работен ход, която може да работи в ръчен 
режим. Тя може да се използва за източване на 
резервоара преди пускане или при отпадане на 
захранването. Резервоарът има изходен отвор 
DN 40 за помпата.

6.7 Тръба за сензор за ниво

Сензорът за ниво е аксесоар, който работи 
съвместно с контролер LC 220 или LC 221.
Тръбата на сензора за ниво е свързана към 
пиезорезистивен сензор за ниво в контролера 
през маркуча на сензора за ниво.
Повишаващото се ниво на течността компресира 
въздуха в тръбата и маркуча на сензора за ниво, 
а пиезорезистивният сензор преобразува 
променящото се налягане в аналогов сигнал. 
Контролерът използва аналоговия сигнал, за да 
пуска и спира помпата и да подава аларма за 
високо ниво.

7. Работа с продукта
Подемната станция е предвидена за автоматична 
работа съобразно нивото на течността в 
резервоара.
С контролер ще можете лесно да променяте 
настройките, да наблюдавате системата или да 
откривате неизправности.
Можете да изтеглите инструкциите за монтаж и 
експлоатация на контролера със следните връзки 
и QR кодове.

7.1 Настройване на стартовите нива

Оптималното стартово ниво е в пряка връзка с 
избраната височина на входния отвор и 
конфигурацията на тръбите. Стартовото ниво 
трябва да е възможно най-високо, за да се 
повиши ефективният обем на резервоара и да се 
намали броят на пусканията/спиранията на 
помпите. Твърде високо стартово ниво обаче 
може да увеличи връщането на потока във 
входната тръба, а оттам и опасността от утайки 
във входната тръба.
Числата по-долу показват препоръчителните 
стартови нива според височината на входния 
отвор и конфигурацията на тръбите.
Можете да изберете стойностите с LC 221. С LC 
220 можете да изберете най-ниската и най-
високата стойност.

TM
04

 7
63

9 
22

10
Поз. Описание

1 Обозначение на типа

2 Номер на продукт

3 Код за производство (година и седмица)

4-8 -

9 Маркировка CE

10 -

11 Сериен номер

12-14 -

15 Максимална температура на течността 
[°C]

16 Максимална околна температура [°C]

17 Тегло [kg]

18 -

19 Справочен номер за декларацията за 
работни показатели

20 Сертифициращ орган

Typ

Prod.-Nr.

P. c.

f Hz

Serial no.

Phases

U V

A

kW

G kg

m

m

981270550197

I1/1

P1

Qmax

Hmin

Hmax

T Med
max

T Amb
max

m /h3

C

C

Made in Germany 96
07

54
19

DK - 8850 Bjerringbro, Denmark
1

2

3

4

5

6

10

11
12

13

14
15

16

17

18

20

19

7

8

9

LC 220 LC 221

Q
R

98
50

32
52

Q
R

98
50

32
53

http://net.grundfos.com/
qr/i/98503252

http://net.grundfos.com/
qr/i/98503253
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Фиг. 25 Препоръчителни стартови нива според височината на входния отвор и конфигурацията на 
тръбите

TM
06

 6
49

1 
15

16

TM
06

 6
48

9 
15

16

TM
06

 6
49

0 
15

16

TM
06

 6
48

8 
15

16

180

350

450

250

500

Ниво
за

старти
ране

180

350

450

250

500

Ниво
за

старти
ране

180

350

450

250

500

Ниво
за

старти
ране

180

350

450

250

500

Ниво
за

старти
ране
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7.1.1 Настройване на стартовите нива с 
контролер

LC 220

Изберете стартово ниво, "LOW" (НИСКО) или 
"HIGH" (ВИСОКО), с ключетата тип ПИС. Нивата 
за спиране и аларма се настройват автоматично 
според избраното стартово ниво.

За повече информация относно ключетата тип 
ПИС вижте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на контролера.
Можете да промените стойностите, 
съответстващи на "НИСКО" и "ВИСОКО", от PC 
Tool, който се предлага като аксесоар. Номер на 
продукт: 96705378.

LC 221

Отидете в [Настройка], [L_01] и изберете едно от 
следващите стартови нива. Нивата за спиране и 
аларма се настройват автоматично според 
избраното стартово ниво.

7.1.2 Настройване на стартовите нива с 
поплавъкови превключватели

Задайте нивата за старт и спиране чрез 
регулиране на свободната дължина на кабела (L).

Фиг. 26 Пример за нива на старт и спиране 
за Unilift CC

Препоръчваме нива за старт и спиране в 
съответствие с дължина на кабела между 
минималната и максималната стойност, показани 
по-долу.

НИСКО ВИСОКО

Стартово 
ниво [mm] 180 500

Ниво за 
спиране 
[mm]

100 100

Ниво за 
аларма [mm] 350 600

1 2 3 4 5

Стартово 
ниво [mm] 180 250 350 450 500

Ниво за 
спиране 
[mm]

100 100 100 100 100

Ниво за 
аларма [mm] 350 400 550 600 600

TM
03

 0
82

9 
05

05

Стартиране

Спиране

L

Unilift KP

Дължина на кабела (L)

70 mm
(минимум)

150 mm
(максимум)

Старт
иране

Спира
не

Старт
иране

Спира
не

Unilift KP 
150

290 140 335 100
Unilift KP 
250

Unilift KP 
350 300 150 345 110

Unilift CC

Дължина на кабела (L)

100 mm
(минимум)

200 mm
(максимум)

Старти
ране

Спира
не

Старт
иране

Спиране

Unilift CC 5
350 115 400 55

Unilift CC 7

Unilift CC 9 350 150 435 90

Unilift 
APB

Дължина на кабела (L)

100 mm
(минимум)

400 mm
(максимум)

Старт
иране

Спира
не

Старти
ране

Спира
не

Unilift 
AP35/50B 430 320 460 140
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7.1.3 Настройване на стартовите нива с 
лостово рамо

* Unilift KP: Използвайте само високото 
положение. Вижте фиг. 27.

Фиг. 27 Лостово рамо на Unilift KP

8. Стартиране на продукта след 
бездействие

Ако подемната станция е била спряна за дълго 
време, например във вила през зимата, трябва да 
отстраните евентуалните твърди отложения от 
дъното на резервоара.
Ако чуете необичаен шум при стартирането на 
помпата, то тя може да е блокирана. Затворете 
спирателния кран от страната на входа и 
отстранете блокирането, преди отново да пуснете 
системата. Може да се наложи да отворите 
помпата. Вижте раздел 12. Откриване на 
неизправности в продукта.

9. Сервизно обслужване на 
продукта

Според EN 12056 на подемните станции във 
фамилни къщи трябва да се извършва поддръжка 
веднъж годишно, в жилищни блокове - два пъти 
годишно, а във ведомствени сгради - четири пъти 
годишно.
Препоръчваме ви да сключите договор за 
поддръжка с Grundfos, за да си осигурите 
непрекъсната работоспособност и сигурност на 
системата.
Рутинните проверки на системата трябва да 
включват следното:
• Проверки за утайки на дъното на резервоара.
• Проверка за течове.
• Проверка дали поплавъковият превключвател 

(ако има такъв) може да се движи свободно.
• Проверка дали помпата е в правилното си 

положение.
За поддръжката на помпата вж. инструкциите за 
монтаж и експлоатация на помпата. Изваждането 
на помпите от резервоара е лесно, благодарение 
на гъвкавите съединителни тръби и скобите.

Положен
ие на 

лостовот
о рамо

Старти
ране
[mm]

Спиран
е

[mm]

Unilift KP 150

Високо*
250 50

Unilift KP 250

Unilift KP 350 260 60

Unilift CC 5 -
211 89

Unilift CC 7 -

Unilift CC 9 - 247 125

Unilift AP35/50B

Ниско 290 170

В средата 330 210

Високо 380 260
TM

01
 1

00
6 

32
97

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Биологична опасностct
Смърт или тежки наранявания
- Сложете си предпазни ръкавици, 

затворете спирателните кранове и 
източете резервоара, преди да 
започнете работа по резервоара.
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10. Извеждане на продукта от 
експлоатация

1. Затворете спирателните кранове откъм 
входната страна.

2. Пуснете ръчно помпите, за да източите по-
голямата част от резервоара.

3. Затворете спирателния кран откъм изходната 
страна.

4. Източете докрай резервоара с мембранната 
помпа.

5. Изключете електрозахранването към помпите 
или контролера (ако има такъв).

Сега можете да откачите и разглобите всички 
тръби, да извадите помпите, кабелите и т.н.

11. Технически данни

11.1 Работни условия

11.2 Материал

11.3 Електрически данни

Вж. инструкциите за монтаж и експлоатация на 
помпата и контролера.

11.4 Размери и тегло

Теглото се отнася само за резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Биологична опасностct
Смърт или тежки наранявания
- Сложете си предпазни ръкавици, 

затворете спирателните кранове и 
източете резервоара, преди да 
започнете работа по резервоара.

ВНИМАНИЕ

Остър елемент
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете предпазни ръкавици, когато 

повдигате и пренасяте помпата. 
Работното колело има остри ръбове.

ВНИМАНИЕ

Премазване на краката
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Носете предпазни обувки, когато 

премествате продукта.

Околна температура 0-40 °C

Температура на 
течността

0-40 °C при нормална 
работа.
Максимум 60 °C за 5 
минути.

Максимално 
системно налягане 6 bar

Резервоар PE

Тръба за сензор за ниво PVC

Детайли за тръбните 
съединения PVC/PP/EPDM

Обем
[литри]

Тегло
[kg]

Малък резервоар 270 19,5

Голям резервоар 540 29,5

Капак на 
резервоара - 2
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12. Откриване на неизправности в продукта
За неизправности, сигнализирани с аларми и 
свързани с контролера, вж. инструкциите за 
монтаж и експлоатация на контролера.
За неизправности, свързани с помпите, вж. 
инструкциите за монтаж и експлоатация на 
помпите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Биологична опасностct
Смърт или тежки наранявания
- Сложете си предпазни ръкавици, 

затворете спирателните кранове и 
източете резервоара, преди да 
започнете работа по резервоара.

Неизправност Причина Отстраняване

1. Помпата не се 
стартира.

a) Поплавъковият превключвател е 
блокиран в долно положение.

1. Уверете се, че поплавъковият 
превключвател може да се 
движи свободно.

2. Вероятно ще е нужно да се 
регулира дължината на кабела. 
Вижте раздел 7.1 Настройване 
на стартовите нива.

b) Кабелът на помпата е повреден. Поправете или сменете кабела.

2. Помпата не 
спира.

a) Поплавъковият превключвател е 
блокиран в горно положение.

1. Уверете се, че поплавъковият 
превключвател може да се 
движи свободно.

2. Вероятно ще е нужно да се 
регулира дължината на кабела. 
Вижте раздел 7.1 Настройване 
на стартовите нива.

3. Помпата се 
стартира и спира 
на случаен 
принцип.

a) Поплавъковият превключвател не е 
настроен правилно.

Регулирайте дължината на кабела 
на поплавъковия превключвател. 
Вижте раздел 7.1 Настройване на 
стартовите нива.

b) Тръбата на сензора за ниво не е 
закрепена добре в резервоара и се 
мести нагоре с покачването на 
нивото на течността. Сензорът 
получава погрешни сигнали.

Закрепете тръбата към резервоара. 
Вижте фиг. 13.

c) Поплавъковият превключвател не 
може да се движи свободно, защото 
помпата се е разместила.

Разположете помпата съгласно фиг. 
9 или 10.

4. Резервоарът не 
се изпразва, 
макар помпата 
да работи.

a) Има въздушна възглавница в 
работното колело на помпата. 
Помпата не може да покачи 
налягане.

Пробийте отвор с максимално 6 mm 
в съединителните тръби в 
резервоара. Въздухът се изтласква 
навън при стартирането на помпата 
и помпата покачва налягане. 
Загубите на налягане вследствие на 
отвора са пренебрежимо малки.
Не пробивайте отвор в изходната 
тръба извън резервоара.

5. Помпата издава 
необичаен звук.

a) Помпата е блокирана. Извадете помпата от резервоара и 
отстранете блокирането. Може да 
се наложи да отворите помпата. 
Вижте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на помпата.
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13. Бракуване на продукта
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.

Зачеркнатият символ на кофа за 
отпадъци върху продукта означава, че 
той трябва да бъде изхвърлен 
отделно от битовите отпадъци. Когато 
маркираният с този символ продукт 
достигне края на експлоатационния 

си живот, отнесете го в пункт за събиране на 
такива отпадъци, посочен от местните 
организации за третиране на отпадъци. 
Разделното събиране и рециклиране на подобни 
продукти ще спомогне за опазването на околната 
среда и здравето на хората.
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Приложение 1

Фиг. 1 Unolift 270, Duolift 270
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Фиг. 2 Duolift 540
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
"Порт"
Тел.: +375 17 397 397 3

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

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

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

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

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

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

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

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

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

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

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

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone: +358-(0) 207 889 500

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

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

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

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

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

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

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901 

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

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

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Addresses Revised 09.09.2020
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