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Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products 
M and MD, to which this declaration relates, are in conformity with the 
Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member 
States relating to
— Machinery (98/37/EC).

Standard used: EN ISO 12100.
— Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).

Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.
— Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

(73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 and 
EN 60439-1.

— Construction products (89/106/EEC).
Standard used: EN 12050-1/-2.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte 
M und MD, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtli-
nien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitglied-
staaten übereinstimmen:
— Maschinen (98/37/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN ISO 12100.
— Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).

Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3.
— Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-

nungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1: 1994, 
EN 60335-2-41: 1996 und EN 60439-1.

— Bauprodukte (89/106/EWG).
Norm, die verwendet wurde: EN 12050-1/-2.

Déclaration de Conformité
Nous Grundfos déclarons sous notre seule responsabilité que les produits 
M et MD auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directi-
ves du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres CE relatives à
— Machines (98/37/CE).

Standard utilisé: EN ISO 12100.
— Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).

Standards utilisés: EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.
— Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites 

de tension (73/23/CEE) [95].
Standards utilisés: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 et 
EN 60439-1.

— Produits de construction (89/106/CEE).
Standard utilisé: EN 12050-1/-2.

Dichiarazione di Conformità
Noi Grundfos dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i 
prodotti M e MD ai quali questa dichiarazione se riferisce sono conformi 
alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri CE relative a
— Macchine (98/37/CE).

Standard usato: EN ISO 12100.
— Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).

Standard usati: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.
— Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di ten-

sione (73/23/CEE) [95].
Standard usati: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 e 
EN 60439-1.

— Prodotti da costruzione (89/106/CEE).
Standard usato: EN 12050-1/-2.

Declaración de Conformidad
Nosotros Grundfos declaramos bajo nuestra única responsabilidad que 
los productos M y MD a los cuales se refiere esta declaración son confor-
mes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados Miembros de la CE sobre
— Máquinas (98/37/CE).

Norma aplicada: EN ISO 12100.
— Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
— Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de 

tensión (73/23/CEE) [95].
Normas aplicadas: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 y 
EN 60439-1.

— Productos de construcción (89/106/CEE).
Norma aplicada: EN 12050-1/-2.

Declaração de Conformidade
Nós Grundfos declaramos sob nossa única responsabilidade que os pro-
dutos M e MD aos quais se refere esta declaração estão em conformidade 
com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à 
aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à
— Máquinas (98/37/CE).

Norma utilizada: EN ISO 12100.
— Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).

Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.
— Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de 

tensão (73/23/CEE) [95].
Normas utilizadas: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 e 
EN 60439-1.

— Produtos de construção (89/106/CEE).
Norma utilizada: EN 12050-1/-2.

∆ήλωση Συµµόρφωσης
Εµείς η Grundfos δηλώνουµε µε αποκλειστικά δική µας ευθύνη ότι τα 
προιόντα M και MD συµµορφώνονται µε την Οδηγία του Συµβουλίου επί 
της σύγκλισης των νόµων των Κρατών Mελών της Ευρωπαικής Ενωσης σε 
σχέση µε τα
— Μηχανήµατα (98/37/EC).

Πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε: EN ISO 12100.
— Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/EEC).

Πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν: EN 61000-6-2 και EN 61000-6-3.
— Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασµένες γιά χρήση εντός ορισµένων ορίων 

ηλεκτρικής τάσης (73/23/EEC) [95].
Πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν: EN 60335-1: 1994, 
EN 60335-2-41: 1996 και EN 60439-1.

— Προϊόντα κατασκευών (89/106/EEC).
Πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε: EN 12050-1/-2.

Overeenkomstigheidsverklaring
Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de 
produkten M en MD waarop deze verklaring betrekking heeft in overeen-
stemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aan-
passing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende
— Machines (98/37/EG).

Norm: EN ISO 12100.
— Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).

Normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.
— Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde 

spanningsgrenzen (73/23/EEG) [95].
Normen: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 en EN 60439-1.

— Bouwproducten (89/106/EEG).
Norm: EN 12050-1/-2.

Försäkran om överensstämmelse
Vi Grundfos försäkrar under ansvar, att produkterna M och MD, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv 
om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende
— Maskinell utrustning (98/37/EC).

Använd standard: EN ISO 12100.
— Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).

Använda standarder: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3.
— Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser 

(73/23/EC) [95].
Använda standarder: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 och 
EN 60439-1.

— Produkter för bygg och anläggning (89/106/EC).
Använd standard: EN 12050-1/-2.

Overensstemmelseserklæring
Vi Grundfos erklærer under ansvar, at produkterne M og MD, som denne 
erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om 
indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om
— Maskiner (98/37/EF).

Anvendt standard: EN ISO 12100.
— Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).

Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.
— Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændings-

grænser (73/23/EØF) [95].
Anvendte standarder: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 og 
EN 60439-1.

— Byggevarer (89/106/EØF).
Anvendt standard: EN 12050-1/-2.
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Deklaracja zgodności
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby 
M oraz MD, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z 
następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów członkowskich EG:
— maszyny (98/37/EG),

zastosowana norma: EN ISO 12100.
— zgodność elektromagnetyczna (89/336/EWG),

zastosowane normy: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
— wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie 

napięć (73/23/EWG) [95],
zastosowane normy: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 i 
EN 60439-1.

— Budowa wyrobu (89/106/EEC).
zastosowana norma: EN 12050-1/-2.

Свидетельство о соответствии требованиям
Мы, фирма Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия M и MD, к которым и относится данное свидетельство, 
отвечают требованиям следующих указаний Совета ЕС об унификации 
законодательных предписаний стран-членов ЕС:
— Машиностроение (98/37/ЕС).

Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN ISO 12100.
— Электромагнитная совместимость (89/336/ЕЭС).

Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN 61000-6-2 и 
EN 61000-6-3.

— Электрические машины для эксплуатации в пределах 
определенного диапазона значений напряжения 
(73/23/ЕЭС) [95].
Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN 60335-1: 1994, 
EN 60335-2-41: 1996 и EN 60439-1.

— Требования к безопасности и эксплуатационным качествам 
конструктивных материалов (89/106/ЕЭС).
Применявшиеся стандарты: EN 12050-1/-2.

Izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi M i MD, 
na koje se ova izjava odnosi, sukladni smjernicama Savjeta za prilagodbu 
propisa država-članica EZ:
— Strojevi (98/37/EZ).

Korištena norma: EN ISO 12100.
— Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ).

Korištene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
— Električni pogonski uređaji za korištenje unutar određenih granica 

napona (73/23/EEZ) [95].
Korištene norme: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 i 
EN 60439-1. 

— Građevni proizvodi (89/106/EEZ).
Korištena norma: EN 12050-1/-2.

Declaraţie de conformitate
Noi, Grundfos, declarăm asumându-ne întreaga responsabilitate că 
produsele M, MD la care se referă această declaraţie sunt în conformitate 
cu Directivele Consiliului în ceea ce priveşte alinierea legislaţiilor Statelor 
Membre ale CE, referitoare la:
— Utilaje (98/37/CE).

Standard aplicat: EN ISO 12100.
— Compatibilitate electromagnetică (89/336/CEE).

Standarde aplicate: EN 61000-6-2 şi EN 61000-6-3.
— Echipamente electrice destinate utilizării între limite exacte de 

tensiune (73/23/CEE) [95].
Standarde aplicate: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 şi 
EN 60439-1.

— Produse pentru construcţii (89/106/EEC).
Standard aplicat: EN 12050-1/-2.

Prohlášení o konformitě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky 
M a MD na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními 
směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského 
společenství v oblastech:
— strojírenství (98/37/EG),

použitá norma: EN ISO 12100.
— elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG),

použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.
— provozování spotřebičů v toleranci napětí (73/23/EWG) [95],

použité normy: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 a 
EN 60439-1.

— Konstrukční výrobky (89/106/EEC),
použitá norma: EN 12050-1/-2.

Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos, na svoju plnú zodpovednost’ prehlasujeme, že výrobky 
M, MD, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade s nasledovnými 
smernicami Rady pro zblíženie právnych predpisov členských zemí 
Európskej únie:
— Stroje (98/37/EG),

Použitá norma: EN ISO 12100.
— Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG),

Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.
— Elektrické prevádzkové prostriedky, použité v určitom napät’ovom 

rozsahu (73/23/EWG) [95],
Použité normy: EN 60335-1: 1994, EN 60335-2-41: 1996 a 
EN 60439-1.

— Konštrukčné výrobky (89/106/EWG),
Použitá norma: EN 12050-1/-2.

Bjerringbro, 1st December 2005

Jan Strandgaard
Technical Director
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1. Prezentare generală
Staţiile de ridicare Grundfos Multilift M şi MD sunt proiectate 
pentru colectarea şi pomparea apelor uzate fără curgere liberă la 
nivelul canalului colector. Staţiile de ridicare sunt furnizate cu un 
controler LC 109 sau LCD 109.

Fig. 1

1.1 Aplicaţii
Staţiile de ridicare Grundfos Multilift M şi MD sunt proiectate 
pentru colectarea şi pomparea:
• apelor uzate,
• ape cu conţinut de nămol şi
• ape uzate menajere cu dejecţii din toalete.
Staţiile de ridicare pot pompa lichide cu conţinut de fibre, textile, 
fecale, etc. Acest lucru le face ideale pentru colectarea şi 
pomparea apelor uzate sub nivelul canalului colector din clădiri 
de mici dimensiuni cum ar fi locuinţe private, blocuri de 
apartamente, hoteluri, restaurante, şcoli, etc.
Staţiile de ridicare Multilift nu sunt proiectate pentru pomparea 
apelor pluviale. Dacă trebuie folosită o staţie de ridicare pentru 
această aplicaţie, contactaţi Grundfos.
Staţiile de ridicare sunt furnizate cu una sau două pompe şi un 
controler.

2. Transport şi depozitare
Notă: Urechea de ridicare se foloseşte numai pentru ridicarea 
motorului. Nu ridicaţi sau coborâţi niciodată staţia de ridicare cu 
ajutorul urechii de ridicare.
Notă: Staţia de ridicare trebuie ridicată cu ajutorul mânerelor de 
transport turnate la partea de jos a rezervorului de colectare, vezi 
poz. 11 din fig. 1.
Pentru perioade lungi de depozitare, pompele şi controlerele 
trebuie protejate împotriva umezelii şi căldurii.
După o perioadă lungă de depozitare, pompele trebuie verificate 
înainte de a fi puse în funcţiune. Asiguraţi-vă că rotorul se poate 
roti liber.

3. Prezentarea produsului
Prezentarea staţiilor de ridicare Multilift M şi MD se împarte în 
următoarele secţiuni:
• Secţiunea 4. prezintă staţia de ridicare cu rezervorul de 

colectare, pompa şi senzorul de nivel.
• Secţiunea 5. prezintă controlerele LC 109 şi LCD 109 ca şi 

funcţiile acestor controlere.
În secţiunea 6. Instalarea şi în secţiunile următoare, aceste 
componente au fost prezentate ca o singură unitate după cum se 
cere.

Înainte de instalare, citiţi cu atenţie aceste 
instrucţiuni de instalare şi utilizare. Instalarea şi 
funcţionarea trebuie de asemenea să fie în 
concordanţă cu regulamentele locale şi codurile 
acceptate de bună practică.

TM
02

 2
33

1 
41

01

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

Poz. Denumire

1 Pompă
2 Ureche de ridicare
3 Plăcuţa de identificare
4 Racordul de aerisire
5 Capac cu senzor de nivel
6 Aspiraţie verticală
7 Puncte de fixare

8 Buşon de scurgere pentru deschiderea forţată a 
clapetului de sens

9 Capac de curăţare
10 Clapet de sens
11 Mâner de transport

12 Racord 1" pentru pompe cu diafragmă operate 
manual

Staţia de ridicare Controler

M, staţie de ridicare cu o singură pompă LC 109
MD, staţie de ridicare cu două pompe LCD 109
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4. Staţia de ridicare
Staţie de ridicare etanşă la apă şi la miros cu una sau două 
pompe. Staţia de ridicare include un rezervor de colectare cu 
toate racordurile necesare pentru conectarea conductei de 
aspiraţie, conductei de refulare, conductei de aerisire şi o pompă 
cu diafragmă operată manual, care este disponibilă sub formă de 
accesoriu.
Staţile de ridicare Multilift M şi MD sunt prevăzute cu pompe 
submersibile monofazate sau trifazate conectate la un controler 
LC 109 sau LCD 109 care încorporează regulatoare de nivel 
pneumatice/electrice.
Staţiile de ridicare au un racord de aspiraţie vertical şi două 
racorduri de aspiraţie orizontale. Centrul racordurilor de aspiraţie 
orizontale este poziţionat la 180 mm şi 250 mm, respectiv, 
deasupra nivelului podelei.
• Racordul de aspiraţie vertical se poate racorda la conducte de 

PVC de 110 mm şi 160 mm.
• Racordul de aspiraţie orizontal poziţionat la 180 mm deasupra 

nivelului podelei este montat la closete conform standardelor 
europene.

• Racordul de aspiraţie orizontal poziţionat la 250 mm deasupra 
nivelului podelei este racordat la closete montate pe perete.

Vezi fig. 4 de la pagina 252.
Staţia de ridicare se poate racorda la un sistem de conducte cu 
mai multe closete:
M: Max. patru closete.
MD: Max. cinci closete.

Codificarea tipului, staţii de ridicare Multilift M şi MD: 

4.1 Rezervorul de colectare
Volumele rezervoarelor şi volumele efective (volumul dintre 
pornire şi oprire) pentru staţiile de ridicare Multilift M şi MD 
rezultă din tabelul următor: 

Staţiile de ridicare Multilift MD au două pompe, în felul acesta una 
dintre pompe funcţionând ca pompă de rezervă în cazul defectării 
unei pompe sau în cazul unei funcţionări suplimentare a 
pompelor dacă aspiraţia depăşeşte funcţionarea unei pompe.
Staţiile de ridicare Multilift MD trebuie folosite întotdeauna dacă 
debitul apei uzate nu trebuie întrerupt.

4.2 Pompa
Rotorul pompei este proiectat sub formă de rotor cu curgere 
liberă, care asigură o funcţionare aproape neschimbată pe durata 
întregii vieţi a pompei, vezi curba de caracteristică a pompei din 
secţiunea 10.1.
Carcasa de stator a motorului este fabricată din aluminiu vopsit.
Pompe trifazate: Dacă secvenţa de faze este greşită, controlerul 
indică o defecţiune şi împiedică pompa (pompele) să pornească. 
Pentru sensul de rotaţie, vezi secţiunile 5.4.1 Tabloul de 
comandă şi 7.1 Sensul de rotaţie.

4.2.1 Etanşarea arborelui
Etanşarea arborelui este lubrifiată pentru toată durata de 
funcţionare şi de aceea nu necesită întreţinere.

4.2.2 Cablul motorului
Cablul este montat la piesele motorului prin intermediul intrării 
cablului. Clasa de protecţie este IP 68.

4.3 Senzorul de nivel
Senzorul de nivel încorporează patru senzori de presiune. 
Senzorul de nivel are şi rol de acoperire la partea de sus a 
rezervorului de colectare.
Pentru selectarea nivelului aspiraţiei, vezi secţiunea 
7.2 Setarea întrerupătorului DIP.

5. Controlerele LC 109 şi LCD 109
Controlerele LC 109 şi LCD 109 sunt proiectate pentru controlul 
staţiilor de ridicare Multilift M şi MD.
Controlerele încorporează componente necesare cum ar fi 
contactorii, tabloul de comandă cu indicatoare luminoase pentru 
indicarea condiţiilor de funcţionare şi a nivelului în rezervor, 
activate prin intermediul unui cablu direct de senzorii din 
rezervorul de colectare.
Funcţiile controlerului sunt descrise în secţiunea 5.4 Funcţii.
Tipul de controler, varianta de tensiune, etc., sunt specificate în 
codificarea tipului de pe plăcuţa de identificare pe lateralul 
dulapului controlerului.
Controlerele LC 109 şi LCD 109 sunt proiectate pentru o pornire 
directă (DOL).

Codificarea tipului, controlerele LC 109 şi LCD 109: 

5.1 Aplicaţii
Controlerele LC 109 şi LCD 109 asigură
• controlul unei pompe sau a două pompe pe baza semnalelor 

primite de la senzorul de nivel din rezervor,
• comutarea automată a pompei (repartizarea uniformă a orelor 

de funcţionare pentru cele două pompe),
• deselectarea funcţionării de probă automate în timpul unor 

perioade lungi de inactivitate (din 24 în 24 de ore),
• bateria de rezervă în cazul unei defectări a alimentării de 

reţea,
• întârzierea pornirii într-un interval de la 0 la 255 sec. 

(aleatoriu) după revenirea de la funcţionarea pe bază de 
baterie la funcţionarea cu alimentare de la reţea (având ca 
rezultat o sarcină de reţea uniformă atunci când sunt pornite 
mai multe staţii de ridicare în acelaşi timp; numai în cazul unei 
funcţionări pe bază de baterie),

• selectarea resetării automate a alarmei,
• selectarea re-pornirii automate,
• setarea întârzierilor de oprire corespunzătoare condiţiilor de 

funcţionare curente,
• indicarea nivelului de lichid,

Exemplu M D .22 .3 .4

Staţie de ridicare
Spaţiu gol = o pompă
D = două pompe
Puterea de ieşire, P2 / 100 (W)
1 = mono-fazată
3 = tri-fazată
2 = motor cu 2 poli
4 = motor cu 4 poli

Staţia de ridicare 
M

Staţia de ridicare 
MD

Nivelul 
aspiraţiei [mm] 180 250 180 250

Volumul 
rezervorului [l] 100 100 120 120

Volumul efectiv [l] 54 74 72 92

Exemplu LC 109 .230 .1 .7 .35

LC = controler pentru o pompă 
LCD = controler pentru două 
pompe
109 = denumirea tipului
Tensiunea de alimentare [V]
1 = mono-fazată
3 = tri-fazată
Curentul maxim de funcţionare per pompă [A]
Condensator de funcţionare:
35 = 35 µF
50 = 50 µF 



249

• indicare de alarmă pentru:
- nivel de lichid neadmis de ridicat, care determină activarea 

alarmei de nivel ridicat,
- temperatura motorului este prea ridicată (senzorul de 

temperatură),
- secvenţă de faze greşită 1,
- defectarea alimentarii de la reţea,
- senzor de nivel defect.

De obicei, controlerele LC 109 şi LCD 109 au două ieşiri de 
alarmă (contacte ND) pentru: 
• alarmă obişnuită şi
• alarmă separată pentru nivel ridicat.
Alarma obişnuită şi alarma de nivel ridicat sunt realizate prin 
semnalizări acustice prin intermediul unui buzer încorporat.

5.2 Accesorii
Accesoriile pentru controlere sunt descrise în secţiunile 
următoare.

5.2.1 Acumulator
Un acumulator care menţine semnalul de alarmă în cazul 
defectării alimentării este disponibil sub formă de accesoriu. 
Montat la interiorul controlerului prin intermediul unui conector, 
acumulatorul asigură că alarma se poate da în termen de 9 ore 
de la deconectarea alimentării cu curent electric.
Acumulatorul este parţial încărcat la livrare. Va fi complet 
încărcat după ce este ţinut sub tensiune timp de 24 de ore. 
După descărcare, timpul de încărcare este de aproximativ 24 de 
ore. Acumulatorul este încărcat automat atunci când sursa de 
alimentare este conectată.
Notă: Acumulatorii NiMH consumaţi trebuie scoşi din uz conform 
reglementărilor locale.

5.2.2 Contoarele de timp şi de pornire
Contoarele de timp şi de pornire sunt disponibile sub formă de 
accesorii. Ele sunt de asemenea disponibile sub formă de unitate 
mixtă.

5.3 Modul de funcţionare 
5.3.1 M - LC 109
• Când nivelul de lichid din rezervorul de colectare atinge nivelul 

de pornire a pompei, pompa va porni.
• După ce este transmis semnalul de oprire, pompa va funcţiona 

timp de aproximativ 8 secunde (întârzierea de oprire). 
Întârzierea de oprire este adaptată capacităţii rezervorului şi 
tipului de pompă. Setările de fabrică trebuie schimbate dacă 
rezervorul nu este golit suficient pentru aplicaţia curentă. 
De exemplu, dacă este nevoie de o înălţime mare de 
pompare, rezervorul nu poate fi golit suficient în timpul 
întârzierii de oprire, vezi “Întrerupătoarele 5, 6 şi 7” din 
secţiunea 7.2 Setarea întrerupătorului DIP.

• Dacă nivelul de lichid creşte până la nivelul de alarmă, pompa 
va porni şi se va da din nou alarma până când nivelul lichidului 
va fi sub nivelul de alarmă. Apoi indicarea alarmei este 
resetată automat de către controler. Dacă este necesar, poate 
fi selectată resetarea manuală a indicării de alarmă, vezi 
“Întrerupătorul 9” din secţiunea 7.2 Setarea întrerupătorului 
DIP.

5.3.2 MD - LCD 109 
Controlerul pentru două pompe asigură o funcţionare alternativă 
a pompelor.
• Atunci când nivelul lichidului din rezervorul de colectare atinge 

nivelul de pornire a pompei, va porni prima pompă.
• Dacă nivelul de lichid creşte în continuare până la următorul 

nivel de pornire, va porni cea de-a doua pompă.
• O nouă creştere a nivelului lichidului după ce au pornit ambele 

pompe va determina o alarmă până când nivelul lichidului va fi 
sub nivelul de alarmă.

• După ce a fost dat semnalul de oprire, cea de-a doua pompă 
va funcţiona timp de aproximativ 8 secunde (întârzierea de 
oprire). Întârzierea de oprire este adaptată la capacitatea 
rezervorului şi la tipul de pompă. Setările de fabrică trebuie 
modificate numai dacă rezervorul nu este suficient evacuat la 
aplicaţia curentă. De exemplu, dacă este necesară o înălţime 
mare de pompare, rezervorul nu poate fi suficient evacuat în 
timpul întârzierii de oprire, vezi “Întrerupătoarele 5, 6 şi 7” din 
secţiunea 7.2 Setarea întrerupătorului DIP.

• După ce este dat semnalul de oprire, prima pompă va 
funcţiona timp de aproximativ 13 secunde (întârzierea de 
oprire).

• Când nivelul de pornire al pompei este din nou atins, va avea 
loc o comutare automată a pompei (operare alternativă).

• Dacă nivelul de lichid creşte până la nivelul de alarmă, vor 
porni ambele pompe.

Timpii diferiţi de oprire asigură o sarcină uniformă a reţelei de 
alimentare şi astfel se previn loviturile de berbec.

5.3.3 Nivelul rezervorului peste nivelul podelei

5.3.4 Proba de funcţionare automată
Controlerul este setat din fabrică la “probă de funcţionare 
automată”, întrerupătorul 4 în poziţia ON (pornit). Când funcţia 
este activă, se va efectua o probă de funcţionare de 2 secunde 
dacă pompa/pompele nu funcţionează timp de 24 de ore.
Funcţia poate fi deselectată, vezi “Întrerupătorul 4” în secţiunea 
7.2 Setarea întrerupătorului DIP. 
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Staţie de ridicare M cu o singură pompă

Nivel Nivelul aspiraţiei
180 mm

Nivelul aspiraţiei
250 mm 

1 Pornirea –
2 – Pornirea
3 – –
4 Alarma Alarma

Staţie de ridicare MD cu două pompe

Nivel Nivelul aspiraţiei
180 mm

Nivelul aspiraţiei
250 mm 

1 Pornirea - 
prima pompă –

2 Pornirea - 
a doua pompă

Pornirea - 
prima pompă

3 – Pornirea - 
a doua pompă

4 Alarma Alarma

4: 350mm

3: 300mm

2: 250mm

1: 180mm

4: 350 mm
3: 300 mm
2: 250 mm

1: 180 mm
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5.4 Funcţii

Funcţiile controlerelor LC 109 şi LCD 109 sunt descrise în 
secţiunile următoare.

5.4.1 Tabloul de comandă
Controlerul LC 109 pentru o singură pompă are un modul 
CU 211.
Controlerul LCD 109 pentru două pompe are un modul CU 212.
Fig. 2 arată tabloul de comandă cu modulul CU 211.

Fig. 2

Cheia simbolurilor din fig. 2:

Fig. 3 arată tabloul de comandă al modulului CU 212.

Fig. 3

Cheia pentru simbolurile din fig. 3:

Înainte de a realiza conexiuni la LC 109 sau la 
LCD 109 sau de a efectua lucrări la staţiile de 
ridicare, etc., trebuie să se asigure că alimentarea cu 
curent electric a fost deconectată şi că nu se poate 
conecta accidental.
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Poz. Descriere

1
Indicator luminos de culoare verde, indicând 
întârzierea pornirii (intermitent) şi funcţionarea pompei 
(permanent aprins).

2
Indicator luminos de culoare roşie, indicând 
defectarea pompei, semnal intermitent sau permanent 
aprins, vezi secţiunea 7.5.

3 ndicator luminos de culoare roşie, indicând o secvenţă 
de faze greşită (numai la pompele trifazate).

4 Indicator luminos de culoare roşie, indicând o alarmă 
obişnuită.

5 Butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-
auto), trei poziţii, vezi secţiunea 7.3.

7
Butonul de resetare, buton pentru resetarea manuală 
a semnalelor de alarmă la dispozitivele de alarmă 
externe şi buzerele încorporate, vezi secţiunea 7.3.

8, 9, 10 
şi
11

Patru indicatoare luminoase portocalii, care sunt 
activate de senzorii de presiune din rezervor.
În cazul unei alarme de nivel înalt, indicatorul luminos 
de sus este intermitent iar celelalte trei indicatoare 
sunt aprinse permanent.

12 Indicator luminos de culoare verde, indicând faptul că 
sursa de alimentare cu curent electric a fost conectată.

1 2

CU 211
1

1

3 4

7

5

8

12
11
10
9
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Poz. Descriere

1
Indicator luminos de culoare verde pentru pompele 1 şi 
2, indicând întârzierea pornirii (intermitent) şi 
funcţionarea pompei (permanent aprins).

2
Indicator luminos de culoare roşie pentru pompele 1 şi 
2, indicând defectarea pompei, semnal intermitent sau 
permanent aprins, vezi secţiunea 7.5.

3 Indicator luminos de culoare roşie, indicând o secvenţă 
de faze greşită (numai la pompele trifazate). 

4 Indicator luminos de culoare roşie, indicând o alarmă 
obişnuită. 

5 Butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) 
pentru pompa 1, trei poziţii, vezi secţiunea 7.3.

6 Butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) 
pentru pompa 2, trei poziţii, vezi secţiunea 7.3.

7

Butonul de resetare, buton de comandă pentru 
resetarea manuală a semnalelor de alarmă la 
dispozitivele de alarmă externe şi buzerul încorporat, 
vezi secţiunea 7.3.

8
Indicator luminos de culoare portocalie, care este activat 
de senzorul de presiune pentru pornirea primei pompe/
oprire obişnuită.

9
Indicator luminos de culoare portocalie, care este activat 
de senzorul de presiune pentru pornirea celei de-a doua 
pompe.

10
şi
11

Două indicatoare luminoase portocalii, care sunt 
activate de senzorul de presiune pentru alarma de nivel 
înalt. 
În caz de alarmă de nivel înalt, indicatorul luminos de 
sus este intermitent iar celălalt este permanent aprins.

12 Indicator luminos de culoare verde, indicând faptul că 
sursa de alimentare cu curent electric a fost conectată.

CU 212
21

1

2

1 2 3 4

7

5 6

12
11

9
8

10
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5.4.2 Funcţiile bateriei de rezervă
Dacă este instalată o baterie de rezervă pentru modulul CU 211 
sau CU 212, se vor realiza următoarele funcţii în cazul defectării 
sursei de alimentare la LC 109 sau LCD 109 (vezi şi ilustraţiile de 
mai jos):
• Alarma obişnuită este activă, indicatorul luminos de culoare 

roşie este aprins – nu se poate reseta!
• Dacă dispozitivul extern de alarmă pentru alarmă obişnuită 

este alimentat de la o sursă externă, acest dispozitiv va fi activ 
– nu se poate reseta prin intermediul butonului de resetare!

• Buzerul încorporat este activat – se poate reseta prin 
intermediul butonului de resetare!

• Dacă nivelul lichidului creşte peste nivelul alarmei de nivel 
înalt, indicatorul luminos de culoare portocalie de sus va fi 
intermitent iar cel de-al doilea indicator luminos portocaliu 
de sus va fi aprins permanent.

• Dacă sunt selectate funcţia de întârziere de pornire şi proba 
de funcţionare automată (întrerupătorul 4 al întrerupătorului 
DIP) (setare din fabrică), pornirea va fi întârziată după ce 
sursa de curent electric a fost conectată când nivelul de lichid 
este suficient de ridicat, vezi secţiunea 7.2 Setarea 
întrerupătorului DIP. 

Tabelul de mai jos arată situaţiile care pot apărea dacă 
alimentarea normală cu curent electric pentru LC 109 sau 
LCD 109 se defectează şi se conectează bateria de rezervă:

 = indicatorul luminos este stins.
 = indicatorul luminos este aprins.
 = indicatorul luminos este intermitent.

6. Instalarea

6.1 Prezentarea generală
Înainte de instalarea staţiilor de ridicare Multilift M şi MD, 
asiguraţi-vă că se respectă toate reglementările locale referitoare 
la aerisire, accesul la staţii, etc.
Notă: Staţia de ridicare nu trebuie acoperită.
Trebuie asigurat un spaţiu minim de 60 cm în jurul staţiei de 
ridicare pentru a uşura instalarea şi realizarea lucrărilor de 
service.
Trebuie prevenit un reflux în cazul unui nivel ridicat de apă în 
conducta de canalizare îngropată sub stradă la exteriorul clădirii.
Refluxul se poate preveni montând o flanşă tip gât de lebădă sau 
un sifon. Cel mai înalt punct al flanşei tip gât de lebădă/sifonului 
trebuie să fie deasupra nivelului străzii.
Conducta de refulare a pompei ca şi conducta de refulare a 
pompei cu diafragmă operată manual, dacă există, şi pompa de 
drenaj, dacă există, instalate sub nivelul podelei trebuie de 
asemenea prevăzute cu o flanşă tip gât de lebădă sau un sifon.
Vezi fig. 4.

Defectarea alimentării de la reţea:
• Alarma obişnuită este activă.

Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos verde 

(alimentarea cu curent electric este 
conectată) este stins.

Defectarea alimentării de la reţea şi 
alarma de nivel înalt:
• Alarma obişnuită este activă.

Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de sus 

este intermitent.
• Cele trei indicatoare luminoase 

portocalii sunt aprinse.
• Indicatorul luminos verde (alimentarea 

de curent electric este conectată) este 
stins.

CU 211 1

CU 211 1
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Desen instalaţie

Fig. 4

6.2 Montarea rezervorului de colectare
Fixaţi rezervorul de colectare pe o podea uniformă cu bridele, 
şaibele de cauciuc şi şuruburile furnizate împreună cu rezervorul.
Pentru a uşura efectuarea lucrărilor de service, se recomandă 
montarea vanelor de izolare pe partea de aspiraţie şi de refulare 
a rezervorului.
Partea de aspiraţie: DN 100/DN 150.
Partea de refulare: DN 80/DN 100.
Pentru a se preveni acumulările de sedimente pe conducta de 
refulare, conducta - şi staţia de ridicare - trebuie dimensionate 
pentru un debit de minim 0,7 m/s. În cazul conductelor verticale, 
însă, nu mai puţin de 1,0 m/s.
Pentru conducte PN 6 PVC, de exemplu, sunt necesare 
următoarele debite pentru a se îndeplini aceste cerinţe: 

Notă: La instalarea conductelor, trebuie asigurat că nu se 
exercită tensiuni asupra staţiei de ridicare de către sistemul de 
conducte.
Racorduri flexibile asigurate:
2 racorduri ø110 (de intrare şi ieţire).
1 racord ø75 (aerisire).
1 racord ø50 (racordarea la chiuvetă).
Se montează racordul flexibil (DN 110) prevăzut împreună cu 
staţia de ridicare la partea de aspiraţie a staţiei de ridicare şi se 
ataşează la conducta de aspiraţie.

Deoarece staţia de ridicare oferă mai multe conexiuni, tăiaţi 
capetele conexiunilor dorite, vezi fig. 5, şi ataşaţi conductele 
după cum se cere, cu ajutorul unui etrier de conductă sau a unui 
dispozitiv similar.

Fig. 5
Notă: Diametrul interior al conductei de aspiraţie trebuie să fie la 
fel ca diametrul interior al racordului de aspiraţie al staţiei.
Staţiile de ridicare au de asemenea şi un racord de aspiraţie 
vertical DN 50 la partea de sus a rezervorului pentru un aflux din 
chiuvetă, duş, etc.
Tăiaţi capătul acoperit al racordului de aerisire şi montaţi o 
conductă de aerisire DN 70 la rezervor prin intermediul unei 
conexiuni flexibile furnizate. Conducta de aerisire trebuie să 
evacueze în aer liber conform reglementărilor locale.
Notă: Asiguraţi-vă nici o greutate provenită de la conductele de 
aspiraţie, refulare şi aerisire nu se sprijină pe rezervor. Secţiunile 
lungi de conductă, vanele, etc. trebuie susţinute.
Notă: Nu vă sprijiniţi niciodată pe staţia de ridicare.
Se poate asigura o conexiune flexibilă dacă se lasă un spaţiu de 
aproximativ 5 cm între capetele conductei de aspiraţie, refulare şi 
aerisire şi racordurile staţiei de ridicare.
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Diametrul nominal al conductei 80 mm 100 mm 

Debitul de 0,7 m/s 14,2 m3/h 21,2 m3/h

Debitul de 1,0 m/s 20,2 m3/h 30,3 m3/h

TM
02

 2
54

4 
45

01



253

6.2.1 Pompele cu diafragmă
Pompa cu diafragmă operată manual prevăzută opţional este 
folosită pentru drenarea rezervorului în cazul defectării pompei. 
Pompa cu diafragmă este prevăzută cu un clapet de sens la 
partea de refulare. Pentru a uşura efectuarea lucrărilor de service 
la pompa cu diafragmă, se recomandă montarea unei vane de 
izolare de 1" la racordul rezervorului. 

6.2.2 Flanşa oarbă
Dacă o pompă trebuie scoasă din funcţiune pentru service, 
rezervorul poate fi prevăzut cu o flanşă oarbă pentru a fi închis 
ermetic. Flanşa oarbă este disponibilă ca accesoriu. Montată la 
staţiile de ridicare Multilift MD, flanşa oarbă permite de asemenea 
funcţionarea continuă prin cealaltă pompă.

6.2.3 Pompa de drenaj
Dacă o staţie de ridicare Multilift M sau MD este instalată într-o 
pivniţă cu riscul infiltrării apei subterane, se recomandă 
(în anumite ţări se impune) instalarea unei pompe de drenaj într-o 
başă separată sub nivelul podelei. Desenul instalaţiei din fig. 4 
arată o staţie de ridicare instalată conform reglementărilor în 
vigoare pentru acest tip de staţie de ridicare.
Notă: Rezervorul de colectare, pompele şi cablurile pot fi 
inundate de lichidul pompat. Controlerul trebuie instalat într-un 
loc uscat şi bine ventilat.

6.3 Conexiunea electrică
Conexiunea electrică trebuie realizată în conformitate cu 
reglementările locale. 

Lungimea cablului dintre motor şi controler este de 3 metri. 
Controlerul poate fi amplasat la o lungime corespunzătoare 
cablului.
Cablul de alimentare pentru controler este de aproximativ 
0,8 metri.
Controlerul conectat la pompă se va monta pe perete conform 
reglementărilor locale şi secţiunii 6.4 Amplasarea şi montarea 
controlerului.
Tensiunea şi frecvenţa de funcţionare sunt marcate pe pompă şi 
pe plăcuţa de identificare a pompei. Toleranţa de tensiune trebuie 
să fie în domeniul –10%/+6% al tensiunii nominale. Asiguraţi-vă 
ca staţiile de ridicare sunt corespunzătoare pentru tensiunea şi 
frecvenţa disponibilă la locul de instalare.
Conexiunea trifazată: Trebuie să se asigure că secvenţa de 
faze este corectă, vezi poz. 3 din secţiunea 5.4.1 Tabloul de 
comandă.
Toate cablurile/firele trebuie montate cu ajutorul intrărilor de 
cablu şi a garniturilor Pg (IP 55).
Capacitatea maximă a siguranţei de rezervă este specificată pe 
plăcuţa de identificare a controlerului şi în tabelul din secţiunea 
10. Date tehnice.
Dacă se cere conform reglementărilor locale, trebuie instalat un 
întrerupător de reţea extern.
Motoarele pompei pentru staţiile de ridicare Multilift M şi MD au 
un releu termic încorporat în înfăşurările motorului. Prin 
intermediul controlerului, releul termic deconectează alimentarea 
cu curent electric la pompă în cazul unei temperaturi ridicate a 
înfăşurării.
Demarorul motorului, dacă este instalat, trebuie setat la curentul 
nominal al motorului, vezi plăcuţa de identificare a pompei.

Controlerele pentru pompele monofazate încorporează de 
asemenea şi condensatorii de funcţionare necesari.

Staţiile de ridicare nu necesită o altă protecţie a motorului.
Conexiunea electrică trebuie realizată în conformitate cu marcajul 
de pe cablul de alimentare al controlerului. 
• Staţiile de ridicare monofazate au un conector Schuko.

Notă: În ţările în care conectorul Schuko nu este folosită de 
obicei, acest trebuie înlocuit conform reglementărilor locale.

• Staţiile de ridicare trifazate au un conector CEE.
În cazul în care cablurile de la pompă la controler ca şi cablul de 
alimentare au fost deconectate, conexiunea electrică trebuie 
realizată după cum se arată în diagrama de conexiuni, secţiunea 
6.5.
Un dispozitiv de indicare a defecţiunilor externe se poate conecta 
la una dintre cele două ieşiri (fără contacte) pentru semnal de 
eroare fără potenţial ale controlerului. Sarcina maximă: 250 V 
c.a., 5 A, AC1.

6.4 Amplasarea şi montarea controlerului
Controlerul trebuie instalat într-un loc uscat şi bine ventilat.
Atunci când sunt instalate la exterior, controlerele LC 109 şi 
LCD 109 trebuie amplasate într-un dulap de protecţie.
Controlerele LC 109 şi LCD 109 nu trebuie expuse acţiunii directe 
a soarelui.
Înainte de montarea controlerului, îndepărtaţi protecţiile de 
transport, dacă există, de la interiorul dulapului.
Montaţi controlerele LC 109 şi LCD 109:
• pe un perete cu o suprafaţă plană,
• cu intrările de cablu Pg îndreptate în jos (suplimentar intrările 

de cablu Pg, dacă se cere, trebuie prevăzute pe placa de jos a 
dulapului),

• cu patru şuruburi, cu ajutorul orificiilor de montare de la placa 
in spate a dulapului, vezi fig. 6. Orificiile de montare trebuie 
realizate cu un diametru de 4 mm. Montaţi şuruburile în 
orificiile de montare şi strângeţi bine. Montaţi capacele din 
plastic furnizate împreună cu controlerul pe şuruburi (IP 55).

Fig. 6 arată dimensiunile dulapului controlerului pentru montarea 
pe perete.

Fig. 6

Înainte de realizarea conexiunilor la LC 109 sau LCD 
109 sau înainte de a efectua lucrări la staţiile de 
ridicare, etc., trebuie asigurat că sursa de alimentare 
cu curent electric a fost deconectată şi că nu se 
poate conecta din nou accidental.

Tipul pompei
Condensator de funcţionare

[µF] [VAC]

1,1 kW 35 400
1,5 kW 50 400
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Fig. 7 arată construcţia internă a controlerului LC 109.

Fig. 7

Fig. 8 arată bornele enumerate sub poziţiile 2 şi 3.

Fig. 8

Cheia simbolurilor din figurile 7 şi 8:

Fig. 9 arată construcţia internă a controlerului LCD 109.

Fig. 9

Fig. 10 arată bornele enumerate sub poziţiile 2 şi 3.

Fig. 10

Cheia simbolurilor din figurile 9 şi 10:
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Poz. Descriere

1 Modulul CU 211. 

2 Cutia cu borne pentru semnalele de intrare 
(11-12, 22, 32, 42).

3

Cutia cu borne cu:
• intrarea pentru releul termic al motorului 

(T11-T21),
• ieşirea pentru dispozitivul de alarmă exterior pentru 

alarmă de nivel ridicat (H1-H2),
• ieşirea pentru dispozitivul de alarmă exterior pentru 

alarmă obişnuită (GA1-GA2).

4 Dispozitive de pornire a motorului 
(numai dacă a fost instalat demarorul motorului).

5 Cutia cu borne pentru alimentarea cu curent electric 
(varianta trifazată este ilustrată mai sus).

6
Suporţii siguranţei pentru siguranţele circuitului de 
control (de la 1 la 3 în funcţie de varianta de tensiune/
curent).

8 Condensatorul de funcţionare 
(numai pentru pompele monofazate).

9 Intrări de cablu Pg.
10 Împământarea ( PE).
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Poz. Descriere

1 Modulul CU 212.

2 Cutia cu borne pentru semnalele de intrare 
(11-12, 22, 32, 42).

3

Cutia cu borne cu:
• intrări pentru releele termice ale motorului 

(T11-T21, T12-T22),
• ieşirea pentru dispozitivul de alarmă exterior pentru 

alarmă de nivel ridicat (H1-H2),
• ieşirea pentru dispozitivul de alarmă exterior pentru 

alarmă obişnuită (GA1-GA2).

4
Dispozitive de pornire a motorului, pompele 1 şi 2 
(numai dacă au fost instalate dispozitive de pornire a 
motorului). 

5 Cutia cu borne pentru alimentarea cu curent electric 
(varianta trifazată este ilustrată mai sus).

6
Suporţii siguranţei pentru siguranţele circuitului de 
control (de la 1 la 3 în funcţie de varianta de tensiune/
curent). 

7 Transformator de izolare.

8 Condensator de funcţionare 
(numai pentru pompe monofazate).

9 Intrări de cablu Pg.
10 Împământare ( PE).
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6.5 Diagrama de conexiuni

Fig. 11

TM
02

 2
32

2 
38

02Denumire Numărul 
bornelor

Conectarea senzorului de nivel.
Vezi şi secţiunea 5.3.3. 11-42
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7. Pornirea
După instalarea corectă a staţiei de ridicare Multilift şi conectarea 
acesteia conform reglementărilor locale şi după efectuarea 
setărilor controlerului, poate fi pornită staţia de ridicare.

Pornirea trebuie realizată de personal autorizat.
Procedaţi după cum urmează:
1. Dacă, în timpul instalării staţiei de ridicare, este necesară 

deconectarea controlerului LC 109 sau LCD 109 de la staţie, 
asiguraţi-vă că bornele sunt conectate la fel ca înainte de a fi 
deconectate.
Vezi şi secţiunea 6.5 Diagrama de conexiuni.

2. Dacă demarorul motorului a fost instalat, verificaţi ca setările 
să fie corecte.

3. Verificaţi dacă a fost selectat nivelul corect al aspiraţiei, 180 
sau 250 mm, vezi “Întrerupătorul 1” din secţiunea 
7.2 Setarea întrerupătorului DIP.

4. Porniţi alimentarea cu curent electric.
Numai pentru staţiile de ridicare trifazate: dacă se indică o 
secvenţă de faze incorectă pe tabloul de comandă al 
controlerului, schimbaţi între ele două faze în conectorul CEE.

5. Deschideţi toate vanele de izolare.
6. Efectuaţi o probă de funcţionare timp de maxim 1 minut 

mutând butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-
auto) în poziţia ON (pornit) ( ), vezi secţiunea 7.3.

7. Puneţi butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) 
în poziţia AUTO ( ), vezi secţiunea 7.3.

8. Alimentaţi rezervorul cu lichid (apă curată) până la pornirea 
pompei. Opriţi alimentarea cu lichid şi verificaţi ca rezervorul 
să fie gol/nivelul lichidului să scadă la nivelul de oprire.

Dacă sunt necesare înălţimi mari de pompare, întârzierea de 
oprire poate fi schimbată, vezi secţiunea 7.2 Setarea 
întrerupătorului DIP.
Notă: Buşonul de scurgere de pe partea clapetului de sens este 
folosit pentru golirea conductei dintre clapetul de sens şi vana de 
izolare, dacă este prevăzută.
În timpul unei funcţionări normale, şurubul trebuie lăsat nestrâns. 
Când este strâns buşonul de scurgere, vezi fig. 12, clapetul de 
sens va fi forţat să se deschidă iar conţinutul conductei de 
refulare va fi golit în rezervorul de colectare. 

Fig. 12

7.1 Sensul de rotaţie
Când staţia de este livrată din fabrică, sensul de rotaţie al pompei 
este corect.
Numai pentru staţiile de ridicare trifazate: În cazul în care 
cablurile dintre controler şi pompe au fost deconectate, trebuie 
respectat punctul 1. secţiunea 7. Pornirea.
Dacă se indică o secvenţă de faze greşită pe tabloul de comandă 
al controlerului, schimbaţi între ele două faze în conectorul CEE.

7.2 Setarea întrerupătorului DIP
La controlerele LC 109 şi LCD 109, modulele CU 211 şi CU 212 
au un întrerupător DIP cu 10 poli în colţul din dreapta jos, vezi 
fig. 13.
Notă: În timpul setării, controlerul trebuie scos din circuit timp de 
cel puţin 1 minut pentru a se asigura configuraţia corectă în 
timpul pornirii după modificarea setării întrerupătorului DIP.
Setarea întrerupătorului DIP oferă următoarele posibilităţi:
• setarea nivelului aspiraţiei (întrerupătorul 1),
• deselectarea întârzierii de pornire şi efectuarea unei probe de 

funcţionare (întrerupătorul 4),
• setarea întârzierii de oprire (întrerupătoarele 5, 6 şi 7),
• selectarea resetării automate a alarmei (întrerupătorul 9),
• selectarea re-pornirii automate (întrerupătorul 10).
Vezi explicaţiile setărilor mai jos.
Fig. 13 arată setările de fabrică ale întrerupătorului DIP.

Fig. 13

Fiecare întrerupător în parte (de la 1 la 10) al întrerupătorului DIP 
poate fi setat la poziţia OFF (oprit) sau ON (pornit).
Notă: Întrerupătorul DIP nu trebuie setat la alte combinaţii de 
întrerupător decât cele descrise în această secţiune.
Setaţi întrerupătoarele de la 1 la 10 după cum urmează:
• Întrerupătorul 1, nivelul aspiraţiei:
Când este schimbată setarea întrerupătorului, controlerul trebuie 
deconectat timp de cel puţin 1 minut! 

• Întrerupătoarele 2 şi 3:
Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut!

Înainte de începerea unor lucrări la pompele folosite 
pentru pomparea unor lichide care ar putea fi 
periculoase, trebuie efectuată o curăţare/aerisire 
completă a pompelor, rezervorului, etc. conform 
reglementărilor locale.
Înainte de a realiza conexiuni la LC 109 sau la 
LCD 109 sau de a efectua lucrări la staţiile de 
ridicare, etc., trebuie să se asigure că alimentarea cu 
curent electric a fost deconectată şi că nu se poate 
conecta accidental.
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Această setare determină nivelul aspiraţiei al staţiei 
de ridicare. Poziţia OFF (oprit) corespunde unui nivel 
de aspiraţie de 180 mm iar ON (pornit) corespunde 
unui nivel de aspiraţie de 250 mm.

Întrerupătoarele 2 şi 3 nu au nici o funcţie legată de 
aplicaţia curentă, dar trebuie menţinută această 
setare.
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• Întrerupătorul 4, întârzierea de pornire şi proba de funcţionare 
automată (numai în legătură cu funcţionarea de rezervă pe 
bază de baterie):

Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut!

• Întrerupătoarele 5, 6 şi 7, întârzierea de oprire:
Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut!

• Întrerupătorul 8:
Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut!

• Întrerupătorul 9, resetarea automată a alarmei:
Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut!

• Întrerupătorul 10, repornirea automată:
Când este schimbată setarea întrerupătorului DIP, controlerul 
trebuie deconectat timp de cel puţin 1 minut! 

La această setare, pornirea este întârziată într-un 
interval de la 0 la 255 secunde (aleatoriu) după 
alimentarea cu curent electric a fost conectată când 
nivelul de lichid este suficient de mare.
Proba de funcţionare automată din 24 în 24 ore.
După ce a fost conectată alimentarea cu curent 
electric, pompa va porni imediat când nivelul de lichid 
este suficient de mare.
Fără probă de funcţionare automată.

Întârzierea de oprire este timpul dintre momentul când este 
dat semnalul de oprire şi momentul când se opreşte pompa.
Întârzierea de oprire este adaptată la capacitatea rezervorului 
şi timpul pompei. Setarea trebuie schimbată doar dacă 
rezervorul nu este golit suficient în cadrul aplicaţiei respective.

0 sec. 8 sec.

2 sec. 10 sec.

4 sec. 12 sec.

6 sec. 14 sec.

Întrerupătorul 8 nu are nici o funcţie legată de 
aplicaţia curentă, dar trebuie menţinută această 
setare!

Această setare asigură resetarea automată a 
semnalelor de alarmă la dispozitivele externe de 
alarmă şi buzerul încorporat. Un semnal de alarmă va 
fi resetat însă numai dacă nu mai există cauza care a 
declanşat defecţiunea. 
La această setare, semnalul de alarmă trebuie resetat 
manual cu ajutorul butonului de resetare (butonul de 
resetare este descris în secţiunea 
7.3 Butonul de resetare şi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto).

Această setare nu trebuie schimbată. Ea asigură 
repornirea automată a motorului după ce a fost scos din 
funcţiune datorită unei temperaturi prea mari.
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7.3 Butonul de resetare şi butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto)

7.4 Condiţii normale de funcţionare
 = indicatorul luminos este stins.
 = indicatorul luminos este aprins.
 = indicatorul luminos este intermitent.

Următoarele se aplică indicaţiilor de mai jos:
Când indicările de la CU 211 şi CU 212 sunt identice, se va 
prezenta doar CU 211.
Când indicările de la CU 211 şi CU 212 sunt diferite, se vor 
prezenta atât CU 211 cât şi CU 212.

Butonul de resetare este un buton de comandă pentru resetarea manuală a semnalelor de alarmă la dispozitivele 
de alarmă externe şi buzerul încorporat (adică nu pentru resetarea memoriei de alarmă deoarece aceasta este 
resetată cu ajutorul butonului de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), vezi poziţia OFF (oprit) ( )).
Chiar dacă încă mai există condiţia de defecţiune, dispozitivele externe de alarmă şi buzerul încorporat va fi resetat 
când este apăsat butonul de resetare.
Butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) are trei poziţii diferite:
ON (pornit) ( ), poziţia sus:
• Pompa va porni când întrerupătorul selector este pus în această poziţie (cu excepţia cazului în care un demaror 

al motorului, dacă există, a deconectat pompa).
• Dacă releul termic al motorului înregistrează supra-temperatură, pompa nu va fi deconectată.

Notă: Determinarea duratei de funcţionare a pompei cu această indicare de defecţiune este responsabilitate 
utilizatorului. O perioadă lungă de timp va deteriora pompa!

OFF (oprit) ( ), poziţia de mijloc:
• Pompa nu poate porni când întrerupătorul selector a fost setat în această poziţie.
• Memoria de alarmă este resetată punând întrerupătorul selector în poziţia OFF (oprit) ( ). Memoria de alarmă 

este indicarea luminoasă a unei defecţiuni care a dispărut. Dacă setarea de defecţiune există în continuare când 
întrerupătorul selector este pus în poziţia ON (pornit) ( ) sau AUTO ( ), indicarea de alarmă va fi repetată 
imediat.

AUTO ( ), poziţia jos:
• Pompa este controlată de semnalele de intrare de la senzorul de nivel iar pompa (pompele) conform setării 

întrerupătorului DIP selectat.
• Semnalele de alarmă vor fi resetate automat. Întrerupătorul 9 al întrupătorului DIP însă, poate fi setat la resetare 

manuală care se realizează cu ajutorul butonului de resetare, vezi secţiunea 7.2 Setarea întrerupătorului DIP.
• Pompa va fi repornită automat când dispare starea de defecţiune respectivă.
• Când pompa porneşte automat după o stare de defecţiune care a dispărut, indicatorul luminos va continua să 

arate o condiţie de defecţiune (memoria de alarmă) iar indicaţia poate fi îndepărtată numai prin resetarea 
memoriei de alarmă, vezi poziţia OFF (oprit) ( ).

1

Nivelul de lichid din rezervorul de colectare este mai mic decât nivelul de pornire al pompei:
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

Nivelul de lichid al rezervorului de colectare este mai mare decât nivelul de pornire al pompei:
• Întârzierea de pornire a pompei (se aplică doar pornirii după întreruperea alimentării cu curent electric şi 

dacă a fost prevăzută o baterie de rezervă). Indicatorul luminos verde este intermitent.
• Indicatorul luminos portocaliu de jos este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

Nivelul lichidului din rezervorul de colectare este mai mare decât nivelul de pornire al celei de-a doua pompe:
• Întârzierea de pornire a pompei (se aplică doar pornirii după întreruperea alimentării cu curent electric şi 

dacă a fost prevăzută o baterie de rezervă). Indicatorul luminos verde este intermitent.
• Prima pompă este în funcţiune. Indicatorul luminos verde este aprins.
• Cele două indicatoare luminoase portocalii de jos sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Nivelul de lichid din rezervorul de colectare este mai mare decât nivelul de pornire al pompei:
• Pompa este în funcţiune. Indicatorul luminos verde este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de jos este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

Nivelul de lichid din rezervorul de colectare este mai mare decât nivelul de pornire al celei de-a doua pompe:
• Pompele sunt în funcţiune. Două indicatoare luminoase verzi sunt aprinse.
• Cele două indicatoare luminoase portocalii de jos sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

CU 211 1

CU 211 1

CU 212 1

2

CU 211 1

CU 212 1

2
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7.5 Condiţii de alarmă
Alarma obişnuită activează:
• indicatorul luminos de culoare roşie,
• buzerul încorporat şi
• dispozitivul extern de alarmă pentru alarma obişnuită.
Alarma de nivel ridicat activează:
• alarma obişnuită (vezi mai sus),
• dispozitivul extern de alarmă pentru alarma nivel ridicat,
• indicatorul luminos portocaliu de sus (intermitent) şi
• celelalte indicatoare luminoase portocalii (permanent aprinse).
Tabelul de mai jos prezintă exemple de condiţii tipice de alarmă.

 = indicatorul luminos este stins.
 = indicatorul luminos este aprins.
 = indicatorul luminos este intermitent.

Secvenţă de faze greşită (numai variantele trifazate):
• Indicatorul luminos roşu pentru secvenţă de faze greşită este aprins.
• Alarma obişnuită este aprinsă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Pompa nu poate fi pornită în această stare. Schimbaţi între ele două faze în conectorul CEE.

Sensorul de nivel este murdar sau defect:
• Indicatorul luminos roşu pentru secvenţă de faze greşită este aprins.
• Alarma obişnuită este aprinsă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
În timpul pompării, pot fi aprinse diverse combinaţii de indicatoare luminoase portocalii. 
După pompare, defecţiunea este indicată după cum se ilustrează în figură.

Se aplică numai dacă a fost instalat un demaror al motorului (accesorii).
Demarorul motorului s-a răcit şi a fost resetat manual după scoaterea din funcţiune. 
Pompa funcţionează din nou:
• Pompa funcţionează. Indicatorul luminos verde este aprins.
• Indicatorul luminos roşu pentru indicarea defectării pompei este aprins.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de jos este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3. 
Dispozitivele de pornire motorului s-au răcit şi au fost resetat manual după scoaterea din funcţiune. 
Pompele funcţionează din nou:
• Pompele funcţionează. Cele două indicatoare luminoase de culoare verde sunt aprinse.
• Cele două indicatoare luminoase de culoare roşie pentru indicarea defectării pompei sunt aprinse.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Cele două indicatoare luminoase de culoare portocalie de jos sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3.
Releul termic al motorului a scos din funcţiune pompa. Motorul nu s-a răcit suficient încă:
• Indicatorul luminos roşu pentru indicarea defectării pompei este intermitent.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de jos este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

Releele termice ale motorului au scos din funcţiune pompa. Motoarele nu s-au răcit suficient încă:
• Cele două indicatoare luminoase de culoare roşie pentru indicarea defectării pompei sunt intermitente.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Cele două indicatoare luminoase portocalii de jos sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.

CU 211 1

CU 211 1

CU 211 1

CU 212 1

2

CU 211 1

CU 212 1
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8. Întreţinere şi service
La o utilizare normală, staţiile de ridicare Multilift M şi MD 
necesită lucrări minime de întreţinere. 

Pompele cu o funcţionare normală trebuie verificate cel puţin o 
dată pe an. Trebuie respectate reglementările locale.

Aceste verificări periodice ale staţiei de ridicare trebuie realizate 
de personal autorizat şi trebuie să cuprindă printre altele măsuri 
de întreţinere ale instalaţiei electrice şi ale celei mecanice. 
Trebuie verificate următoarele puncte:
• Consumul de energie electrică 
Vezi plăcuţa de identificare.
• Intrarea de cablu 
Asiguraţi-vă că intrarea cablului este etanşă şi cablurile nu sunt 
îndoite şi/sau deteriorate.
• Piesele pompei 
Verificaţi rotorul, etanşarea de arbore, etc. pentru a depista o 
eventuală uzură. Înlocuiţi piesele defecte.
• Rulmenţii 
Verificaţi arborele pentru a depista o funcţionare zgomotoasă sau 
greoaie (rotiţi arborele cu mâna). Înlocuiţi rulmenţii defecţie.
O reparaţie generală este de obicei necesară în cazul unor 
rulmenţi defecţi sau a unei funcţionări necorespunzătoare a 
motorului. Aceste lucrări trebuie executate de către fabricant sau 
de un atelier de service autorizat.

Pompa s-a răcit după ce releul termic a scos din funcţiune pompa. Pompa este în funcţiune din nou:
• Pompa este în funcţiune. Indicatorul luminos verde este aprins.
• Indicatorul luminos roşu pentru indicarea defectării pompei este aprins.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de jos este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3.
Pompele s-au răcit după ce releul termic le-a scos din funcţiune. Pompele sunt în funcţiune din nou:
• Pompele funcţionează. Cele două indicatoare luminoase de culoare verde sunt aprinse.
• Cele două indicatoare luminoase de culoare roşie pentru indicarea defectării pompei emit un semnal 

intermitent.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Cele două indicatoare luminoase portocalii de jos sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3.
Alarmă de nivel înalt. Pompa este în funcţiune:
• Pompa este în funcţiune. Indicatorul luminos verde este aprins.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de sus este intermitent.
• Celelalte indicatoare luminoase portocalii sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Alarmă de nivel înalt. Pompele sunt în funcţiune:
• Pompele funcţionează. Cele două indicatoare luminoase de culoare verde sunt aprinse.
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de sus este intermitent.
• Celelalte indicatoare luminoase portocalii sunt aprinse.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
A existat o situaţie de nivel înalt iar nivelul de lichid din rezervorul de colectare este acum mai mic decât nivelul 
de pornire al pompei:
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Indicatorul luminos portocaliu de sus este intermitent.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3.
Senzorul de nivel este murdar sau defect sau cantitatea de lichid la aspiraţie este prea mare:
• Alarma obişnuită este activă. Indicatorul luminos roşu este aprins.
• Alimentarea cu curent electric este pornită. Indicatorul luminos de culoare verde este aprins.
Această indicare de alarmă poate fi resetată prin resetarea memoriei de alarmă, vezi butonul de selectare ON-
OFF-AUTO (pornit-oprit-auto), secţiunea 7.3.
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Înainte de realizarea unor lucrări de service şi 
întreţinere la staţiile de ridicare folosite pentru 
pomparea lichidelor care pot fi dăunătoare sănătăţii, 
asiguraţi-vă că staţia de ridicare a fost complet 
spălată cu apă curată iar conducta de refulare a fost 
evacuată. Clătiţi piesele în apă după demontare. 
Asiguraţi-vă că vanele de izolare au fost închise. 
Lucrările trebuie realizate în conformitate cu 
reglementările locale.
Înainte de a realiza conexiuni la LC 109 sau la 
LCD 109 sau de a efectua lucrări la staţiile de 
ridicare, etc., trebuie să se asigure că alimentarea cu 
curent electric a fost deconectată şi că nu se poate 
conecta accidental. 
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Curăţarea clapetului de sens (dacă este necesar):
Procedaţi după cum urmează:
1. Închideţi vana de izolare de la conducta de refulare şi 

conducta de aspiraţie (dacă este montat) sau goliţi conducta 
de refulare strângând buşonul de scurgere pe partea 
clapetului de sens, vezi secţiunea 7. Pornirea.

2. Curăţaţi clapetul de sens prin capacul de curăţare de pe 
partea conductei de refulare. În cazul în care este necesară 
curăţarea prinderii clapetei, poate fi necesară îndepărtarea 
carcasei vanei de la partea de jos a conductei de refulare.

8.1 Întreţinere instalaţie electrică
• Verificaţi garniturile de la partea din faţă a dulapurilor LC 109 

şi LCD 109 şi cele de la intrările de cablu Pg.
• Verificaţi intrările de cablu.
• Verificaţi funcţiile controlerului.
• Verificaţi şi curăţaţi senzorul de nivel. Verificaţi funcţiile sale, 

de exemplu într-o găleată cu apă. Vezi “Curăţarea senzorului 
de nivel” de mai jos.

• Dacă LC 109 sau LCD 109 au fost instalate într-un mediu 
agresiv, se recomandă verificarea contactelor demarorului 
motorului, dacă sunt instalate, pentru a identifica un posibil 
atac care ar produce coroziune.
La instalări tipice, contactele demarorului motorului vor 
funcţiona câţiva ani şi nu vor necesita nici o inspecţie.

Notă: Lista de mai sus nu este completă. LC 109 sau LCD 109 
pot fi instalate în medii care necesită lucrări de întreţinere 
complete şi regulate.

Curăţarea senzorului de nivel:
Procedaţi după cum urmează:
1. Puneţi butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) 

în poziţia OFF (oprit) ( ), vezi secţiunea 7.3.
2. Desprindeţi capacul cu senzorul de nivel rotind piuliţa 

olandeză de cuplare în sens invers acelor de ceasornic.
3. Ridicaţi cu atenţie senzorul din rezervor. Nu îl ridicaţi cu 

ajutorul cablului.
Notă: Capacul trebuie să fie întotdeauna orientat în sus.

4. Verificaţi posibile depuneri pe sau la interiorul tubului 
senzorului şi dacă orificiul de aerisire de pe partea tubului 
senzorului este curat.

5. Îndepărtaţi orice depuneri. Dacă este necesar, spălaţi 
senzorul cu apă curată la o mică presiune, dar nu spălaţi tubul 
senzorului.

6. Verificaţi senzorul coborându-l încet în găleata cu apă.
Notă: Controlerul trebuie să fie sub tensiune dar motorul 
trebuie deconectat.

7. Verificaţi indicatoarele luminoase portocalii pentru indicarea 
nivelului de lichid în ordinea 1, 2, 3 şi 4. Când se aprinde 
indicatorul 4 de culoare portocalie, sunt activate buzerul şi 
releul semnalului de alarmă.
Vezi secţiunile 5.4.1 Tabloul de comandă şi 5.3.3 Nivelul 
rezervorului peste nivelul podelei.

8. Când indicatoarele luminoase se aprind în ordinea corectă, 
senzorul operează corect şi poate fi montat din nou.

În cazul în care conducta de refulare trebuie golită, vezi secţiunea 
7. Pornirea.

8.2 Întreţinere instalaţie mecanică
• Verificaţi posibile depuneri şi/sau acumulări de nămol din 

rezervorul de colectare.
• Verificaţi posibile blocaje pe partea de aspiraţie a staţiei de 

ridicare. Un blocaj va fi de obicei determinat de un obiect solid 
mare.

• Verificaţi garniturile conexiunilor la sistemul staţionar 
(la vane, etc.).

• Verificaţi existenţa unor posibile fisuri sau deformări ale 
rezervorului. Acestea pot apărea în cazul unei asamblări 
defectuoase şi astfel unor tensiuni mari exercitate asupra 
rezervorului.

Notă: Lista de mai sus nu este completă. Staţia de ridicare poate 
fi instalată în medii care necesită o întreţinere completă şi 
regulată.

8.3 Staţia de ridicare contaminată şi componente
Note: Dacă o staţie de ridicare Multilift a fost folosită pentru un 
lichid care este dăunător sănătăţii sau toxic, va fi clasificat ca 
fiind contaminată.
Dacă se solicită Grundfos pentru efectuarea lucrărilor de service 
pentru staţia de ridicare, trebuie contactat Grundfos furnizând 
detalii cu privire la lichidul pompat, etc. înainte ca staţia de 
ridicare să fie returnată pentru service. În caz contrar, Grundfos 
poate refuza sau accepta staţia de ridicare pentru service.
Staţia de ridicare care a intrat în contact cu lichidul pompat 
trebuie curăţată complet înainte de a fi returnate la Grundfos.
Eventualele costuri aferente returnării staţiei de ridicare sunt 
plătite de client. 
Cu toate acestea, orice aplicaţii pentru service (indiferent unde se 
face) trebuie să includă detalii referitoare la lichidul de pompat 
dacă staţia de ridicare a fost folosită pentru lichide care sunt 
dăunătoare sănătăţii sau toxice. 
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9. Tabel pentru identificarea defecţiunilor

9.1 Siguranţele
Controlerele LC 109 şi LCD 109 sunt furnizate cu o siguranţă din 
sârmă subţire pentru protejarea pieselor electronice. Dacă 
siguranţa este defectă, înlocuiţi-o cu o siguranţă de acelaşi tip. 
O siguranţă de schimb este poziţionată la interiorul controlerului.

Înainte de realizarea unor lucrări la staţiile de ridicare folosite pentru pomparea lichidelor care pot fi dăunătoare sănătăţii, 
asiguraţi-vă staţia de ridicare a fost complet spălată cu apă curată iar conducta de refulare a fost evacuată. Clătiţi piesele în 
apă după demontare. Asiguraţi-vă că vanele de izolare au fost închise. Lucrările trebuie realizate în conformitate cu 
reglementările locale.
Înainte de a realiza conexiuni la LC 109 sau la LCD 109 sau de a efectua lucrări la staţiile de ridicare, etc., trebuie să se 
asigure că alimentarea cu curent electric a fost deconectată şi că nu se poate conecta accidental. 

Defecţiune Cauza Remediu

1. Pompa nu 
funcţionează.

a) Nu există o alimentare cu curent electric.
Fără baterie de rezervă:
Nici una dintre indicatoarele luminoase sunt 
aprinse.
Cu baterie de rezervă (accesoriu):
Vezi secţiunea 5.4.2.

Conectaţi alimentarea de curent electric. 

b) Butonul de selectare ON-OFF-AUTO 
(pornit-oprit-auto) este în poziţia OFF (oprit) 
( ), vezi secţiunea 7.3.

Puneţi butonul de selectare ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-
auto) în poziţia ON (pornit) ( ) sau AUTO ( ).

c) Conectarea nu este conform acestor 
instrucţiuni de instalare şi funcţionare. 

Conectaţi staţia de ridicare corect, vezi secţiunea 
6.5 Diagrama de conexiuni.

d) Siguranţele circuitului de control sunt arse. Verificaţi şi eliminaţi cauza. Înlocuiţi siguranţele circuitului de 
control (vezi poz. 6, fig. 7 sau 9).

e) Demarorul motorului a scos din funcţiune 
pompa (este relevant numai dacă demarorul 
motorului a fost instalat).
Indicatorul luminos de culoare roşie pentru 
indicarea defectării pompei este permanent 
aprins, vezi secţiunea 7.5.

Verificaţi pompa şi rezervorul ca şi setarea demarorului 
motorului.

f) Releul termic din motor a scos din funcţiune 
pompa.
Indicatorul luminos roşu pentru indicarea 
defectării pompei este intermitent, vezi 
secţiunea 7.5.

Lăsaţi pompa să se răcească. După răcire, pompa va porni 
din nou automat cu excepţia cazului în care LC 109 sau 
LCD 109 a fost setat la re-pornire manuală, vezi secţiunea 
7.2. În acest caz, butonul de selectare 
ON-OFF-AUTO (pornit-oprit-auto) trebuie pus în poziţia OFF 
(oprit) ( ) pentru o perioadă scurtă de timp.
Dacă deconectarea se datorează unor impurităţi din rezervor 
sau din sistem, cereţi un colector de nămol.
Dacă senzorul de nivel este murdar, ridicaţi capacul cu 
senzorul şi curăţaţi senzorul.

g) Circuitul de control pentru demarorul 
motorului a fost întrerupt sau este defect 
(relevant numai dacă a fost instalat 
demarorul motorului).
Indicatorul luminos de culoare verde care 
indică funcţionarea pompei este permanent 
aprins, vezi secţiunea 5.4.1.

Verificaţi circuitul de control.

h) Cablul motor/alimentare este defect. Verificaţi motorul şi cablul.
i) Senzorul de nivel este murdar sau defect. Verificaţi cablurile. Curăţaţi sau înlocuiţi senzorul de nivel.
j) Pompa este blocată sau defectă. Curăţaţi, reparaţi sau înlocuiţi pompa.
k) Nivelul de lichid din rezervorul e colectare 

este prea mic.
Alimentaţi rezervorul cu lichid (apă curată).

l) Controlerul este defect. Verificaţi controlerul şi înlocuiţi posibilele componente 
defecte.

m) Noua setare a întrerupătorului DIP nu 
funcţionează corect.

Deconectaţi alimentarea de la controler timp de 1 minut şi 
conectaţi-o la loc din nou (procedura normală), vezi 
secţiunea 7.2.

2. Pompa porneşte/
opreşte frecvent 
sau funcţionează 
constant.

a) Senzorul de nivel este murdar sau defect. Verificaţi cablurile. Curăţaţi sau înlocuiţi senzorul de nivel.
b) Contactorul din controler este defect. Înlocuiţi contactorul.
c) Controlerul este defect. Verificaţi controlerul şi înlocuiţi posibilele componente 

defecte.
d) Clapetul de sens este blocat sau prezintă 

scurgeri.
Curăţaţi clapetul de sens, vezi secţiunea 8. Întreţinere şi 
service.
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10. Date tehnice
Tensiunea de alimentare
• 1 x 230 V –10/+6%, 50 Hz, PE.
• 3 x 230 V –10/+6%, 50 Hz, PE.
• 3 x 400 V –10/+6%/N, 50 Hz, PE. 
Vezi plăcuţele de identificare.

Împământarea sistemului de alimentare
Pentru sistemele TN şi TT.

Tensiunea nominală de izolare, Ui
4 kV.

Tensiunea nominală de rezistenţă a impulsului, Uimp
4 kV.

Siguranţa de rezervă

Tensiunea de ieşire pentru pompă
• 1 x 230 V, 50 Hz. 
• 3 x 230 V, 50 Hz. 
• 3 x 400 V, 50 Hz.
În funcţie de tensiunea de alimentare.

Ieşirile pentru dispozitivele de alarmă
Max. 400 VAC / max. 2 A / min. 10 mA / AC1.

Consumul de energie electrică al controlerului
8-12 W. 

Siguranţa circuitului de control
Siguranţa cu sârmă subţire: 250 mA / F / 32 mm x ø6 mm.

Temperatura mediului
• În timpul funcţionării: între 0°C şi +40°C.
• La depozitare: între –30°C şi +50°C.
Controlerul nu trebuie expus acţiunii directe a razelor soarelui.

Temperatura lichidului
• între 0°C şi +40°C.
• Pentru perioade scurte de până la +60°C (maxim 5 minute pe 

oră).

Valoarea pH
Între 4 şi 10.

Densitatea maximă a lichidului
1100 kg/m3.

Modul de funcţionare 
Max. 20 porniri pe oră.
Notaţi că pompele sunt proiectate numai pentru o funcţionare 
intermitentă.

Funcţionare

Protecţia motorului
Releul termic încorporat în înfăşurările motorului.

Clasa de protecţie
• Motor: IP 68.
• Controler: IP 55.

Nivelul zgomotului
Nivelul de zgomot al pompei este mai mic decât valorile limită 
stabilite în Directiva Consiliului CE 98/37/EC referitoare la utilaje.

EMC (compatibilitatea electromagnetică)
Conform EN 61 000-6-2 şi EN 61 000-6-3.

Dimensiuni
Vezi desenele dimensionale de la sfârşitul acestor instrucţiuni. 

Dulapul de comandă
• Dimensiunile externe:

Înălţimea = 350 mm, lăţimea = 250 mm, 
adâncimea = 136 mm.

• Material: Tehnopolimer şi policarbonat.
• Greutatea: Aproximativ 3 kg, vezi plăcuţa de identificare.

Controler Siguranţa de rezervă

LC 109.230.1.7.35 16
LC 109.230.1.9.50 16
LC 109.230.3.6,5 16
LC 109.230.3.12 16
LC 109.400.3.4 16
LC 109.400.3.7 16
LCD 109.230.1.9.50 25
LCD 109.230.3.6,5 (4 poli) 16
LCD 109.230.3.12 (2 poli) 35
LCD 109.400.3.4 (4 poli) 16
LCD 109.400.3.7 (2 poli) 25

Tip Modul de funcţionare

M.12.1.4 S3-13% 3 min.
M.15.1.4/MD.15.1.4 S3-13% 3 min.

M.12.3.4 S3-40% 1 min.
M.15.3.4/MD.15.3.4 S3-40% 1 min.
M.22.3.4/MD.22.3.4 S3-40% 1 min.
M.24.3.2/MD24.3.2 S3-20% 1 min.
M.32.3.2/MD.32.3.2 S3-20% 1 min.

Tip
Qmax. Hmin. Hmax.

[m3] [m] [m]

M.12.1.4 39,6 5,0 8,5
M.15.1.4 54,0 3,5 9,1
M.12.3.4 39,6 3,4 7,7
M.15.3.4 57,6 3,3 9,0
M.22.3.4 45,0 6,2 10,2
M.24.3.2 29,9 7,9 15,8
M.32.3.2 25,2 12,4 19,5
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10.1 Curba de caracteristică a pompei
Curba are rol doar orientativ şi nu trebuie folosită ca o garanţie. 
Toleranţele sunt conform ISO 9906 Anexa A.

Fig. 14

11. Scoaterea din uz
Scoaterea din uz a acestui produs sau pieselor acestuia trebuie 
realizat în conformitate cu următoarele îndrumări:
1. Folosiţi serviciile publice sau private de colectare a deşeurilor.
2. În cazul în care nu există astfel de servicii de colectare a 

deşeurilor sau acestea nu pot trata materialele folosite în 
fabricaţia produsului, transportaţi produsul sau orice materiale 
periculoase ale acestuia la cea mai apropiată reprezentanţă 
sau atelier de service Grundfos.
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Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.
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Fig. A - Dimensional sketch - M

Fig. B - Dimensional sketch - MD
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Pos. no.
Description

6 Collecting tank Sammelbehälter Réservoir Serbatoio di raccolta
12 Discharge flange Druckflansch Bride de refoulement Flangia di scarico
13 Breeches pipe Hosenrohr Bifurcations tuyau Tubo di raccordo
18 Cleaning cover Reinigungsdeckel Couvercle de nettoyage Coperchio di pulizia
18c Hexagon socket head screw Innensechskantschraube Vis à tête hexagonale Brugola esagonale
25a Cover plate Deckplatte Plaque de couverture Piastra di copertura
25b Screw Schraube Vis Vite
25c Set screw Gewindestift mit In-

nensechskant
Jeu de vis Vite di regolazione

35 Hexagon socket head screw Innensechskantschraube Vis à tête hexagonale Brugola esagonale
35b Washer Unterlegscheibe Rondelle Rondella
35c Nut Mutter Ecrou Dado
39 Gasket Dichtung Bague d’étanchéité Guarnizione
49 Impeller Laufrad Roue Girante
55 Stator housing with stator Statorgehäuse mit Stator Chemise du stator avec 

stator
Alloggiamento statore con 
statore

55b Hexagon socket head screw Innensechskantschraube Vis à tête hexagonale Brugola esagonale
100 O-ring O-Ring Joint torique O-ring
103 Lip seal ring Lippendichtung Joint d'étanchéité à lèvres Guarnizione circolare

a labbro
104 Lip seal ring Lippendichtung Joint d'étanchéité à lèvres Guarnizione circolare 

a labbro
153 Ball bearing Kugellager Roulement à billes Cuscinetto a sfere
154 Ball bearing Kugellager Roulement à billes Cuscinetto a sfere
155 Bearing cover Lagerdeckel Couvercle de palier Copricuscinetto
158 Corrugated spring Gewellte Feder Ressort ondulé Molla ondulata

159a O-ring O-Ring Joint torique O-ring
167 Cable entry Kabeleinführung Entrée de câble Pressacavo
172 Rotor with pump shaft Rotor mit Pumpenwelle Rotor avec arbre de pompe Rotore con albero motore
181 Motor cable Motorkabel Câble moteur Cavo motore
182 Level sensor Niveausensor Capteur de niveau Sensore di livello
187 O-ring O-Ring Joint torique O-ring
190 Lifting eye Transportöse Crochet de levage Anello di sollevamento
210 Valve casing Ventilgehäuse Revêtement vanne Alloggiamento valvola
211 Hexagon socket head screw Innensechskantschraube Vis à tête hexagonale Brugola esagonale

211a Washer Unterlegscheibe Rondelle Rondella
212 Gasket Dichtung Bague Guarnizione
215 Retainer for valve flap Halter für Ventilklappe Retenue pour soupape à 

clapet
Fermo per valvola a farfalla

217 Valve flap Ventilklappe Soupape à clapet Valvola a farfalla
217a O-ring O-Ring Joint torique O-ring
220 Flange Flansch Bride Flangia

220b O-ring O-Ring Joint torique O-ring
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Pos. no.
Description

6 Tanque colector Reservatório de recolha ∆εξαµενή περισυλλογής Verzameltank
12 Brida de descarga Flange de descarga Φλάντζα κατάθλιψης Afvoerflens
13 Tubo en Y Tubo bifurcado Εύκαµπτος σωλήνας Broekstuk
18 Tapa de limpieza Tampa de limpeza Καπάκι καθαρισµού Klep deksel
18c Tornillo hexagonal Parafuso sextavado interior Άλλεν Inbusbout
25a Cubierta Chapa de cobertura Έλασµα καπακιού Afdekplaat
25b Tornillo Parafuso Βίδα Schroef
25c Tornillo de sujeción Parafuso de pressão Ρυθµιστικός κοχλίας Stelbout
35 Tornillo hexagonal Parafuso sextavado interior Άλλεν Inbusbout

35b Arandela Anilha Ροδέλα Ring
35c Tuerca Porca Περικόχλιο Moer
39 Junta Junta Παρέµβυσµα Pakking ring 
49 Impulsor Impulsor Πτερωτή Waaier
55 Carcasa de estator con es-

tator
Voluta do estator com esta-
tor

Περίβληµα στάτη µε στάτη Motorhuis met stator

55b Tornillo hexagonal Parafuso sextavado interior Άλλεν Inbusbout
100 Junta tórica O-ring ∆ακτύλιος-Ο O-ring
103 Anillo de cierre labiado Empanque vedante ∆ακτύλιος στεγανοποιητι-

κού χείλους
Keer ring

104 Anillo de cierre labiado Empanque vedante ∆ακτύλιος στεγανοποιητι-
κού χείλους

Keer ring

153 Rodamiento de bolas Rolamento Σφαιρικό έδρανο Kogellager
154 Rodamiento de bolas Rolamento Σφαιρικό έδρανο Kogellager
155 Tapa del rodamiento Tampa de chumaceira Καπάκι εδράνου Lager dichtingshuis
158 Muelle ondulado Mola Έλασµα ελατήριο Golf ring

159a Junta tórica O-ring ∆ακτύλιος-Ο O-ring
167 Entrada de cable Entrada do cabo Είσοδος καλωδίου Kabeldoorvoer
172 Rotor con eje de bomba Rotor com veio de bomba Ρότορας µε άξονα αντλίας Rotor
181 Cable de motor Cabo do motor Καλώδιο κινητήρα Motorkabel
182 Sensor de nivel Sensor de nível Αισθητήρας στάθµης Niveauschakelaar
187 Junta tórica O-ring ∆ακτύλιος-Ο O-ring
190 Cáncamo Olhal de elevação Λαβή ανύψωσης Hijsoog
210 Alojamiento de válvula Voluta da válvula Περίβληµα βαλβίδας Klephuis
211 Tornillo hexagonal Parafuso sextavado interior Άλλεν Inbus bout

211a Arandela Anilha Ροδέλα Ring
212 Junta Junta Παρέµβυσµα Pakking ring
215 Retén para aleta de válvula Anel de retenção da válvula 

de borboleta
∆ιάταξη συγκράτησης για 
πτερύγιο βαλβίδας 

Klepveer

217 Aleta de válvula Válvula de borboleta Πτερύγιο βαλβίδας Terugslagklep
217a Junta tórica O-ring ∆ακτύλιος-Ο O-ring
220 Brida Flange Φλάντζα Flens

220b Junta tórica O-ring ∆ακτύλιος-Ο O-ring
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Pos. no.
Description

6 Uppsamlingstank Opsamlingsbeholder Zbiornik Сборный резервуар
12 Utloppsfläns Afgangsflange Króciec kołnierzowy Фланец напорного 

патрубка
13 Grenrör Bukserør Trójnik Y-образный 

симметричный тройник
18 Renslucka Rengøringsdæksel Pokrywa zaworu Крышка окна для 

удаления загрязнений
18c Insexskruv Cylinderskrue med indven-

dig sekskant
Śruby imbusowe Винт с внутренним 

шестигранником
25a Täckplatta Dækplade Podkładka Крышка
25b Skruv Skrue Śruba Винт
25c Skruvstift Gevindtap med indvendig 

sekskant
Śruba regulacyjna Установочный винт

35 Insexskruv Cylinderskrue med indven-
dig sekskant

Śruba imbusowa Винт с внутренним 
шестигранником

35b Bricka Spændeskive Podkładka Шайба
35c Mutter Møtrik Nakrętka Гайка
39 Packning Pakning Uszczelka Уплотнительная 

прокладка
49 Pumphjul Løber Wirnik Рабочее колесо
55 Statorhus med stator Statorhus med stator Obudowa silnika ze 

statorem
Корпус со статором

55b Insexskruv Cylinderskrue med indven-
dig sekskant

Śruba imbusowa Винт с внутренним 
шестигранником

100 O-ring O-ring Uszczelka O-ring Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

103 Läpptätningsring Læbetætning Uszczelnienie wargowe Манжетное уплотнение
104 Läpptätningsring Læbetætning Uszczelnienie wargowe Манжетное уплотнение
153 Kullager Kugleleje Łożysko kulkowe Шарикоподшипник
154 Kullager Kugleleje Łożysko kulkowe Шарикоподшипник
155 Lagerkåpa Lejedæksel Pokrywa łożyska Крышка подшипника
158 Fjäder Bølgefjeder Pierścień sprężynujący Гофрированная пружина

159a O-ring O-ring Uszczelka O-ring Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

167 Kabelgenomföring Kabelgennemføring Dławik kablowy Кабельный ввод
172 Rotor med pumpaxel Rotor med pumpeaksel Rotor z wałem pompy Ротор с валом насоса
181 Motorkabel Motorkabel Kabel silnika Кабель электродвигателя
182 Nivåsensor Niveausensor Czujnik poziomu Датчик контроля уровня
187 O-ring O-ring Uszczelka O-ring Уплотнительное кольцо 

круглого сечения
190 Lyftögla Løfteøje Zaczep z uchem Рым-болт
210 Ventilhus Ventilhus Obudowa zaworu Корпус клапана
211 Insexskruv Cylinderskrue med indven-

dig sekskant
Śruba imbusowa Винт с внутренним 

шестигранником
211a Bricka Spændeskive Podkładka Шайба
212 Packning Pakning Uszczelka Уплотнительная 

прокладка
215 Hållare för ventilklaff Holder for ventilklap Zacisk dla klapy zaworu Держатель заслонки 

клапана
217 Ventilklaff Ventilklap Klapa zaworu Заслонка клапана

217a O-ring O-ring Uszczelka O-ring Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

220 Fläns Flange Kołnierz Фланец
220b O-ring O-ring Uszczelka O-ring Уплотнительное кольцо 

круглого сечения
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Pos. no.
Description

6 sabirni spremnik Rezervor de colectare Akumulační nádrž Akumulačná nádrž
12 tlačna prirubnica Flanşa de refulare Výtlačná příruba Výtlačná príruba
13 rašljasta cijev Racord în furcă Kalhotový trubní kus Nohavicový potrubný kus
18 poklopac za čišćenje Capac de curăţare Kryt čistícího otvoru Kryt čistiaceho otvoru
18c nutarnji vijak sa 

šesterostranom glavom
Şurub cu cap cu locaş 
hexagonal

Šroub s vnitřním 
šestihranem

Skrutka s vnútorným 
šest’hranom

25a pokrovna pločica Placă de acoperire Krycí deska Krycia doska
25b vijak Şurub Šroub Skrutka
25c zatik s navojem Şurub de reglare Stavěcí šroub Nastavovacia skrutka
35 nutarnji vijak sa 

šesterostranom glavom
Şurub cu cap cu locaş 
hexagonal

Šroub s vnitřním 
šestihranem

Skrutka s vnútorným 
šest’hranom

35b podložna pločica Şaibă Podložka Podložka
35c matica Piuliţă Matice Matica
39 brtva Garnitură Těsnicí kroužek Tesniaci krúžok
49 rotor Rotor Oběžné kolo Obežné koleso
55 kućište statora sa statorom Carcasa statorului cu stator Těleso statoru se statorem Teleso statora so statorom

55b nutarnji vijak sa 
šesterostranom glavom

Şurub cu cap cu locaş 
hexagonal

Šroub s vnitřním 
šestihranem

Skrutka s vnútorným 
šest’hranom

100 O-prsten Inel O O-kroužek O-krúžok
103 klinasta brtva Inel muchie de etanşare Těsnicí kroužek (simmering) Tesniaci krúžok 

(simmering)
104 klinasta brtva Inel muchie de etanşare Těsnicí kroužek (simmering) Tesniaci krúžok 

(simmering)
153 kuglični ležaj Rulment Kuličkové ložisko Guličkové ložisko 
154 kuglični ležaj Rulment Kuličkové ložisko Guličkové ložisko
155 poklopac ležaja Capac lagăr Kryt ložiska Kryt ložiska
158 valovita opruga Arc ondulat Pružina Pružina

159a O-prsten Inel O O-kroužek O-krúžok
167 kabelska uvodnica Intrarea cablului Kabelová průchodka Káblová priechodka
172 rotor s vratilom crpke Rotor cu arborele pompei Rotor s hřídelem čerpadla Rotor s hriadeľom čerpadla
181 kabel motora Cablul motorului Motorový kabel Motorový kábel
182 senzor razine Senzorul de nivel Snímač hladiny Snímač hladiny
187 O-prsten Inel O O-kroužek O-krúžok
190 transportna ušica Urechea de ridicare Zvedací oko Zdvíhacie oko
210 kućište ventila Carcasa vanei Těleso ventilu Teleso ventilu
211 nutarnji vijak sa 

šesterostranom glavom
Şurub cu cap cu locaş 
hexagonal

Šroub s vnitřním 
šestihranem

Skrutka s vnútorným 
šest’hranom

211a brtveni prsten Şaibă Podložka Podložka
212 brtva Garnitură Těsnicí kroužek Tesniaci krúžok
215 držač zaklopke ventila Dispozitiv de blocare pentru 

clapa vanei
Držák klapky ventilu Držiak klapky ventilu

217 zaklopka ventila Clapa vanei Klapka ventilu Klapka ventilu
217a O-prsten Inel O O-kroužek O-krúžok
220 prirubnica Flanşă Příruba Príruba

220b O-prsten Inel O O-kroužek O-krúžok
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Fig. C - Exploded view - M
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Fig. D - Exploded view - MD
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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

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

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

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

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

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

Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220090 Минск ул.Олешева 14 
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil
GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhais - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Bulgaria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd. 
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

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.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia
GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Radoslava Cimermana 64a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-438 906

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki) 
Phone: +358-9 878 9150 
Telefax: +358-9 878 91550

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

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

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +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
Flat A, Ground Floor
61/62 Chamiers Aptmt
Chamiers Road
Chennai 600 028
Phone: +91-44 432 3487
Telefax: +91-44 432 3489

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

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

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
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-484 1014

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-2600 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

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

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

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

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
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+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

Republic of Moldova
MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531

România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5
RO-050657 Bucharest
Phone: +40 21 4115460/4115461
Telefax: +40 21 4115462
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, Школьная 39
Тел. (+7) 095 737 30 00,  564 88 00
Факс (+7) 095 737 75 36,  564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

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

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB 
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 1 563 5338
Telefax: +386 1 563 2098
E-mail: slovenia@grundfos.si

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 
Lunnagårdsgatan 6 
431 90 Mölndal 
Tel.: +46-0771-32 23 00 
Telefax: +46-31 331 94 60 

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

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

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 
3,
Bangna, Phrakanong
Bangkok 10260 
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

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

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС Украина
ул. Владимирская, 71, оф. 45
г. Киев, 01033, Украина,
Тел. +380 44 289 4050
Факс +380 44 289 4139

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

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

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

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

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

96478626 1205 214
Repl. 96478626 0605


