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Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация

Превод на оригиналната английска версия

Тези инструкции за монтаж и експлоатация 
описват миксери и флоумейкъри Grundfos SMD, 
SMG, SFG.

Раздели 1-7 дават нужната информация за 
разопаковане, монтаж и начален пуск на продукта 
по безопасен начин.

Раздели 8-12 дават важна информация за 
продукта, както и за сервиза, откриването на 
неизправности и бракуването на продукта.

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
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Тази брошура включва инструкции за монтаж, 
експлоатация и поддръжка на миксери Grundfos 
SMD, SMG и флоумейкъри SFG в 
невзривообезопасената им версия, както и 
миксер SMD във взривобезопасна версия. За 
взривобезопасните SMD трябва да се спазват Ex 
инструкциите. Препоръчваме ви да съблюдавате 
тези инструкции и за стандартните миксери и 
флоумейкъри.

Тези продукти за предназначени за приложения, 
включващи смесване, т.е. хомогенизация и 
суспензия на течности с нисък до среден 
вискозитет ( ≤  500 mPas).
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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.

За серията миксери AMD.05-08 има 
отделни инструкции за монтаж и 
експлоатация. Вж. публикация 
№96526302 в www.grundfos.com.

За информация относно AMD, AMG и 
AFG в Ex версия вж. публикация 
№96498078 в www.grundfos.com.



Б
ъ
л
га
р
ск
и

 (
B

G
)

3

1.1 Символи в този документ

Текстът, придружаващ трите символа за опасност 
"ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и 
"ВНИМАНИЕ", ще бъде структуриран по следния 
начин:

2. Инструкции за безопасност

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.2 Потенциално взривоопасни среди

В потенциално взривоопасни среди използвайте 
взривобезопасни миксери и флоумейкъри на 
Grundfos.

2.3 Взривобезопасни версии

Следене на температурата

Температурата на двигателя трябва да се следи 
постоянно чрез вградените в него PTC или PTO 
(Klixon) сензори. Съответното реле трябва да е 
сертифицирано за такава употреба с ниво на 
обезопасеност SIL 1. Ако релето е вградено като 
част от честотен преобразувател, 
преобразувателят трябва също да отговаря на 
SIL 1.

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.

СИГНАЛИЗИРАЩА ДУМА

Описание на опасността
Последствия от пренебрегването на 
предупреждението.
- Действия за предотвратяване на 

опасността.

Съблюдавайте тези инструкции при 
работа с взривобезопасни продукти.

Син или сив кръг с бял графичен символ 
обозначава, че за избягване на 
опасността трябва да се предприеме 
действие.

Червен или сив кръг с диагонална 
лента, обикновено с черен графичен 
символ, обозначава, че определено 
действие трябва да не се предприема 
или да бъде преустановено.

Неспазването на тези инструкции може 
да доведе до неизправност или повреда 
на оборудването.

Съвети и препоръки, които улесняват 
работата.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Преди започване на работа по 

миксерите или флоумейкърите се 
уверете, че предпазителите са 
свалени или че мрежовият прекъсвач 
е изключен. Трябва да е сигурно, че 
захранването не може да бъде 
включено случайно.

Следвайте тези инструкции за 
безопасност, както и инструкциите във 
всеки отделен раздел, когато 
транспортирате, съхранявате, 
пренасяте и работите с миксера или 
флоумейкъра.

Миксерът или флоумейкърът трябва да 
се монтира, свърже, пусне и сервизира 
от квалифицирани лица.

Пазете се от въртящи се части.

Трябва да се обезопаси и предотврати 
инцидентно падане на хора в 
резервоара, например посредством 
монтиране на капак или парапет.

Класът на взривобезопасност на 
миксера SMD е II 2G Ex db h IIB T4 Gb. 
Класификацията на инсталацията 
трябва да е одобрена от местните 
власти за всеки отделен случай.

Когато използвате взривобезопасни 
миксери, спазвайте следните 
предписания за безопасност.
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Захранващ кабел

Фабрично монтираният захранващ кабел не 
трябва да се скъсява.

Устройство за плавен пуск и честотен 
преобразувател

Използвайте устройства за плавен пуск и 
честотни преобразуватели само ако тяхната Ех 
класификация е по-висока от тази на миксера и 
ако са монтирани в съответствие с Ех 
предписанията.

Аксесоари

Използвайте миксера само заедно с аксесоари, 
доставени и одобрени от Grundfos.

Поддръжка, сервизно обслужване и ремонт

Само на Grundfos или упълномощени сервизи е 
позволено да разглобяват миксери. Това се 
отнася също и за кабелния вход.

За целите на ремонта използвайте само 
произведени от Grundfos компоненти.

За огледи и поддръжка трябва да се има предвид 
и да се спазва стандартът EN 60079-17.

Сервизен журнал

Резервните части трябва да се регистрират в 
сервизен журнал, за да има 100 % проследяване 
през целия експлоатационен живот на продукта.

3. Получаване на продукта

3.1 Оглед на продукта

При доставянето проверете миксера или 
флоумейкъра и всеки друг доставен с него 
аксесоар за евентуална повреда при 
транспортирането. Това трябва да бъде 
направено и когато оборудването пристигне на 
мястото за монтаж.

Ако миксерът, флоумейкърът или някой аксесоар 
е повреден, свържете се с местната компания на 
Grundfos, преди да продължите с монтажа на 
оборудването. Не изваждайте повреден 
компонент за по-нататъшна диагностика, ако не 
сте инструктирани за това от местната компания 
на Grundfos.

Изхвърлете опаковъчния материал според 
местните разпоредби.

4. Инсталиране на продукта
Повдигайте миксера или флоумейкъра само чрез 
предвидената за целта точка. Вж. фиг. 1 и 2.

Фиг. 1 Закрепване на повдигащото въже 
към конзолата на двигателя

Фиг. 2 Закрепване на подемното въже за 
SMD

Вижте страници 33-36 за подробности относно 
теглата.

Миксерите и флоумейкърите не трябва 
да се разглобяват във взривоопасна 
среда.

Не инсталирайте повреден миксер или 
флоумейкър.
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Никога не окачвайте миксера или 
флоумейкъра на захранващия кабел. 
Никога не включвайте миксера или 
флоумейкъра, докато виси на 
подемното оборудване.

За повдигане на миксера или 
флоумейкъра използвайте само 
доставеното с уреда подемно 
оборудване.
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4.1 Въртящи моменти

Всички използвани за монтажа гайки и винтове 
трябва да бъдат от неръждаема стомана.

Използвайте грес, alu-paste, заедно с 
контрагайка. Друга възможност е да използвате 
Loctite или подобен продукт за смазване и 
фиксиране.

Затегнете всички гайки и винтове до следните 
въртящи моменти:

4.1.1 Анкерни болтове

Анкерните болтове, използвани за монтиране на 
компоненти в бетон, трябва да имат следната 
якост на опън:

4.2 Разполагане на миксерите и 
флоумейкърите

Правилното разполагане на миксерите и 
флоумейкърите е съществено за осигуряването 
на тяхната безпроблемна работа и дълъг живот.

4.2.1 Миксери

Миксерът трябва да се потопи възможно най-
дълбоко.

• Разположете миксера така, че да се получи 
добро разбъркване на течността в целия 
резервоар. Ако в един и същ резервоар са 
монтирани повече миксери, те не трябва да 
създават потоци с противоположни посоки.

• Разстоянието от краищата на витлото до 
дъното на резервоара, HMIN на фиг. 3, трябва 
да бъде равно на половината от диаметъра на 
витлото.

• SMG: Разстоянието от върха на витлото до 
повърхността на течността, HABOVE на фиг. 3, 
трябва да бъде най-малко равно на 
диаметъра на витлото.

• SMD: Разстоянието от върха на витлото до 
повърхността на течността, HABOVE на фиг. 3, 
трябва да е най-малко 1,5 пъти диаметъра на 
витлото.

• Разстоянието от краищата на витлото до 
стената зад миксера, LMIN на фиг. 3, трябва да 
е най-малко 1,4 пъти диаметъра на витлото.

Фиг. 3 Скица за разполагане на миксери

4.2.2 Флоумейкъри

Флоумейкърът трябва да се потопи възможно 
най-дълбоко.

• Разстоянието от краищата на витлото до 
дъното на резервоара, HMIN на фиг. 4, трябва 
да бъде 50 cm.

• Разстоянието от върха на витлото до 
повърхността на течността, HABOVE на фиг. 4, 
трябва да е най-малко 0,75 пъти диаметъра на 
витлото.

• Разстоянието от краищата на витлото до 
стената зад флоумейкъра, LMIN на фиг. 4, 
трябва да бъде най-малко два пъти 
диаметъра на витлото.

• В посока встрани от витлото разстоянието 
между върха му и стената на резервоара 
трябва да бъде поне 0,5 метра.

• Ако ще има повече паралелно монтирани 
флоумейкъри, разстоянието между техните 
витла трябва да е по-голямо от половината 
диаметър на витлото.

• Разстоянието от огъването на канала до 
витлото и от витлото до зоните на аерация 
трябва да е поне колкото по-голямата 
стойност измежду ширината на канала и 
нивото на течността.

Фиг. 4 Скица за разполагане на 
флоумейкъри

Винтове клас F 70
[Nm]

Винтове клас F 80
[Nm]

M6 8,8 11,8

M8 21,4 28,7

M10 44 58

M12 74 100

M16 183 245

M20 370 494

Размер
Якост на опън

[kN]

M12 6

M16 14
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4.3 Монтаж на миксер

Можете да монтирате миксера по различни 
начини в зависимост от аксесоарите:

• фиксираща скоба за окачен монтаж. Вж. фиг. 
5.

• фиксираща скоба за стенен монтаж. Вж. фиг. 
5.

• фиксираща основа за монтаж на под. Вж. фиг. 
5.

• конзола за двигател за монтаж на куха 
профилна колона. Вж. фиг. 6.

Фиг. 5 SMD.09 - 18.xx.xxxx.T

Фиг. 6 Миксери SMD и SMG

Номера на позициите на фиг. 6 до 10
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Поз. Описание

1 Долна фиксираща конзола

2 Колона

3 Ограничител на дълбочина

4 Конзола за двигателя

5
Горна фиксираща конзола с 
осигурително въже

12 Пета на крана

13 Кран с лебедка

15
Повдигащо въже, вкл. шекел и скоба за 
въжето

17 Кабелна скоба

18 Кабелен предпазител, вкл. шекел

19 Междинна фиксираща конзола

20 Скоба за въжето

31
Отвор за закрепване на осигурителното 
въже

13

12
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17
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Процедура

Вж. фиг. 6.

Моментите на затягане се виждат в раздел 
4.1 Въртящи моменти.

1. Пробийте отворите за монтажните винтове на 
горната фиксираща конзола.

2. Поставете винтовете и монтирайте горната 
фиксираща конзола.

3. Поставете долната фиксираща конзола в 
правилното положение - вертикално под 
горното фиксиране. Можете да монтирате 
долната фиксираща конзола под произволен 
ъгъл от вертикално до хоризонтално 
положение.

4. Пробийте отворите за монтажните винтове на 
долната фиксираща конзола.

5. Поставете винтовете и монтирайте долната 
фиксираща конзола.

6. В зависимост от дължината на профилната 
колона, заварете към нея въртящата се част 
на междинна фиксираща конзола (19, фиг. 6).

7. Поставете и подравнете колоната в долната 
фиксираща конзола. Скъсете колоната (2) до 
правилната дължина, за да пасне на 
положението на изолатора (C) на горната 
фиксираща конзола. Хлабина от 5 до 10 mm 
между ръба на изолатора и профилната 
колона е оптимална. Вж. фиг. 7.

Фиг. 7 Фиксиране

8. Свалете изолатора и въртящата се метална 
част, като развиете централния винт (A) и 
двата фиксиращи винта (B).

9. Нагласете външния профил на квадратния 
изолатор към вътрешния профил на колоната. 
Изолаторът трябва да влезе плътно в 
колоната.

10.Вкарайте колоната в долната фиксираща 
конзола и монтирайте горния край с изолатора 
и въртящата се метална част към вече 
монтираната горна фиксираща конзола. 
Затегнете трите винта (A и B) в желаното 
положение. Можете да регулирате ъгъла на 
стъпки през 7,5 °.

11. Ако използвате междинна фиксираща конзола 
(19), монтирайте я към въртящата се част, 
заварена към колоната в стъпка 6. Пробийте 
отвори в стената на резервоара, поставете 
винтове в конзолата и ги затегнете.

12.Фиксирайте ограничителя за дълбочина (3) в 
правилното положение.

13.Пробийте отворите за монтажните винтове за 
петата на крана (12 на фиг. 6).

14.Монтирайте петата на крана, поставете 
винтовете и ги затегнете.

15. Закачете подемното въже (15) към конзолата 
на двигателя с помощта на шекела. Вж. фиг. 9.

16. Закрепете горния край на осигурителното 
въже към отвора (31) в горната фиксираща 
конзола с помощта на шекел. Другият край на 
осигурителното въже завършва с шекел, през 
който трябва да преминава подемното въже.

Фиг. 8 Осигурително въже

T
M

0
4

 2
7

1
2

 2
7

1
3

A

20

C
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31

3

Убедете се, че миксерът не може да се 
завърти така, че витлото да докосва 
стената на резервоара.
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17.Прикрепете захранващия кабел към 
подемното въже с помощта на кабелна скоба 
на около 0,8 m над миксера. Това ще 
предотврати падането на кабела и 
заплитането му във витлото по време на 
работа. С помощта на карабинка закрепете 
кабелната скоба към подемното въже над 
скобата му. Вж. фиг. 9. Прикрепете 
захранващия кабел към подемното въже с 
помощта на кабелни скоби, поставени през 
интервали от 1 m.

Фиг. 9 Прикрепване на захранващия кабел 
към подемното въже

18.Поставете крана в петата и закрепете 
подемното въже към барабана на лебедката.

19.Повдигнете целия миксер и конзолата на 
двигателя с двигателя с помощта на крана и го 
плъзнете върху профилната колона.

20.Бавно спускайте миксера в резервоара, 
докато се спре в ограничителя на дълбочина.

21.С помощта на шекела монтирайте кабелния 
предпазител (18) към скобата за горно 
фиксиране и изтеглете през него захранващия 
кабел до желаното положение. Вж. фиг. 10. 
Захранващият кабел трябва да бъде леко 
опънат.

Фиг. 10 Горна фиксираща конзола с подемно 
и осигурително въжета и с кабелен 
предпазител

22.Откачете подемното въже от лебедката и го 
фиксирайте към скобата за въжето (20 на фиг. 
10) на горната фиксираща конзола.
Използвайте подемното въже като носещо за 
захранващия кабел. Поради това винаги 
опъвайте подемното въже.

23. Когато конзолата на двигателя е стъпила 
върху ограничителя на дълбочина, проверете 
разстоянията от витлото до стената и от 
витлото до дъното на резервоара. В никакъв 
случай миксерът не трябва да се допира до 
други съоръжения, дъното или стена. Това 
важи също и когато миксерът е завъртян. Вж. 
раздел 4.2 Разполагане на миксерите и 
флоумейкърите.

24.Свържете захранващия кабел към 
съответните клеми в контролния шкаф.
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Върху барабана трябва винаги да 
остават поне три витки въже. В 
противен случай въжето може да се 
освободи от мястото на закрепване към 
барабана.

Спазвайте отделните инструкции за 
монтаж и експлоатация на крановете.

Захранващ
кабел

Скоба за 
въжето

Подемно въже 
(15)

Карабинка

Кабелна
скоба (17)
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3

Преди пускане на миксера в действие 
откачете подемното въже от крана.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Преди да започнете електрическото 

свързване, погрижете се да извадите 
предпазителите или да изключите 
главния прекъсвач на захранването. 
Трябва да е сигурно, че захранването 
не може да бъде включено случайно.

20

18

31

B
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4.4 Монтаж на флоумейкър

Фиг. 11 Флоумейкър SFG

Номера на позициите на фиг. 11 и 19

Процедура

Моментите на затягане се виждат в раздел 
4.1 Въртящи моменти.

4.4.1 Монтиране на лопатките на витлото на 
SFG.xx.180/230

Фиг. 12 SFG.xx.180/230

1. Проверете предварително монтираните 
щифтове (1). Те се използват само за 
разполагането.

2. Затегнете винта (2), за да се разшири отворът 
в притискащата скоба.

3. Вкарайте лопатката отгоре. Завъртете я леко 
и я оставете да легне на щифта. Завъртете 
лопатката обратно, докато се плъзне надолу и 
се подравни с главината.

4. Развийте винта (2).

5. Върху резбата на болта (3) нанесете Loctite 
243 за залепване на резби.

6. Поставете болтовете, шайбите и гайките (3, 4 
и 5) в двата отвора и ги затегнете на ръка.

7. Затегнете двете гайки (5) с динамометричен 
ключ до 100 Nm (A4-80).

8. Проверете визуално дали лопатката 
действително изглежда като поз. A на фиг. 12.

9. Поставете силикон на връзката между 
лопатката и главината.

T
M

0
4
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7

1
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Поз. Описание

1 Долна фиксираща планка

2 Колона

3 Ограничител на дълбочина

3a Преден опорен крак

3b Заден опорен крак

4 Конзола за двигателя

5
Горна фиксираща конзола с 
осигурително въже

12 Пета на крана

13 Кран с лебедка

14 Пета на крана за вертикален монтаж

15
Подемно въже, вкл. шекел и скоба за 
въжето

17 Кабелна скоба

20 Скоба за въжето

31
Отвор за закрепване на осигурителното 
въже

13

12

5

2

20

4

3b

1

3

3a

15
17

14

Можете да монтирате лопатките на 
витлото преди инсталирането на 
SFG.xx.180/230/260 или след 
монтирането на крана.
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Фиксирането на лопатките на витлото се 
осъществява от притискането на 
стягащата скоба, образувано от 
винтовете (3) и гайките (5). Ролята на 
щифта (1) е да постави лопатките под 
правилния ъгъл преди затягането на 
скобата.

5
4

4
31

2

A
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4.4.2 Монтиране на лопатките на витлото на 
SFG.xx.260

Фиг. 13 SFG.xx.260

1. Вкарайте шпонката (1) в шпонковия канал, за 
да се позиционират правилно лопатките.

2. Нанесете малко масло върху оста на 
лопатката и отвора на главината.

3. На винта (2) първо поставете капака (3), а 
след това шайбата (4).

4. Върху резбата на винта (2) нанесете Loctite 
243 за залепване на резби.

5. Завъртете главината и вкарайте лопатката 
отгоре.

6. Завъртете лопатката в правилно положение и 
я оставете да се плъзне в главината.

7. Завийте винта (2) на ръка и го затегнете с 
динамометричен ключ до 183 Nm (A2-70).

8. Извършете визуална проверка.

9. Върху връзките между лопатката и главината 
и между капака (3) и главината нанесете 
силикон.

4.4.3 За всички флоумейкъри

1. В работилница заварете долната фиксираща 
планка към края на колоната.

Фиг. 14 Заваряване на колоната към долната 
фиксираща планка

2. SFG.xx.260
Поставете ограничителя на дълбочина (3), 
задния опорен крак (3b) и предните опорни 
крака (3а) в правилното положение и ги 
заварете към колоната (2). Вижте номерата на 
позициите на фиг. 16.

Фиг. 15 SFG.xx.260, колона и опорни крака, 
изглед отстрани
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3

Долната фиксираща планка на 
SFG.xx.130 няма ребра.

1

2 3
4

Колона

4

Изглед отгоре на долната планка
Разположение на ребрата

a4
Всички заваръчни шевове
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0
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0
8
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4
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M
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6
 3

3
1

3
 4

9
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 -
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a4

a4

min 89.7
max   90

o

o

Всички заваръчни шевове

Детайл D

Всички заваръчни
шевове

Детайл C

Всички заваръчни 
шевове

600 mm
a4

C D

3a

a4

a4
Мин. 89,7 °
Макс. 90 °
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Фиг. 16 SFG.xx.260, колона и опорни крака, 
изглед отзад

3. SFG.xx.180 и SFG.xx.230
В работилница поставете ограничителя на 
дълбочина (3), задния опорен крак (3b) и 
предните опорни крака (3а и 3c) в правилното 
положение и ги заварете към колоната (2). 
Вижте номерата на позициите на фиг. 17.
Пресметнете необходимата височина на 
ограничителя на дълбочина за SFG съгласно 
правилата за разполагане на флоумейкъри. 
Вж. раздел 4.2.2 Флоумейкъри.

Фиг. 17 SFG.xx.180-230, колона и опорни 
крака

Фиг. 18 SFG.xx.130-230, колона и опорни 
крака

4. SFG.xx.130
В работилница поставете ограничителя на 
дълбочина (3) и предните опорни крака (3а и 
3c) в правилното положение и ги заварете към 
колоната (2). Вижте номерата на позициите на 
фиг. 17.
Пресметнете необходимата височина на 
ограничителя на дълбочина за SFG съгласно 
правилата за разполагане на флоумейкъри. 
Вж. раздел 4.2.2 Флоумейкъри.
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Трябва да има минимум 150 mm 
застъпване между детайлите на 
предните опорни крака (3a и 3c). Вж. 
фиг. 18.

3a

a4

3b

1

2

3

Всички заваръчни шевове

3c

3a

a4

3b

1

2

3

Всички заваръчни
шевове
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SFG.xx.130 960 mm ≤  H ≤  1700 mm

SFG.xx.180 1170 mm ≤  H ≤  1700 mm

SFG.xx.230 1420 mm ≤  H ≤  1700 mm
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Задният опорен крак (3b) не се доставя 
за SFG.xx.130.

Трябва да има минимум 150 mm 
застъпване между детайлите на 
предните опорни крака (3a и 3c). Вж. 
фиг. 18.

Всички заваръчни шевове

45 °

500 mm

1450 mm

3a

H

A B

3c

a4

a4

min 89.7
max   90

o

o

a4

Детайл А

Детайл B

Всички заваръчни
шевове

a4

a4

Min. 89,7 °
Макс. 90 °
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5. Пробийте отворите за монтажните винтове на 
горната фиксираща конзола.

6. Поставете винтовете и монтирайте горната 
фиксираща конзола.

Фиг. 19 Горно фиксиране

7. Скъсете колоната (2 на фиг. 16 и 17) до 
правилната дължина, за да пасне на 
положението на изолатора (C на фиг. 19) на 
горната фиксираща конзола.
Хлабина от 5 до 10 mm между ръба на 
изолатора и профилната колона е оптимална. 
Вж. фиг. 19.

8. Свалете изолатора и въртящата се метална 
част от горната фиксираща конзола, като 
развиете централния винт (A) и двата 
фиксиращи винта (B). Вж. фиг. 19.

9. Нагласете външния профил на квадратния 
изолатор към вътрешния профил на колоната. 
Изолаторът трябва да влезе плътно в 
колоната.

10. Закрепете въртящата се метална част, сега 
поставена върху колоната, към вече 
монтираната горна фиксираща конзола. 
Затегнете трите винта (A и B на фиг. 19) в 
желаното положение. Можете да регулирате 
ъгъла на стъпки през 7,5 °.

11. Пробийте в дъното на резервоара отворите за 
монтажните винтове на долните фиксиращи 
планки и поставете винтовете. Вж. фиг. 16.

12. Затегнете винтовете на долната фиксираща 
планка.

13.Пробийте отвори, поставете и затегнете 
винтовете на предните и задните опорни 
крака.

14.Пробийте в бетона отворите за монтажните 
винтове за петата на крана.

15.Монтирайте петата на крана, поставете 
винтовете и ги затегнете.

16. Закачете подемното въже (15) към конзолата 
на двигателя с помощта на шекела. Вж. фиг. 
20.

Фиг. 20 Закрепване на подемното въже към 
конзолата на двигателя

17. Закрепете горния край на осигурителното 
въже към отвора (31 на фиг. 19) в горната 
фиксираща конзола с помощта на шекел. 
Другият край на осигурителното въже 
завършва с шекел, през който трябва да 
преминава подемното въже.

Фиг. 21 Осигурително въже
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18.Прикрепете захранващия кабел към 
подемното въже с помощта на кабелна скоба 
на около 0,8 m над флоумейкъра. Това ще 
предотврати падането на кабела и 
заплитането му във витлото по време на 
работа. С помощта на карабинка закрепете 
кабелната скоба към подемното въже над 
скобата му. Вж. фиг. 22. Прикрепете 
захранващия кабел към подемното въже с 
помощта на кабелни скоби, поставени през 
интервали от 1 m.

Фиг. 22 Прикрепване на захранващия кабел 
към подемното въже

19.Поставете крана в петата и закрепете 
подемното въже към барабана на лебедката.

20.Повдигнете целия флоумейкър и конзолата на 
двигателя с двигателя с помощта на крана и го 
плъзнете върху колоната.

21. Бавно спуснете флоумейкъра в резервоара, 
докато достигне определената му от 
ограничителя дълбочина.

22.С помощта на шекела монтирайте кабелния 
предпазител (18 на фиг. 23) към скобата за 
горно фиксиране и изтеглете през него 
захранващия кабел до желаното положение. 
Вж. фиг. 23. Захранващият кабел трябва да 
бъде леко опънат.

Фиг. 23 Горна фиксираща конзола с подемно 
и осигурително въжета и с кабелен 
предпазител

23.Откачете подемното въже от лебедката и го 
фиксирайте към скобата за въжето (20) на 
горната фиксираща конзола.

24.Използвайте подемното въже като носещо за 
захранващия кабел. Поради това винаги 
опъвайте подемното въже. Вж. фиг. 22.

25. Когато конзолата на двигателя е стъпила 
върху ограничителя на дълбочина, проверете 
разстоянията от витлото до стената и от 
витлото до дъното на резервоара. В никакъв 
случай флоумейкърът не трябва да се допира 
до други съоръжения, дъно или стена.

26.Свържете захранващия кабел към 
съответните клеми в контролния шкаф.
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Върху барабана трябва винаги да 
остават поне три витки въже. В 
противен случай въжето може да се 
освободи от мястото на закрепване към 
барабана.

Спазвайте отделните инструкции за 
монтаж и експлоатация на крановете.

Захранващ
кабел

Скоба за 
въжето

Подемно въже 
(15)

Карабинка

Кабелна
скоба (17)
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Преди пускане на флоумейкъра в 
действие откачете подемното въже от 
крана.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Преди да започнете електрическото 

свързване, погрижете се да извадите 
предпазителите или да изключите 
главния прекъсвач на захранването. 
Трябва да е сигурно, че захранването 
не може да бъде включено случайно.
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5. Електрическо свързване
Електрическото свързване трябва да се извърши 
от квалифициран електротехник в съответствие с 
местните разпоредби.

Спазвайте всички национални и местни 
разпоредби по отношение на безопасността и 
предотвратяването на нещастни случаи.

Захранващото напрежение и честотата са 
отбелязани на табелката с данни на миксера или 
флоумейкъра. Уверете се, че миксерът или 
флоумейкърът е подходящ за захранването, 
налично на площадката за инсталиране.

Миксерът или флоумейкърът се доставя в 
комплект със захранващ кабел. Стандартите 
дължини на кабела са 10 и 15 m, предлагат се и 
по-дълги кабели по поръчка. Вж. раздел 
11.1 Общи технически данни.

Двигателят е маркиран с Y (звезда) или ∆ 
(триъгълник). За 10- и 11-проводни кабели това 
свързване трябва да се направи във външно 
табло за управление, като използвате 
проводници от 1 до 6 на захранващия кабел.

Фиг. 24 показва схема на тези свързвания в 
"звезда" и "триъгълник". Вж. също раздел 
5.5 Електрически схеми за SMG и SFG.

Ако миксерът или флоумейкърът е свързан в 
"триъгълник" по време на работа, за пускането му 
може да се използва метод на свързване "звезда - 
триъгълник".

Трифазни двигатели

Фиг. 24 Схема на свързване в "триъгълник" и 
"звезда"

5.1 Защита на двигателя

Миксерите и флоумейкърите са снабдени със 
следните видове защити на двигателите:

• Стандартните миксери имат три биметални 
PTO термични прекъсвача. Вж. фиг. 27.

• Стандартните флоумейкъри имат три PTC 
сензора по DIN44081. Вж. фиг. 28.

Функция на термичните прекъсвачи

Двигателят е защитен срещу прегряване от три 
последователно свързани термични прекъсвача - 
по един във всяка намотка.

Когато се достигне максималната за намотката 
температура, прекъсвачът отваря веригата и 
спира двигателя.

Когато намотките се охладят до нормална 
температура, прекъсвачът затваря веригата и 
можете отново да стартирате двигателя. 
Необходимо е ръчно рестартиране.

Вж. фиг. 27, раздел 5.5 Електрически схеми за 
SMG и SFG.

Термични прекъсвачи (F6):

• Два проводника, клеми 11 и 12.

• Максимално работно напрежение: 250 V.

• Максимален ток на превключване: 2,5 A при 
cos φ = 1.

• Температура на изключване: 150 °C.

Функция на PTC сензорите

Когато се загрее над допустимото, двигателят 
спира. В такива случаи автоматичното 
рестартиране не е позволено. Това изисква в 
управляващата верига на контактора на 
двигателя да се включи термисторен тригер, 
който да не позволява повторно свързване.

Вижте схемата на свързване на фиг. 28, раздел 
5.5 Електрически схеми за SMG и SFG.

ϑ1, ϑ2, ϑ3: PTC сензори:

• Два проводника, клеми 31 и 32.

• Максимално напрежение на клемите:
Umax. = 2,5 V (AC/DC).

• Съпротивление между клеми 31 и 32:

– при стайна температура R = 150 до 750 Ω

– при температура на изключване (130 °C) 
R ≥  4000 Ω.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- Преди да започнете електрическото 

свързване, погрижете се да извадите 
предпазителите или да изключите 
главния прекъсвач на захранването. 
Трябва да е сигурно, че захранването 
не може да бъде включено случайно.

Класът на взривобезопасност на 
миксера SMD е II 2G Ex db h IIB T4 Gb. 
Класификацията на инсталацията 
трябва да е одобрена от местните 
власти за всеки отделен случай.

За електрическата инсталация трябва да 
бъде спазен стандартът EN 60079-14.

Трябва да се спазват инструкциите за 
безопасност в раздел 
2.3 Взривобезопасни версии.
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Триъгълник Звезда

Напрежението на клеми 31 и 32 не 
трябва да превишава 2,5 V (AC/DC). 
Това трябва да се има предвид, когато 
се правят тестове с омметър.

Взривобезопасните миксери трябва да 
бъдат защитени от прекомерно висока 
температура с помощта на РТС или PTO 
(Klixon) сензори. Сензорите трябва да 
бъдат свързани към сертифициран 
сигнален конвертор с ниво на 
обезопасеност SIL 1. Ако релето е 
вградено като част от честотен 
преобразувател, преобразувателят 
трябва също да отговаря на SIL 1.
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5.2 Защита на корпуса на редуктора или 
уплътнението на вала

Корпусът на редуктора или уплътнението на вала 
се следи за проникване на вода с помощта на 
вграден в него сензор за утечки.

Ако функцията за следене е наложителна, 
свържете сензора за утечки към реле на Grundfos, 
тип ALR-20/A. Поръчайте релето отделно. Номер 
на част: 96489569.

Ако корпусът на редуктора или уплътнението на 
вала не се следи за проникване на вода, 
препоръчваме ви да правите проверки на всеки 6 
месеца. Ако в маслото има вода, сменете 
уплътнението на вала.

За по-дълго разстояние използвайте 
допълнителен екраниран кабел. Винаги 
свързвайте външния индикатор за аларма, ако 
има такъв, към безнапрежителните изходи, клеми 
1 и 3 или 4. Максимален товар: 250 V, 5 A.

След като релето ALR-20/A бъде свързано, през 
сензора за утечки ще преминава ток до 10 mA. 
Клеми 5 и 7 на фиг. 25 са свързани към 
проводници 21 и 22 на фиг. 27. В случай на 
проникване на вода в маслената камера релето 
ще включи алармен сигнал и/или ще изключи 
двигателя.

Вж. фиг. 27 или 28, раздел 5.5 Електрически 
схеми за SMG и SFG.

Сензор за утечки

• Два проводника, клеми 21 и 22.

• Максимално работно напрежение: Около 12 V.

• Максимален ток: 1 до 10 mA.

За да настроите чувствителността на релето ALR-
20/A, направете следното. Вж. фиг. 25.

1. Завъртете винта за настройка на релето (a), 
докато светлинният индикатор (b) светне.

2. Завъртете винта за настройка в обратната 
посока, докато индикаторът изгасне.

3. Продължете да въртите винта за настройка на 
още 60 °. В същата посока като в точка 2.

Фиг. 25 Реле ALR 20/A

Фиг. 26 Връзки на релето ALR 20

Кабелът между релето и миксера или 
флоумейкъра трябва да не е по-дълъг 
от 50 m.

Ако захранващият кабел до сензора 
бъде удължен, спазвайте АТЕХ 
директивата, както и стандартите EN 
60079-0 и EN 60079-14 за вътрешно 
обезопасената верига.

Клемните връзки на вътрешно 
обезопасените и на необезопасените 
вериги трябва да бъдат разделени и 
трябва ясно да се различават.

Операторът трябва да се убеди, че 
цялото инсталиране е изпълнено 
съгласно съответните стандарти.

ОПАСНОСТ

Електрически удар
Смърт или тежки наранявания
- При настройване на релето обърнете 

внимание на електрическото 
напрежение.
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Не проверявайте сензора за утечки с 
омметър или други измервателни уреди. 
Сензорът за утечки е електронен 
компонент.

ALR 20/A

5 7

Netz 230V 40-60Hz P3VA
Rel. Ue 400V le 2.5A AC15

2 10 4 1 3
A1 A2

Netz
Rel.
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b

StörungSchaltpunkt

nur für den Anschluss von Arnold AG 
Lecksonden Typ AL05 Ex

Netz 230V 50 - 60Hz P3VA

Lecksonden Relais
arnold ag     CH-6105 Schachen
                    A Grundfos Company
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 2       10        4        1        3
A1      A2                                

Сензор
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5.3 Релета за претоварване

Защитете двигателя от претоварване чрез 
термично закъснително реле съгласно местните 
разпоредби. Настройте релето към номиналния 
ток, посочен върху табелката с данни.

При режим на стартиране "звезда-триъгълник" 
стойността за настройване трябва да е 58 % от 
номиналния ток.

Инсталирайте електротермични изцяло полюсни 
тригери във всичките шест захранващи 
проводника (U1, V1, W1 и U2, V2, W2).

5.4 Метод на стартиране

5.4.1 SMD

Непрекъсната работа

Възможно е директно стартиране в целия 
диапазон от мощности.

Работа с прекъсване

За двигатели от 1,9 kW и повече препоръчваме да 
използвате устройство за плавен пуск или 
честотен преобразувател.

5.4.2 SMG

Непрекъсната работа

Можете да стартирате двигатели до 1,6 kW с 
директен пуск.

За двигатели от 2,0 kW и повече препоръчваме да 
използвате стартиране "звезда-триъгълник", 
устройство за плавен пуск или честотен 
преобразувател.

Работа с прекъсване

Препоръчваме стартиране "звезда-триъгълник", 
устройство за плавен пуск или честотен 
преобразувател за цялата гама от мощности.

5.4.3 SFG

Непрекъсната работа

Препоръчваме ви да стартирате флоумейкърите 
със "звезда-триъгълник", устройство за плавен 
пуск или честотен преобразувател.

Работа с прекъсване

5.5 Електрически схеми за SMG и SFG

Фиг. 27 Три термични прекъсвача

Фиг. 28 Три РТС сензора

Задължително е да стартирате 
флоумейкърите с устройство за плавен 
пуск или честотен преобразувател.
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1, 2, 3, 4, 5, 6
Краища на трите намотки на 
статора
(U1, V1, W1, W2, U2, V2)

11, 12 Термични прекъсвачи (F6)

21, 22 Сензор за утечки в редуктора (В)
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1, 2, 3, 4, 5, 6
Краища на трите намотки на 
статора (U1, V1, W1, W2, U2, V2)

31, 32
PTC сензори по DIN 44081 (ϑ1, 
ϑ2, ϑ3)

21, 22 Сензор за утечки в редуктора (В)
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5.6 Електрически схеми, SMD

* 10-проводни кабели.

7-проводни връзки

Фиг. 29 SMD, 7-проводен кабел

Фиг. 30 SMD, 7-проводен кабел, PTO, 
стандартна версия

Фиг. 31 SMD, 7-проводен кабел, PTC версия

Маркировка Прекъсвач и сензор
Максимален 

товар

Свързване

Проводник 
4 (7*)

Проводник 
6 (9*)

Термичен 
прекъсвач

Прекъсвач 
за влага (M)

Сензор за 
утечки (LS)

Реле

11 12 PTO Не Не 2,5 A (250 V) -

31 32 PTC Не Не 2,5 V Термистор

11 13 PTO Да Не 2,5 A (250 V) -

31 33 PTC Да Не 2,5 V Термистор

11 23 PTO Да Да 12 V - 11 mA ALR 20/A
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Фиг. 32 SMD, 7-проводен кабел, PTO, версия 
с прекъсвач за влага

Фиг. 33 SMD, 7-проводен кабел, PTC, версия 
с прекъсвач за влага

Фиг. 34 SMD, 7-проводен кабел, PTO, версия 
с прекъсвач за влага и сензор за 
утечки
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10-проводни връзки

Фиг. 35 SMD, 10-проводен кабел

Фиг. 36 SMD, 10-проводен кабел, PTO, 
стандартна версия с прекъсвач за 
влага

Фиг. 37 SMD, 10-проводен кабел, PTC, 
версия с прекъсвач за влага

Фиг. 38 SMD, 10-проводен кабел, PTO, 
версия с прекъсвач за влага и сензор 
за утечки

T
M

0
6

 5
3

7
1

 4
4

1
5

1
3

5

4
2

7

8

9

6

Жълто или 
зелено

T
M

0
6

 5
3

6
8

 4
4

1
5

T
M

0
6

 5
3

6
9

 4
4

1
5

L1 L2 L3

1 3 5 42 7 8 96
U1 V1W1 V2U2W2

COM

M

(11) (13)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1 3 5 42 7 8 96
U1 V1W1 V2U2W2

COM

M

(31) (33)
T

M
0

6
 5

3
7

0
 4

4
1

5

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1 3 5 42 7 8 96
U1 V1W1 V2U2W2

COM

M

LS

(11) (23)



Б
ъ
л
гар

ски
 (B

G
)

20

5.7 Посока на въртене

След като сте приключили електрическото 
свързване, проверете дали витлото се върти в 
правилната посока. Гледано откъм двигателя, 
витлото трябва да се върти по посока на 
часовниковата стрелка. Върху корпуса на 
двигателя има стрелка, показваща правилната 
посока на въртене.

Ако витлото се върти в неправилна посока, 
разменете две фази на ел.захранването.

5.8 Защита от електрохимична корозия

Два различни метала или сплави причиняват 
електрохимична корозия, ако са свързани през 
електролит. Това се отнася за случаите, когато в 
един и същи резервоар сте монтирали повече от 
един миксер или флоумейкър. Препоръчваме ви 
да използвате един от следните методи за 
допълнителна защита:

• галванично отделяне на заземителния 
проводник от проводника за нула

• галванично отделяне на захранването чрез 
изолиращ трансформатор

• анодна защита.

Отделете заземителния проводник така, че да е 
сигурно, че през него не може да протече 
постоянен ток. Той трябва да продължи да 
функционира като проводник за защита. Това 
можете да постигнете чрез ограничителен модул, 
поляризиращ елемент, анти-паралелен диод или 
изолиращ трансформатор.

Фиг. 39 Защита от електрохимична корозия

5.9 Работа с честотен конвертор

Всички миксери и флоумейкъри са предназначени 
за работа с честотен преобразувател с оглед на 
енергоспестяване и плавен пуск. За работа с 
честотен преобразувател моля, съблюдавайте 
следната информация:

• Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.

• Препоръки, които е желателно да бъдат 
изпълнени.

• Последствия, които трябва да се вземат 
предвид.

5.9.1 Изисквания

• Пиковото напрежение и dU/dt трябва да са в 
съответствие с таблицата по-долу. Указаните 
стойности са максимални стойности, подавани 
на клемите на двигателя. Влиянието на кабела 
не е взето предвид при пресмятането. Вижте 
спецификацията на честотния 
преобразувател, отнасяща се до 
действителните стойности и влиянието на 
кабела върху пиковото напрежение и dU/dt.

• Ако горните стойности са твърде високи, един 
dU/dt филтър би предотвратил пикове на 
напрежението.

• Термичната защита на двигателя трябва да 
бъде свързана.

• Не надвишавайте честотата, дадена в 
табелката с данни. В противен случай има 
опасност от претоварване на двигателя.

• Трябва да се спазват местните разпоредби 
или стандарти.
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Поз. Описание

1 Ограничителен модул

2 Заземителен проводник

3 Изолиращ трансформатор

При използване на изолиращ 
трансформатор не променяйте 
съотношението между пусковия ток и 
номиналния ток.

L1
L2
L3
N
PE

1

3

2

2

Тип продукт

Максимални 
повтарящи се 
пикове на 
напрежението 
[V]

Максимално 
dU/dt [V/μs]

SMD
SMG.09-40
SFG.xx.130/180/
230

1500 15000

SMG.48-185
SFG.xx.150/260

1000 3000

За взривобезопасни продукти, PTC или 
PTO сензорите в намотките трябва да 
бъдат свързани към подходящо реле 
със съответното ниво на обезопасеност 
(SIL 1).
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5.9.2 Препоръки

• Не намалявайте скоростта на двигателя под 
30 % от номиналната скорост.

• Не инсталирайте компенсация на плъзгането, 
защото това може да доведе до свръхскорост 
и следователно до претоварване.

• Настройте съотношението U/f на честотния 
преобразувател на линейна зависимост и 
използвайте данните от табелката с данни на 
двигателя за настройките на номинален ток, 
мощност, напрежение и честота.

• Използвайте входни и изходни филтри на 
честотния преобразувател. Вижте 
техническата спецификация на използвания 
честотен преобразувател.

• Използвайте колкото е възможно по-къс 
захранващ кабел. С увеличаване на 
дължината на захранващия кабел пиковото 
напрежение ще се увеличи. Вижте 
техническата спецификация на използвания 
честотен преобразувател.

• Ако има риск от смущения в друго 
електрическо оборудване, използвайте 
екраниран захранващ кабел. Вижте 
техническата спецификация на използвания 
честотен преобразувател.

5.9.3 Последствия

Когато продуктът работи с честотен 
преобразувател, имайте предвид следните 
възможни последствия:

• Въртящият момент при блокиран ротор ще е 
по-малък. Колко по-малък ще бъде - зависи от 
типа на честотния преобразувател. Вижте 
инструкциите за монтаж и експлоатация на 
използвания честотен преобразувател за 
информация относно стойностите на 
въртящия момент при блокиран ротор.

• Може да се повлияят работните условия за 
лагерите и уплътненията на вала. Възможното 
въздействие ще зависи от конкретното 
приложение. Действителното въздействие не 
може да бъде предсказано.

• Нивото на акустичния шум може да се 
увеличи. Вижте инструкциите за монтаж и 
експлоатация на честотния преобразувател за 
препоръки как да намалите нивото на шума.

6. Стартиране на продукта
Проверете нивото на маслото в корпуса на 
редуктора или уплътнението на вала. Маслото 
трябва да достига между 50 и 75 % от корпуса на 
редуктора или уплътнението на вала.

Ако е необходимо, налейте масло в корпуса на 
редуктора или уплътнението на вала през отвора 
за наливане на масло (2). Вж. фиг. 45 и 46. За 
качеството и количеството на маслото вижте 
раздел 9.4.1 Качество на маслото, корпус на 
редуктора или уплътнението на вала.

Ако миксерът или флоумейкърът е бил известно 
време на склад и не е използван скоро преди 
пуска, вижте раздел 9.3 Сервизна диаграма.

Проверки преди пускане:

1. Проверете дали витлото се върти в 
правилната посока. Вж. раздел 5.7 Посока на 
въртене.

2. Уверете се, че миксерът или флоумейкърът е 
изцяло потопен в течността.

3. Убедете се, че в резервоара няма твърди 
предмети.

ВНИМАНИЕ

Система под налягане
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Тъй като в камерата за масло може 

да има повишено налягане, не 
развивайте винта за ниво на маслото, 
докато налягането не бъде напълно 
изпуснато.

По време на работа миксерът или 
флоумейкърът трябва да е винаги 
потопен.

Уверете се, че в резервоара не могат да 
паднат хора.



Б
ъ
л
гар

ски
 (B

G
)

22

7. Пренасяне и съхраняване на 
продукта

7.1 Транспортиране на продукта

Отделните компоненти на миксера или 
флоумейкъра трябва да се опаковат внимателно, 
за да се предпазят защитните повърхности от 
всякакви повреди по време на транспорт.

7.2 Съхраняване на продукта

Миксерите или флоумейкърите трябва да се 
съхраняват на сухо място без големи колебания 
на температурата.

Не излагайте перките на витлото на флоумейкъра 
на пряка слънчева светлина за повече от един 
месец.

Ако миксерът или флоумейкърът е бил 
съхраняван за повече от година, сменете маслото 
в предавателната кутия. Сменете маслото, дори 
устройството никога да не е било използвано. 
Това е необходимо поради естественото стареене 
на смазващите вещества с минерално масло.

8. Представяне на продукта

8.1 Описание на продукта

Миксерите са с двигатели от 0,9 до 18,5 kW.

Флоумейкърите са с двигатели от 0,7 до 11,0 kW.

Фиг. 40 Миксер SMD

Фиг. 41 Миксер SMG

Уверете се, че миксерът или 
флоумейкърът не може да се преобърне 
или падне.

Преди да пробвате да повдигнете или 
пренесете отделните компоненти на 
миксера или флоумейкъра, обърнете 
внимание на всички местни разпоредби, 
ограничаващи теглото на компонентите 
за ръчно вдигане, т.е. за вдигане без 
използване на специално оборудване.

Цялото подемно оборудване трябва да 
е оразмерено за целта и да се провери 
за повреди преди всеки опит да се 
повдигнат компонентите. 
Товароподемността на подемното 
оборудване не трябва да бъде 
превишавана. T
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Фиг. 42 Флоумейкър SFG

8.2 Приложения

Миксерите и флоумейкърите на Grundfos са 
предназначени за смесване в следните области:

• общински и промишлени инсталации за 
пречистване на отпадни води

• промишлени процеси

• пречистване на утайки

• селско стопанство

• инсталации за биогаз.

За да не се претоварват миксерите и 
флоумейкърите и да не се излагат на корозия, 
съблюдавайте следните ограничения по 
отношение на течността:

* Температурният диапазон на течността е 
посочен върху табелката с данни. Вж. раздел 
4. Инсталиране на продукта.

За разбъркване на течности, превишаващи 
посочените по-горе стойности, свържете се с 
Grundfos.

8.2.1 Миксери

Миксерите са подходящи за приложения, 
обхващащи утайки с обичайно съдържание на 
сухи твърди вещества, което е посочено в 
долната таблица. Миксерите са подходящи и за 
широка гама други приложения, обхващащи 
подобни течности, като тиня и хартиен пулп.

8.2.2 Флоумейкъри

Флоумейкърите са подходящи за активирани утайки 
с обичайно съдържание на сухи твърди вещества от 
0,5 до 1,0 % и за други течности със съдържание на 
сухи твърди вещества максимум 1,5 %.

8.2.3 Специално приложение

Миксери и флоумейкъри с област на приложение 
"M" или "H" в обозначението на типа са 
специално предназначени за други приложения, 
различни от описаните в раздели 8.2.1 Миксери и 
8.2.2 Флоумейкъри. За повече информация за 
тези продукти и специфичните им ограничения за 
течността се свържете с Grundfos.

T
M

0
4

 2
7

5
5

 2
7

1
3

Поз. Описание

2 Колона

3 Ограничител на дълбочина

4 Конзола за двигателя

5
Горна фиксираща конзола с 
осигурително въже

7 Корпус на двигателя

8 Редуктор

9 Захващащ пръстен

10 Витло

11 Главина

20 Скоба за въжето

Температура на 
течността

5-40 °C (60 °C)*

Стойност на pH 4-10

Максимален 
динамичен 
вискозитет

SMD
SMG, SFG

250 mPas
500 mPas

Максимална 
плътност

1060 kg/m3

2

7

8

4

3

11

10

5

20
Съдържание на 
хлориди

≤  200 mg/l за 
неръждаема 

стомана 1.4301

Съдържание на 
хлориди

≤  1000 mg/l за 
неръждаема 

стомана 1.4404

SMD SMG, SFG

Активна утайка 0,5 % DS

Утайки в селекторни зони 0,5 % DS

Утайки в безкислородни 
зони

0,5 % DS

Утайки в бивалентни зони 0,5 % DS

Утайки в анаеробни зони 0,5 % DS

Първична утайка ≤  3 % DS

Вторична утайка Макс. 4 % ≤  6 % DS

Смляна утайка Макс. 4 % ≤  8 % DS

Утайка в резервоари за 
неекранирана отпадна вода

≤  2 % DS

Утайка в резервоари за 
отпадна вода с пясък

≤  2 % DS
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8.3 Идентификация

8.3.1 Означение

Код Пример S M G. 30. 45. 325. 5. 0B.

S
Диапазон на типа
SMD, SMG, SFG

M
F

Версия
Миксер
Флоумейкър

G
D

Задвижване
Посредством трансмисия
Директно

30

Изходяща мощност на двигателя P2
Код от означението на типа / 10 [kW]
3,0 kW

45

Диаметър на витлото [cm]
Код от означението на типа
45 cm

[.]
M
H

Област на приложение
Стандартно
Кал, по-висока плътност от стандартното
Работа с голямо натоварване, инсталации за биогаз

325
Скорост на витлото [min-1]
325 об./мин

[.]
T

Метод на монтаж
Стандартен
Резбово съединение 2"

[.]
Ex

Защита от експлозия
Невзривобезопасни
Взривобезопасни

5
6

Честота
50 Hz
60 Hz

0B
1B
0K
1K
0P
1P

Захранващо напрежение
3 x 400-415 V, звезда
3 x 400-415 V, ∆
3 x 380 V, звезда
3 x 380 V, ∆
3 x 440-480 V, звезда
3 x 440-480 V, ∆

[.]
A
B

Поколение
Първо поколение
Второ поколение
Трето поколение

Z Продукти по поръчка



Б
ъ
л
га
р
ск
и

 (
B

G
)

25

8.3.2 Фирмена табела

Можете да идентифицирате всички миксери и 
флоумейкъри по табелката с данни върху корпуса 
на двигателя. Данните на табелката ще ви бъдат 
необходими при поръчване на резервни части.

Фиг. 43 Табелка с данни

8.4 Ex сертифициране и класифициране

Предназначените за работа в потенциално 
взривоопасни среди миксери (Ех версии) се 
доставят с табелка с данни с подробности за 
сертифицирането.

Фиг. 44 Табелка с данни на взривобезопасни 
миксери SMD

Допълнителната табелка с данни от комплекта 
трябва да се постави на видно място при мястото 
на монтажа.

T
M

0
6

 2
5

8
8

 4
4

1
4

T
M

0
6

 8
3

0
6

 5
2

1
6

P.c. mm

WeightCos.

UPol HzModel
IStartAkW

IPº Cm T

kg

V
/minAnN

Insul.class

Prod.No.Type
Ser.No.

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

P3

INP1/P2

96257011FMADE IN SWITZERLAND

15 1214 13

1 2 3 4 5 620 7

18

17

16

19
9

10

11

8

Ex NAT 130°C

1254

II 2G

P.c. mm

WeightCos.

UPol HzModel
IStartAkW

IPº Cm T

kg

V
/minAnN

Insul.class

Prod.No.Type
Ser.No.

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

P3

INP1/P2

96257015FMADE IN SWITZERLAND

15 1214 13

1 2 3 4 5 620 7

18

17

16

19
9

10

11

23
21

22

8

Поз. Описание

1 Обозначение на типа

2 Производствен код

3 Диаметър на витлото

4 Температура на течността

5 Номер на продукт

6 Степен на защита съгласно IEC

7 Сериен номер

8 Клас на изолация

9 Номинално напрежение

10 Номинална скорост, витло

11 Тегло

12 Пусков ток

13 Честота

14 Брой полюси

15 Номинален ток

16 Фактор на мощността

17 Мощност на двигателя, P1/P2

18 Модел

19 Максимална дълбочина на монтаж

20 Място на производство

21 Клас на сертификат по ATEX

22 Номер на сертификата

23
Номинална температура на реакция 
(NRT)
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9. Сервизно обслужване на 
продукта

Преди започване на каквито и да е работи по 
миксери или флоумейкъри, използвани за 
течности, които могат да представляват опасност 
за здравето, извършете щателно почистване и 
продухване на миксера или флоумейкъра, 
резервоара и т.н. съгласно местните разпоредби.

9.1 Взривобезопасни миксери

Взривобезопасните миксери трябва да се 
сервизират и ремонтират от Grundfos или от 
сервизен партньор, определен от Grundfos.

Сервизните дейности трябва да се извършват 
съгласно стандарта EN 60079-19.

Резервни части

Повредените части на миксерите трябва винаги 
да се подменят с нови одобрени части. Частите 
на двигателя не трябва да се възстановяват чрез 
машинно обработване, нарязване на резби, 
заваряване и т.н.

9.2 Замърсени продукти
 

Продуктът ще бъде класифициран като замърсен, 
ако е използван за течност, която е вредна за 
здравето или е токсична.

Ако заявите Grundfos да извърши сервизно 
обслужване на продукта, свържете се с Grundfos 
с данни относно работната течност, преди да 
върнете продукта за сервизно обслужване. В 
противен случай Grundfos може да откаже сервиз 
за продукта.

Във всяка заявка за сервиз трябва да бъдат 
включени подробни данни за течността.

Почистете продукта по възможно най-добрия 
начин, преди да го върнете.

Разходите по връщането на продукта се поемат 
от клиента.

Преди да започнете работа по миксера 
или флоумейкъра,

– се уверете, че предпазителите са 
извадени или главният прекъсвач 
е изключен

– трябва да е сигурно, че 
захранването не може да бъде 
включено случайно

– уверете се, че всички въртящи се 
части са преустановили 
движението си.

Трябва да се съблюдават всички 
разпоредби, отнасящи се за миксери, 
монтирани в потенциално взривоопасни 
среди.

Трябва да е сигурно, че няма да се 
извършват дейности в потенциално 
взривоопасна среда.

ВНИМАНИЕ

Биологична опасностct
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Промийте миксера или флоумейкъра 

щателно с чиста вода и след 
разглобяването изплакнете 
детайлите му във вода.
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9.3 Сервизна диаграма

Тип Сервизни инструкции Смазване Оглед

Електрически 
двигател

Всички

Поддържайте корпуса на 
двигателя чист.  В противен 
случай охлаждането се 
влошава. Корпусът на 
двигателя може да се 
отваря само от Grundfos.

Лагерите на вала не се 
нуждаят от поддръжка. 
Те трябва да се сменят, 
ако работата им стане 
шумна.

Захранващ 
кабел

Всички

Проверявайте два пъти 
годишно захранващия кабел 
за повърхностни повреди, 
пренатягане, пречупване и 
др.
Ако е повреден, кабелът 
трябва да бъде сменен от 
Grundfos.

Корпус на 
уплътнението 
на вала

SMD

Ако са износени, сменете 
маншетното уплътнение и 
износващия се пръстен.
Ако в маслото има вода, 
сменете уплътнението на 
вала.

Ако в маслото има вода 
или е замърсено, 
сменете маслото. 
Сменяйте маслото поне 
веднъж на две години.

Ако не следите корпуса на 
уплътнението на вала за 
проникване на вода, 
препоръчваме ви да 
правите проверки на всеки 6 
месеца.

Редуктор
SMG, 
SFG

Ако са износени, сменете 
маншетното уплътнение и 
износващия се пръстен.
Ако в маслото има вода, 
сменете уплътнението на 
вала.

Ако в маслото има вода 
или е замърсено, 
сменете маслото. 
Сменяйте маслото поне 
веднъж на две години.
Ако е необходимо 
допълване, вж. раздел 
9.4 Масло.

Ако не следите корпуса на 
уплътнението на вала за 
проникване на вода, 
препоръчваме ви да 
правите проверки на всеки 6 
месеца.

Витло Всички

Проверявайте редовно 
витлото за износване и 
счупване. Отстранете 
всичко намотано около 
лопатките, като въжета, 
нишки и т.н., които може да 
причинят неравномерна 
работа и вибрации в 
инсталацията. В случай на 
силна турбулентност 
почистването е абсолютно 
наложително.

Лебедка Всички

Редовно напръсквайте 
лебедката със защитен 
слой масло с цел защита 
срещу корозия.

Смазвайте зъбите на 
редуктора и лагерните 
втулки два пъти годишно 
с универсална грес.

Подемно 
въже

Всички
Редовното смазване или 
гресиране удължава 
живота на въжето.

Проверявайте въжето 
редовно и винаги преди 
използване на лебедката. 
Ако е необходимо, 
подменете въжето.

Винтове Всички

Винаги проверявайте дали 
са добре затегнати всички 
винтове на конзолата на 
двигателя.
Винаги когато резервоарът 
е празен, проверявайте 
винтовете на долната 
фиксираща конзола или 
долната фиксираща 
планка.

Когато затягате 
винтовете, 
подновявайте 
залепването на резбата, 
ако е нужно.
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9.4 Масло

9.4.1 Качество на маслото, корпус на 
редуктора или уплътнението на вала

Обозначението и качеството на трансмисионното 
масло за миксери (SMD,SMG) е по DIN 51502, ISO 
VG 68. Обозначението и качеството на 
трансмисионното масло за флоумейкъри (SFG) е 
по ISO VG 220.

9.4.2 Количество на маслото

9.5 Смяна на маслото

Направете следното:

1. Поставете миксера или флоумейкъра в 
хоризонтално положение върху опори и 
подложете отдолу съд за събиране на 
маслото.

2. Развийте винта (2 на фиг. 45).

3. Развийте и свалете винта за източване на 
маслото (1) и оставете проба от маслото да 
изтече от камерата в стъклен съд. Оставете 
маслото в съда за около 10 минути и 
проверете дали в него няма вода. Ако в 
маслото има вода, сменете уплътнението на 
вала.

4. Почистете и поставете отново винта за 
източване на маслото (1).

5. Налейте масло в маслената камера през 
отвора за пълнене (2). Количеството масло е 
посочено в раздел 9.4.2 Количество на 
маслото, а качеството - в раздел 
9.4.1 Качество на маслото, корпус на 
редуктора или уплътнението на вала.

6. Завийте отново винта (2).

Фиг. 45 Местоположение на винтовете за 
източване и наливане на масло на 
SMG и SFG

Фиг. 46 Местоположение на винтовете за 
източване и наливане на масло на 
SMD

Тип
Корпус на редуктора или 
уплътнението на вала

[l]

SMD.09 - 18.xx 0,13

SMD.19 - 35.xx 0,26

SMG.09 - 36.xx 1,2

SMG.48 - 120.xx 2,5

SMG.140 - 185.xx 4,0

SFG.xx.130.xx 1,3

SFG.xx.180.xx 3,2

SFG.xx.230.xx 3,2

SFG.xx.260.xx
SFG.xx.150.H.xx

4,6

В моделите SMD, SMG и SFG няма 
масло в отсека на двигателя.

ВНИМАНИЕ

Система под налягане
Може да доведе до леки или средни 
наранявания
- Тъй като в камерата за масло може 

да има повишено налягане, не 
развивайте винта за ниво на маслото, 
докато налягането не бъде напълно 
изпуснато.

Изхвърляйте отработеното масло 
съгласно местните разпоредби.
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10. Откриване на повреди

Преди да започнете работа по миксера 
или флоумейкъра,

– се уверете, че предпазителите са 
извадени или главният прекъсвач 
е изключен

– трябва да е сигурно, че 
захранването не може да бъде 
включено случайно

– уверете се, че всички въртящи се 
части са преустановили 
движението си.

Съблюдавайте всички разпоредби, 
отнасящи се за миксери или 
флоумейкъри, монтирани в 
потенциално взривоопасни среди.

Трябва да е сигурно, че няма да се 
извършват дейности в потенциално 
взривоопасна среда.

Попълвайте сервизен журнал.

Неизправност Причина Отстраняване

1. Миксерът или 
флоумейкърът 
не се 
стартира.

a) Няма захранване или има повреда 
в захранването.

Повикайте електротехник.

b) Захранващият кабел е повреден. Повикайте електротехник.

c) Системата за управление е 
повредена.

Повикайте електротехник.

d) Витлото не се върти свободно. Почистете лопатките на витлото и 
проверете на ръка дали може да се 
върти свободно.

e) Намотките на статора са 
повредени.

Свържете се с Grundfos.

f) Двигателят се е изключил поради 
прегряване.

Изчакайте двигателя да се охлади и 
опитайте да рестартирате миксера или 
флоумейкъра.

g) Различни напрежения на фазите. Повикайте електротехник.

h) Релето за претоварване е 
настроено твърде ниско или е 
повредено.

Проверете релето за претоварване. 
Настройте релето към номиналния ток.
Вж. раздел 5.3 Релета за 
претоварване.

i) Сензорът за утечки е изключил 
миксера или флоумейкъра.

Свържете се с Grundfos.

j) Влага в двигателя. Свържете се с Grundfos.

2. Миксерът или 
флоумейкърът 
се стартира, 
но веднага 
след това 
спира.

a) Намотките на статора са 
повредени.

Свържете се с Grundfos.

b) Различни напрежения на фазите. Повикайте електротехник.

c) Релето за претоварване е 
настроено твърде ниско или е 
повредено.

Проверете релето за претоварване. 
Настройте релето към номиналния ток.
Вж. раздел 5.3 Релета за 
претоварване.

d) Сензорът за утечки е изключил 
миксера или флоумейкъра.

Свържете се с Grundfos.

e) Влага в двигателя. Свържете се с Grundfos.
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3. Липсваща или 
ненормална 
циркулация, 
дори при 
работещ 
двигател.

a) Витлото се върти в грешната 
посока.

Разменете две от фазите на 
захранването.

b) Миксерът или флоумейкърът 
работи на две фази.

• Проверете електрическите връзки.
• Сменете неизправните 

предпазители.
• Повикайте електротехник.

c) Има износване на вътрешни части. Свържете се с Grundfos.

d) Лопатките на витлото са замърсени 
или повредени.

Почистете лопатките и огледайте за 
износвания. Ако лопатките на витлото 
са износени или повредени, се 
свържете с Grundfos.

4. Миксерът или 
флоумейкърът 
работи 
неравномерно 
и шумно.

a) Има износване на вътрешни части. Свържете се с Grundfos.

b) Лопатките на витлото са замърсени 
или повредени.

Почистете лопатките и огледайте за 
износвания. Ако лопатките на витлото 
са износени или повредени, се 
свържете с Grundfos.

c) Повредени са ролковите лагери на 
двигателя или редуктора.

Свържете се с Grundfos.

d) Вибрации или резонанс, причинени 
от инсталацията.

Проверете конструкцията на 
инсталацията.

5. Консумацията 
на мощност е 
висока.

a) Несъответстващо захранващо 
напрежение или повреда в 
захранването.

Повикайте електротехник.

b) Захранващият кабел е повреден. Повикайте електротехник.

c) Системата за управление е 
повредена.

Повикайте електротехник.

d) Витлото не се върти свободно. Почистете лопатките на витлото и 
проверете на ръка дали може да се 
върти свободно.

e) Намотките на статора са 
повредени.

Свържете се с Grundfos.

f) Миксерът или флоумейкърът 
работи на две фази.

• Проверете електрическите връзки.
• Сменете неизправните 

предпазители.
• Повикайте електротехник.

g) Има износване на вътрешни части. Свържете се с Grundfos.

h) Повредени ролкови лагери на 
двигателя или редуктора.

Свържете се с Grundfos.

Неизправност Причина Отстраняване
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11. Технически данни

11.1 Общи технически данни

* Стандартните дължини на кабела са 10 m и 15 
m. Възможни са други дължини на кабела по 
поръчка.

Миксерите и флоумейкърите са конструирани за 
продължителна работа.

11.2 Двигател

11.3 Редуктор, само за SMG, SFG

11.4 Уплътнения на вала

11.5 Витло

11.6 Ниво на звуково налягане

Нивото на шума на миксера или флоумейкъра е 
по-ниско от 70 dB(A).

Толеранс на напрежението

SMD, SMG и 
SFG

400-415 V - 10 %/+ 6 %

380 V - 5 %/+ 10 %

440-480 V - 10 %/+ 10 %

Клас на корпуса IP68

Клас на изолация

SMG, SFG H

SMD.19 - 35 H

SMD.09 - 18 F

Максимална дълбочина на 
монтаж

20 m под 
повърхността на 

течността

Максимален брой стартирания за час

SMG, SFG 20

SMD 60

Дължина на захранващия 
кабел

10 m, 15 m*

Дължина на въжето на 
всяка лебедка

10 m (стандартно)

Уплътнение
Механично 
уплътнение на вала

Материал, корпус на 
двигателя

SMG, SFG
Чугун, марка 25 
(EN-GJL-250)

SMD
Лята неръждаема 
стомана 1.4408

Тип Планетарна предавка

Зъбни колела
Закалена и 
шлифована стомана

Следене на 
уплътнението

Сензор за утечки, 
вграден в редуктора

Лагери при 
задвижващата част на 
двигателя

Два конусни ролкови 
лагера

Материал, корпус на 
редуктора

Чугун, марка 25 
(EN-GJL-250)

Уплътнение срещу проникване на работна 
течност

Две маншетни уплътнения и едно механично 
уплътнение на вала от волфрамов карбид/
волфрамов карбид или SiC/SiC

SMD

Брой лопатки 2

Диаметър на витлото 180-370 mm

Материал, витло с 
главина

Неръждаема стомана

SMG

Брой лопатки 2

Диаметър на витлото 400-1000 mm

Материал, витло с 
главина

Неръждаема стомана

SFG.xx.130

Брой лопатки 2

Диаметър на витлото 1300 mm

Материал, витло с 
главина

Полиуретан (Baydur®) 
с главина от 
неръждаема стомана

SFG.xx.150-260.xx

Брой лопатки 2 или 3

Диаметър на витлото
1500, 1800, 2300, 2600 
mm

Материал, главина Чугун (EN-GJS-400-15)

Материал, лопатки на 
витлото

Полиуретан (Baydur®), 
усилен с чугун
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12. 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.

Фирмата си запазва правото на технически
промени.
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Приложение 1

Dimensions and weights

SMD

* With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.
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SMD.09.21.1478.T
SMD.11.25.1470.T
SMD.14.25.1460.T
SMD.18.25.1440.T

SMD.09.21.1478
SMD.11.25.1470
SMD.14.25.1460
SMD.18.25.1440

SMD.19.32.985

SMD.23.37.980

SMD.28.37.975

SMD.35.37.967

Type
Rated 
power
[kW]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

 Net 
weight*

[kg]

SMD.09.21.1478.T 0.9 440 180 195 180 210 36

SMD.11.25.1470.T 1.1 440 180 195 180 250 36

SMD.14.25.1460.T 1.4 440 180 195 180 250 36

SMD.18.25.1440.T 1.8 440 180 195 180 250 36

SMD.09.21.1478 0.9 490 180 225 240 210 35

SMD.11.25.1470 1.1 490 180 225 240 250 35

SMD.14.25.1460 1.4 490 180 225 240 250 35

SMD.18.25.1440 1.8 490 180 225 240 250 35

SMD.19.32.985 1.9 550 230 240 240 320 64

SMD.23.37.980 2.3 550 230 240 240 370 64

SMD.28.37.975 2.8 550 230 240 240 370 64

SMD.35.37.967 3.5 550 230 240 240 370 65
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SMG

* With motor bracket and 10 m cable. Weight of cable: 0.5 kg/m.

T
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A
B C

D E

Type
Rated 
power
[kW]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

 Net 
weight*

[kg]

SMG.09.55.277.5.0B 0.9 780

200 320 410

550

79SMG.12.63.275.5.0B 1.2
790 630

SMG.16.63.272.5.0B 1.6

SMG.20.71.264.5.1B 2.0

800 710 86
SMG.25.71.263.5.1B 2.5

SMG.30.71.303.5.1B 3.0

SMG.36.71.301.5.1B 3.6

SMG.48.73.306.5.1B 4.8 1000

260 430

460

730 172

SMG.56.86.264.5.1B 5.6

1050 860

174
SMG.70.86.263.5.1B 7.0

SMG.85.86.306.5.1B 8.5
190

SMG.110.86.305.5.1B 11.0

SMG.140.90.325.5.1B 14.0
1100 315 460 900 280

SMG.180.90.359.5.1B 18.0
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SFG.xx.130-230.xx

T
M

0
2

 6
3

4
6

 0
3

0
5

 -
 T

M
0

2
 6

3
4

5
 0

3
0

5
 -

 T
M

0
4

 3
9

5
9

 0
4

0
9

A

D B

E

C

SFG.xx.130.xx SFG.07-26.180.xx

A

D

C

B

E

A

D

C

B

EE

SFG.32.180
SFG.36.180

SFG.26-36.230SFG.07-22.230

Type
Propeller 
version

Rated 
power
[kW]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Net 
weight*

[kg]

SFG.07.130.50.5.0B

2-blade

0.7

900 200 353 400 1300

113SFG.10.130.57.5.0B 1.0

SFG.14.130.64.5.0B 1.4

SFG.17.130.68.5.1B 1.7

118

SFG.22.130.74.5.1B 2.2

SFG.27.130.80.5.1B 2.7

SFG.33.130.85.5.1B 3.3

SFG.36.130.88.5.1B 3.6

SFG.07.180.32.5.0B 0.7

1200 302 570 400 1800

195SFG.10.180.36.5.0B 1.0

SFG.14.180.41.5.0B 1.4

SFG.17.180.44.5.1B 1.7

200SFG.22.180.48.5.1B 2.2

SFG.26.180.51.5.1B 2.6

SFG.32.180.51.5.1B
3-blade

3.2
223

SFG.36.180.54.5.1B 3.6

SFG.07.230.26.5.0B

2-blade

0.7

1200 302 570 400 2300

200
SFG.10.230.29.5.0B 1.0

SFG.12.230.31.5.0B 1.2

SFG.15.230.33.5.0B 1.5

SFG.17.230.35.5.1B 1.7
205

SFG.22.230.39.5.1B 2.2

SFG.26.230.40.5.1B

3-blade

2.6

230SFG.33.230.43.5.1B 3.3

SFG.36.230.45.5.1B 3.6
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SFG.xx.260.xx
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Type
Propeller 
version

Rated 
power
[kW]

A
[mm] 

B
[mm] 

C
[mm] 

D
[mm] 

E
[mm] 

Weight incl. 
motor bracket 
and 10 m cable

[kg]

SFG.22.260.30.5.1B

2-blade

2.2

1500 360

650

585

2600 360

SFG.27.260.32.5.1B 2.7

SFG.32.260.34.5.1B 3.2

SFG.36.260.35.5.1B 3.6

SFG.44.260.39.5.1B 4.4

SFG.48.260.39.5.1B 4.8

SFG.50.260.35.5.1B

3-blade

5.0

680 2660 415

SFG.60.260.38.5.1B 6.0

SFG.66.260.39.5.1B 6.6

SFG.74.260.41.5.1B 7.4

SFG.80.260.42.5.1B 8.0

A

D

C

B

EE

3-blade version2-blade version
36
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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.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
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.
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
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
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, г. Москва, ул. Школьная, 
39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 
737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
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
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.: +41-44-806 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 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
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 05.12.2016
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