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Konformitási nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az MAGNA 
2000 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
irányelveinek:
– Gépek (98/37/EK).

Alkalmazott szabvány: EN ISO 12100.
– Elektromágneses összeférhetőség (89/336/EGK).

Alkalmazott szabvány: EN 61800-3.
– Meghatározott feszültség határokon belül használt elektromos 

eszközök (73/23/EGK) [95].
Alkalmazott szabványok: EN 60335-1: 1994 és EN 60335-2-51: 
1997.

Izjava o ustreznosti
Mi, Grundfos, pod polno odgovornostjo izjavljamo, da so izdelki 
MAGNA Serija 2000, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z 
naslednjimi smernicami Sveta za uskladitev pravnih predpisov držav 
članic Evropske skupnosti:
– Stroji (98/37/EG).

Uporabljena norma: EN ISO 12100.
– Elektromagnetna kompatibilnost (89/336/EWG).

Uporabljena norma: EN 61800-3.
– Električna pogonska sredstva za uporabo v določenih napetostnih 

mejah (73/23/EWG) [95].
Uporabljeni normi: EN 60335-1: 1994 in EN 60335-2-51: 1997.

Izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi 
MAGNA serija 2000, 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).

Korištena norma: EN 61800-3.
– Električni pogonski uređaji za korištenje unutar određenih granica 

napona (73/23/EEZ) [95].
Korištene norme: EN 60335-1: 1994 i EN 60335-2-51: 1997. 

Izjava o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod potpunom odgovornošću da su proizvodi 
MAGNA serije 2000 na koje se odnosi ova izjava u saglasnosti sa 
smernicama i uputstvima Saveta za usaglašavanje pravnih propisa 
članica Evropske unije:
– mašine (98/37/EG),

korišćen standard: EN ISO 12100.
– elektromagnetna usaglašenost (89/336/EWG),

korišćen standard: EN 61800-3.
– električna oprema razvijena za korišćenje unutar određenih 

naponskih granica: (73/23/EWG) [95],
korišćeni standardi: EN 60335-1: 1994 i EN 60335-2-51: 1997.

Declaraţie de conformitate
Noi, Grundfos, declarăm asumându-ne întreaga responsabilitate că 
produsele MAGNA 2000 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).

Standard aplicat: EN 61800-3.
– Echipamente electrice destinate utilizării între limite exacte de 

tensiune (73/23/CEE) [95].
Standarde aplicate: EN 60335-1: 1994 şi EN 60335-2-51: 1997.

Декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos заявяваме с пълна отговорност, че 
продуктите MAGNA 2000, за които се отнася настоящата 
декларация, отговарят на следните указания на Съвета за 
уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕО:
– Машини (98/37/EO).

Приложена норма: EN ISO 12100.
– Електромагнетична поносимост (89/336/EИO).

Приложена норма: EN 61800-3.
– Електрически машини и съоръжения за употреба в рамките на 

определени граници на напрежение на електрическия ток
(73/23/EИO) [95].
Приложени норми: EN 60335-1: 1994 и EN 60335-2-51: 1997.

Prohlášení o konformitě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobky MAGNA série 2000 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),

použitá norma: EN 61800-3.
– provozování spotřebičů v toleranci napětí (73/23/EWG) [95],

použité normy: EN 60335-1: 1994 a EN 60335-2-51: 1997.

Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos, na svoju plnú zodpovednost’ prehlasujeme, že 
výrobky MAGNA série 2000, 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).

Použitá norma: EN 61800-3.
– Elektrické prevádzkové prostriedky, použité v určitom napät’ovom 

rozsahu (73/23/EWG) [95].
Použité normy: EN 60335-1: 1994 a EN 60335-2-51: 1997.

Uygunluk Bildirgesi
Biz Grundfos olarak, bu beyanda belirtilen MAGNA Seri 2000 
ürünlerinin,
– Makina (98/37/EC).

Kullanılan standart: EN ISO 12100.
– Elektromanyetik uyumluluk (89/336/EEC).

Kullanılan standart: EN 61800-3.
– Belli voltaj sınırlarında kullanılmak üzere üretilmiş elektrik donanımı 

(73/23/EEC) [95].
Kullanılan standartlar: EN 60335-1: 1994 ve EN 60335-2-51: 1997.

ile ilgili olarak Avrupa topluluğu'na Üye Devletlerin yasalarında yer alan 
Belediye Yönetmeliklerine uygun oldugunu, tüm sorumluluğu bize ait 
olmak üzere beyan ederiz.

Vastavuse deklaratsioon
Meie Grundfos deklareerime enda ainuvastutusel, et toode MAGNA 
Seeria 2000, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EL 
nõukogu Direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, 
mis käsitlevad:
– Masinad (98/37/EC). 

Kasutatud standardit: EN ISO 12100.
– Elektrimagnetilist ühilduvust (89/336/EEC).

Kasutatud standardit: EN 61800-3.
– Madalapinge-elektriseadmed (73/23/EEC) [95]. 

Kasutatud standardit: EN 60335-1: 1994 ja EN 60335-2-51: 1997.
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Atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai 
MAGNA Serija 2000, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka Tarybos 
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų 
suderinimo šiose srityse:
– Mašinos (98/37/EC).

Naudojamas standartas: EN ISO 12100.
– Elektromagnetinis suderinamumas (89/336/EEC).

Naudojamas standartas: EN 61800-3.
– Elektriniai prietaisai, skirti naudoti tam tikrose įtampų ribose 

(73/23/EEC) [95].
Naudojami standartai: EN 60335-1: 1994 ir EN 60335-2-51: 1997.

Paziņojums par atbilstību prasībām
Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību dara zināmu, ka izstrādājumi 
MAGNA 2000. sēriju, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām 
Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas 
normām:
– Mašīnbūve (98/37/EK).

Piemērotais standarts: EN ISO 12100.
– Elektromagnētiskā savienojamība (89/336/EEK).

Piemērotais standarts: EN 61800-3.
– Elektriskais aprīkojums, kas paredzēts lietošanai zināmu sprieguma 

robežvērtību ietvaros (73/23/EEK) [95].
Piemērotie standarti: EN 60335-1: 1994 un EN 60335-2-51: 1997.

Bjerringbro, 15th August 2005

Svend Aage Kaae
Technical Director
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1. Prezentare generală
Seria GRUNDFOS MAGNA 2000 reprezintă o gamă 
completă de pompe de circulaţie cu control 
diferenţial de presiune integrat care permite reglarea 
parametrilor pompei la cerinţele reale ale sistemului. 
În multe sisteme, aceasta va reduce consumul de 
putere considerabil, va reduce zgomotul de la vanele 
cu termostat şi alte echipamente similare şi va 
îmbunătăţi controlul sistemului.
Înălţimea de pompare dorită se poate seta de la 
panoul de control al pompei.

2. Aplicaţii
GRUNDFOS MAGNA este destinată pentru circulaţia 
lichidelor în sistemele de încălzire. Pompa poate fi 
de asemenea folosită în sisteme de apă caldă 
menajeră.
Domeniul pompei este utilizat în primul rând în
• sisteme cu un debit variabil.
Domeniul pompei mai poate fi utilizat în
• sisteme cu un debit constant unde se doreşte să 

se optimizeze setarea punctului de funcţionare,
• sisteme cu temperatură variabilă pe conducta 

tur.

2.1 Lichide pompate
Lichide curate, nevâscoase, neagresive şi 
neexplozive, ce nu conţin particule solide, fibre sau 
uleiuri minerale.
În sistemele de încălzire, apa trebuie să 
corespundă cerinţelor din standardele calităţii apei în 
sistemele de încălzire, de exemplu Standardul 
german VDI 2035.
În sistemele de apă caldă menajeră, este 
recomandat să utilizaţi pompe GRUNDFOS MAGNA 
doar pentru apa cu un conţinut mai scăzut al durităţii 
dacât 14°dH.

Înainte de instalare, citiţi aceste 
instrucţiuni de instalare şi utilizare. 
Instalarea şi utilizarea trebuie să concorde 
cu regulamentele locale şi normele de 
utilizare acceptate.

Pompa nu trebuie folosită pentru transferul 
lichidelor inflamabile ca motorina, petrolul 
sau similar.
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3. Instalare
Săgeţile de pe carcasa pompei indică direcţia de 
curgere a lichidului prin pompă.

3.1 Schimbarea poziţiei cutiei de control

Procedură:

3.1.1 Poziţia cutiei de control
Pentru poziţiile permise ale cutiei de control, 
consultaţi Ghidul Rapid.

3.2 Pompe duble
Pompele duble sunt echipate cu un modul GENI pe 
fiecare cutie de control. Aceste module sunt 
conectate printr-un cablu. Modulele determină modul 
de funcţionare al pompei, vezi secţiunea 
6.9.1 Controlul pompelor duble.
Notă: Pompele duble montate pe conducte 
orizontale trebuie echipate cu un ventil de aerisire 
automat (Rp ¼) în partea superioară a carcasei 
pompei.
Ventilul de aerisire nu este livrat împreună cu 
pompa. 
.

Fig. 1 Ventil de aerisire automat

3.3 Clapetă de reţinere
Dacă este echipată o clapetă de reţinere în sistemul 
de conducte, vezi fig. 2, trebuie să se asigure că 
presiunea minimă de refulare setată a pompei este 
întotdeauna mai mare decât presiunea de închidere 
a clapetei. Aceasta este importantă în mod special în 
modul de control de presiune proporţională (înălţime 
de pompare redusă la debit mic).

Fig. 2 Clapetă de reţinere

3.4 Protecţia la îngheţ
Dacă pompa nu este utilizată pe perioade de îngheţ, 
trebuie luate măsurile necesare pentru a evita 
distrugerile.

Înainte de orice demontare a pompei, 
sistemul trebuie purjat sau vanele de 
izolare de pe ambele părţi ale pompei 
trebuie închise, deoarece lichidul pompat 
poate fi fierbinte şi sub presiune mare.
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4. Conexiunea electrică
Legăturile electrice şi protecţiile trebuie realizate în 
concordanţă cu regulamentele locale.

• Pompa nu necesită protecţie externă la motor.
• Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de 

alimentare corespund cu valorile indicate pe 
plăcuţa pompei.

4.1 Tensiune de alimentare
1 x 230-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz.

4.2 Conexiunea la reţeaua electrică

5. Punerea în funcţiune
Nu porniţi pompa înainte de golirea şi aerisirea 
sistemului. Mai mult, presiunea de intrare minimă 
necesară trebuie să fie disponibilă la intrarea în 
pompă, conf. secţiunea 10. Date tehnice. Sistemul 
nu poate fi aerisit prin pompă.

5.1 Apă condensată în cutia de control
Pentru a preveni problemele cu apa condensată în 
cutia de control, temperatura pompei trebuie să fie 
aproximativ aceeaşi ca temperatura ambientului 
înainte de pornire.

Pompa trebuie conectată la un comutator 
general extern cu un întrefier de cel puţin 
în fiecare pol.
Legarea la pământ sau neutralizarea 
trebuie utilizate pentru protecţia la 
contact indirect.
Măsurarea rezistenţei izolaţiei trebuie 
realizată ca în secţiunea 9. Măsurarea 
rezistenţei izolaţiei.

Dacă pompa este conectată la o 
instalaţie electrică unde este utilizat un 
întrerupător pe circuitul de legare la 
pământ (ELCB) ca protecţie 
suplimentară, acest întrerupător de 
circuit trebuie să declanşeze când apar 
curenţi accidentali de punere la pământ 
cu conţinut de curent continuu. 
Întrerupătorul pe circuitul de legare la 
pământ trebuie marcat cu acest simbol: 
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6. Funcţii
Majoritatea funcţiilor pot fi selectate de la panoul de control al pompei. Totuşi, anumite funcţii pot fi selectate 
numai cu R100 sau prin modulele suplimentare.

Pe panoul de control al pompei, vezi fig. 11, pagina 91:

• AUTOADAPT (setare din fabrică) 
Recomandat pentru majoritatea instalaţiilor. 
Pe timpul funcţionării, pompa face în mod automat reglajele necesare la caracteristica curentă a 
sistemului. Aceste setări asigură consumul de energie şi nivelul de zgomot minime care reduc costurile 
de exploatare şi sporesc confortul.

• Control presiune proporţională 
Înălţimea de pompare a pompei este modificată continuu în conformitate cu cerinţa de apă din sistem. 
Pragul programat dorit poate fi setat de la panoul de control al pompei.

• Control presiune constantă 
Este menţinută o înălţime de pompare constantă, indiferent de necesarul de apă. Pragul programat dorit 
poate fi setat de la panoul de control al pompei.

• Funcţionare automată pe timp de noapte 
Pompa comută automat între funcţionare normală şi funcţionare pe timp de noapte în funcţie de 
temperatura tur. Funcţionarea automată pe timp de noapte poate fi combinată cu tipurile de control 
menţionate mai sus.

Funcţii suplimentare:

Cu telecomanda R100:

• Funcţionare curbă constantă 
Pompa funcţionează la o turaţie constantă, între sau pe curbele max. şi min.

• Influenţa temperaturii 
Înălţimea de pompare variază în funcţie de temperatura lichidului.

Prin module suplimentare:

Modul GENI:
• Control analog extern al înălţimii de pompare sau turaţiei printr-un semnal de la un emiţător extern

0-10 V.
• Control forţat extern prin intrări pentru: 

- Curba max. 
- Curba min.

• Comunicaţie bus prin GENIbus 
Pompa poate fi controlată şi monitorizată de către GRUNDFOS Pump Management System 2000, un 
sistem de management al clădirilor sau de alt tip de sistem de control extern. 

• Controlul pompelor duble 
Controlul pompelor duble este descris în secţiunea 6.9.1.

• Pornire/oprire externă 
Pompa poate fi pornită şi oprită prin această intrare digitală.

• Semnalizare avarie, disponibilitate şi funcţionare prin releu 
Pompa controlează un releu de semnalizare extern pentru avarie, disponibilitate şi funcţionare printr-o 
ieşire fără potenţial. Funcţia releului de semnalizare este setată cu R100.

Modul releu:
• Pornire/oprire externă 

Pompa poate fi pornită şi oprită prin această intrare digitală.
• Semnalizare avarie, disponibilitate şi funcţionare prin releu 

Pompa controlează un releu de semnalizare extern pentru avarie, disponibilitate şi funcţionare printr-o 
ieşire fără potenţial. Funcţia releului de semnalizare este setată cu R100.
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6.1 Tipuri de control
O pompă GRUNDFOS MAGNA poate fi setată la 
tipul de control care este cel mai potrivit pentru 
sistemul respectiv.
Tipuri de control posibile:
• AUTOADAPT (setată din fabrică)
• Presiune proporţională
• Presiune constantă.
Fiecare din modalităţile de control poate fi combinată 
cu funcţionare automată pe timp de noapte, vezi 
secţiunea 6.3 Funcţionare automată pe timp de 
noapte.

AUTOADAPT

Se setează de la panoul de control sau cu R100, 
vezi secţiunea 7. Setarea pompei.
Modul de control AUTOADAPT adaptează continuu 
parametrii pompei.
Pragul programat al pompei a fost setat din fabrică 
după cum urmează şi nu poate fi modificat manual:
• MAGNA 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100 la 

5,5 metri.
• MAGNA 25-60, 32-60 la 3,5 metri.
Când pompa înregistrează o presiune mică pe curba 
max., A2, funcţia AUTOADAPT selectează automat o 
curbă de control corespunzătoare mai mică, Hset2, 
astfel reducând consumul de energie.
.

Fig. 3 AUTOADAPT

A1: Punct de funcţionare iniţial.
A2: Presiunea mică înregistrată pe curba max.
A3: Noul punct de funcţionare după controlul 

AUTOADAPT.
Hset1: Prag programat iniţial.
Hset2: Noul prag programat după controlul 

AUTOADAPT.
Hfac.: Prag programat setat din fabrică.

Funcţia AUTOADAPT poate fi resetată prin apăsarea 
butonului  pentru aprox. 10 secunde până când 
tipul de control este înapoi la punctul de plecare 
(AUTOADAPT sau AUTOADAPT cu funcţionare 
automată pe timp de noapte).

Control presiune proporţională:
Se setează de la panoul de control sau cu R100, 
vezi secţiunea 7. Setarea pompei.
Înălţimea de pompare a pompei este redusă la un 
necesar de apă în scădere şi mărită la un necesar de 
apă în creştere, vezi fig. 4.

Control presiune constantă:
Se setează de la panoul de control sau cu R100, 
vezi secţiunea 7. Setarea pompei.
Pompa menţine o presiune constantă, indiferent de 
necesarul de apă, vezi fig. 4.

Fig. 4 Control presiune
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6.2 Selectaţi tipul de control

6.2.1 Setare prag programat 
Dacă se selectează AUTOADAPT, pragul programat 
nu poate fi setat.
Pragul programat poate fi setat apăsând  sau  
când pompa se află în modul de control:
• presiune proporţională
• presiune constantă sau
• curbă de funcţionare constantă.
Setaţi pragul programat astfel încât să se 
potrivească cu sistemul.
O setare prea mare poate avea ca rezultat zgomot în 
sistem, în timp ce o setare prea joasă poate rezulta 
în căldură insuficientă în anumite locaţii ale 
sistemului. 
Consultaţi şi secţiunea 7.2 Panou de control.

6.3 Funcţionare automată pe timp de 
noapte

Se setează de la panoul de control sau cu R100, 
vezi secţiunea 7. Setarea pompei.
Odată activată funcţionarea automată pe timp de 
noapte, pompa comută automat între funcţionarea 
normală şi funcţionarea pe timp de noapte 
(funcţionare la parametrii scăzuţi).
Comutarea între funcţionare normală şi funcţionare 
de noapte este dependentă de temperatura lichidului 
din conducta tur.
Pompa comută automat pe funcţionarea pe timp de 
noapte când senzorul încorporat înregistrează o 
scădere a temperaturii pe conducta tur mai mare de 
10-15°C în aprox. 2 ore. Scăderea de temperatură 
trebuie să fie de cel puţin 0,1°C/min.
Comutarea pe funcţionare normală se realizează 
fără întârziere atunci când temperatura a crescut cu 
aprox. 10°C.

Tipul 
sistemului Descriere Selectaţi acest 

tip de control

Sisteme tipice Grundfos recomandă să lăsaţi pompa pe modul AUTOADAPT. Aceasta 
asigură performanţă optimă la cel mai mic consum de energie posibil. AUTOADAPT

Pierderi de 
sarcină relativ 
mari în circuitul 
cazanului şi 
conductelor de 
distribuţie

1. Sisteme de 
căldură cu 
două 
conducte şi 
vane cu 
termostat şi:

• cu o înălţime de pompare dimensionată mai 
mare de 4 metri, 

Presiune 
proporţională

• conducte de distribuţie foarte lungi,

• vane de echilibrare puternic ştrangulate,

• regulatoare de presiune diferenţială,

• pierderi de sarcini mari în anumite locaţii ale 
sistemului prin care circulă întreaga cantitate de 
apă (ex. cazan, schimbător de căldură şi 
conducta de distribuţie până la prima ramificare).

2. Pompe pe circuitul primar în sisteme cu pierderi de sarcină mari pe 
circuitul primar.

Pierderi de 
sarcină relativ 
mici în circuitul 
cazanului şi 
conductelor de 
distribuţie

1. Sisteme de 
căldură cu 
două 
conducte şi 
vane cu 
termostat şi:

• cu o înălţime de pompare dimensionată mai mică 
de 2 metri, 

Presiune 
constantă

• dimensionată pentru circulaţie naturală,

• pierderi de sarcini mici în anumite locaţii ale 
sistemului prin care circulă întreaga cantitate de 
apă (ex. cazan, schimbător de căldură şi 
conducta de distribuţie până la prima ramificare) 
sau

• modificate la o temperatură diferenţială mare 
între conducta tur şi cea retur (ex. termoficare).

2. Sisteme de încălzire prin pardoseală cu vane cu termostat.

3. Sisteme de încălzire cu o singură conductă şi vane cu termostat 
sau vane de echilibrare.

4. Pompe pe circuitul primar în sisteme cu pierderi de sarcină mici pe 
circuitul primar.
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6.4 Curbă de funcţionare constantă
Se setează cu R100, vezi secţiunea 7. Setarea 
pompei.
Pompa poate fi setată să funcţioneze după o curbă 
constantă, asemenea unei pompe necontrolate, 
vezi 6.
Când pompa a fost setată la modul de curbă 
constantă cu R100, setarea poate fi modificată de la 
panoul de control sau cu R100.

MAGNA 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100:
Selectaţi una din cele 9 curbe (81 de curbe cu R100) 
între curbele max. şi min., vezi fig. 5.

MAGNA 25-60, 32-60:
Selectaţi una din cele 5 curbe (41 de curbe cu R100) 
între curbele max. şi min., vezi fig. 5.

Fig. 5 Curbe de funcţionare

6.5 Curba de funcţionare max. sau min.
Se setează de la panoul de control, cu R100 sau prin 
modulul GENI, vezi secţiunea 7. Setarea pompei.
Pompa poate fi setată să funcţioneze conform curbei 
max. sau min., asemenea unei pompe necontrolate, 
vezi fig. 6.
Acest mod de funcţionare este disponibil indiferent 
de tipul de control.

Fig. 6 Curbe max. şi min.

Modul curbă max. poate fi selectat dacă este 
necesară o pompă necontrolată.
Modul curbă min. poate fi utilizat în perioade în care 
este necesar debitul minim. Acest mod de 
funcţionare este potrivit de exemplu pentru 
funcţionare manuală pe timp de noapte dacă 
funcţionarea automată nu este dorită.

6.6 Influenţa temperaturii
Se setează cu R100, vezi secţiunea 7. Setarea 
pompei.
Când această funcţie este activată în modurile de 
control de presiune proporţională sau constantă, 
pragul programat pentru înălţimea de pompare va fi 
redus în funcţie de temperatura lichidului.
Este posibil să se seteze influenţa temperaturii să 
funcţioneze la temperaturi ale lichidului sub 80°C 
sau sub 50°C. Aceste limite de temperatură sunt 
denumite Tmax.. Pragul programat este redus în 
funcţie de înălţimea de pompare setată (= 100%) 
conform caracteristicii de mai jos.

Fig. 7 Influenţa temperaturii

În exemplul de mai sus, a fost selectată Tmax. 
= 80°C. Temperatura curentă a lichidului Tactual 
provoacă pragul programat pentru înălţimea de 
pompare este redusă de la 100% la Hactual.
Funcţia de influenţă a temperaturii necesită:
• Tip de control presiune proporţională sau 

constantă.
• Pompa trebuie instalată pe conducta tur.
•  Sistem cu control al temperaturii conductei de tur.
Influenţa temperaturii este potrivită în:
• sisteme cu debite variabile (ex. sisteme de 

încălzire cu două conducte), în care activarea 
funcţiei de influenţă a temperaturii va asigura o 
reducere suplimentară a parametrilor pompei în 
perioade cu necesar mic de căldură şi în 
consecinţă o temperatură redusă pe conducta tur.

• sisteme cu debite aproape constante (ex. sisteme 
de încălzire cu o singură conductă şi încălzire prin 
pardoseală) unde necesarul de căldură variabil nu 
poate fi înregistrat ca modificări în înălţimea de 
pompare, ca în cazul sistemelor cu două 
conducte. În astfel de sisteme, parametrii pompei 
pot fi reglaţi numai prin activarea funcţiei de 
influenţă a temperaturii.

Selecţia lui Tmax.
În sisteme cu o temperatură de tur dimensionată de:
• până la inclusiv 55°C, selectaţi Tmax. = 50°C,
• peste 55°C, selectaţi Tmax. = 80°C.
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6.7 Module suplimentare
Pompa poate fi echipată cu un modul suplimentar 
permiţând comunicaţia cu semnale externe 
(transmiţătoare de semnal).
Sunt disponibile două tipuri de module suplimentare:
• Modul releu
• Modul GENI.
Pompele duble sunt echipate întotdeauna cu module 
GENI.
Exemple de conexiune (modul GENI) pot fi găsite la 
paginile 243 şi 244.

6.8 Modul releu
Pentru montaj şi utilizare, consultaţi instrucţiunile de 
instalare şi utilizare separate pentru modulul releu.

Funcţii:
• Pornire/oprire externă
• Semnalizare avarie, disponibilitate şi funcţionare 

prin releul de semnalizare.

6.9 Modul GENI
Pentru montaj şi utilizare, consultaţi instrucţiunile de 
instalare şi utilizare separate pentru modulul GENI.

Funcţii:
• Pornire/oprire externă
• Control forţat extern
• Control analog extern 0-10 V
• Comunicaţie bus prin GENIbus
• Controlul pompelor duble
• Semnalizare avarie, disponibilitate şi funcţionare 

prin releul de semnalizare.

6.9.1 Controlul pompelor duble
Pompele duble sunt echipate cu un modul GENI pe 
fiecare cutie de control. Aceste module sunt 
conectate printr-un cablu. 

Fig. 8 Pompă dublă cu modul GENI

Pentru conexiunea cablului de comunicaţie între 
modulele GENI, vezi paginile 243 şi 244.
Comunicaţia între cutia de control şi modulul GENI 
este fără fir.
Pompele duble sunt setate din fabrică pe modul de 
control AUTOADAPT şi modul de funcţionare 
"funcţionare alternativă", care este descris mai jos.
Moduri de funcţionare:
• Funcţionare alternativă 

Funcţionarea pompei alternează la fiecare 24 de 
ore. Dacă pompa de serviciu se opreşte din cauza 
unei avarii, porneşte cealaltă pompă.

• Funcţionare de rezervă 
Una din pompe funcţionează continuu. Pentru a 
preveni griparea, cealaltă pompă va porni la o 
frecvenţă fixă şi va funcţiona pentru o scurtă 
perioadă de timp. Dacă pompa de serviciu se 
opreşte din cauza unei avarii, porneşte cealaltă 
pompă.
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6.9.2 Selectarea modului de funcţionare
Selectaţi modul de funcţionare prin intermediul 
contactului mecanic din fiecare modul.

Fig. 9 Contact mecanic

Utilizarea pompei
Pompele duble pot fi setate să funcţioneze în acelaşi 
mod ca pompele simple. Pompa de serviciu 
utilizează propria setare a pragului programat, 
indiferent dacă este realizată de la panoul de control, 
cu R100 sau prin bus.
Notă: Ambele pompe trebuie setate la acelaşi prag 
programat şi mod de control. Setări diferite vor 
rezulta în funcţionare diferită când se comută între 
cele două pompe.

6.10 Conexiunea la reţeaua LON
Pompa poate fi conectată la o reţea LON prin 
modulul GENI şi o interfaţă externă Grundfos 
G10 LON. Cod produs: 00605726.

Fig. 10 Conexiune la reţeaua LON

7. Setarea pompei
Pompa poate fi setată
• de la panoul de control.
• cu telecomanda R100.
• prin comunicaţia bus (nu este descrisă în detaliu 

în aceste instrucţiuni, contactaţi Grundfos).
Tabelul indică aplicaţia unităţilor individuale de 
funcţionare şi în care secţiune a fost descrisă 
funcţia.

"–" = nu este disponibilă cu această unitate de 
control.

Mod de 
funcţionare

Pompa 
stângă

Pompa 
dreaptă

Alternare Alternare Alternare

Rezervă Alternare Rezervă 

Rezervă Rezervă Alternare

Rezervă Rezervă Rezervă 
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AUTOADAPT 7.2.1 7.7.1

Funcţionare automată pe 
timp de noapte 7.2.1 7.7.2

Control presiune 
proporţională 7.2.1 7.7.1

Control presiune constantă 7.2.1 7.7.1

Setare prag programat 7.2.2 7.5.1

Curbă de funcţionare max. 7.2.3 7.5.2

Curbă de funcţionare min. 7.2.4 7.5.2

Curbă de funcţionare 
constantă – 7.5.2

Influenţa temperaturii – 7.7.3

Activare/dezactivare butoane 
pompă – 7.7.4

Alocare număr pompă – 7.7.6

Pornire/oprire 7.2.5 7.5.2

Resetare semnalizări avarie 7.2.6 7.5.3

Citire diferite date – 7.6.1 - 
7.6.7

G10

G10

Reţea LON

24 VAC/VDC

Modul GENI 
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7.1 Setare din fabrică
Pompa este setată din fabrică pe AUTOADAPT fără 
funcţionare automată pe timp de noapte.

7.2 Panou de control

Panoul de control, fig. 11, încorporează:

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea 
8. Tabel pentru depistarea defecţiunilor.

Fig. 11 Panou de control

7.2.1 Setarea tipului de control
Pentru descrierea funcţiei, vezi secţiunea 6.1 Tipuri 
de control.
Pentru a schimba modul de control, apăsaţi , 
poz. 3, conform acestui ciclu:

Fig. 12 Ciclul tipurilor de control

Funcţionarea automată pe timp de noapte poate fi 
activată împreună cu fiecare din tipurile de control.
Simbolurile luminoase în poz. 4, vezi fig. 11, indică 
setările pompei:

"–" = fără lumină.

7.2.2 Setare prag programat 
Setaţi pragul programat al pompei apăsând  sau 

 când pompa a fost setată pe control de presiune 
proporţională, control de presiune constantă sau 
funcţionare la curbă constantă.
Benzile luminoase, poz. 5, de pe panoul de control 
indică pragul programat setat.

La temperaturi mari ale lichidului, pompa 
poate fi atât de fierbinte încât trebuie 
atinse numai butoanele pentru a evita 
arsurile.

Poz. Descriere

1 Butoane pentru setare

2

• Indicatori luminoşi pentru semnalizare 
funcţionare şi avarie şi

• simbol pentru semnalizare controlului 
extern 

3 Buton pentru schimbarea tipului de 
control

4
Simboluri luminoase pentru indicarea 
tipului de control şi a funcţionării pe timp 
de noapte

5
Benzi luminoase pentru indicarea înălţimii 
de pompare, debitului şi modului de 
funcţionare
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MAGNA 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100:
Benzile luminoase pot indica un prag programat de 
maximum 9 metri. 
Banda luminoasă "MAX" indică faptul că pompa 
funcţionează la fel ca o pompă necontrolată pe curba 
max. până la 10 metri.

Fig. 13 Benzi luminoase xx-100

MAGNA 25-60, 32-60:
Benzile luminoase pot indica un prag programat de 
maximum 5 metri. 
Banda luminoasă "MAX" indică faptul că pompa 
funcţionează la fel ca o pompă necontrolată pe curba 
max. până la 6 metri.

Fig. 14 Benzi luminoase xx-60

7.2.3 Setarea la curba de funcţionare max.
Pentru descrierea funcţiei, vezi secţiunea 6.5 Curba 
de funcţionare max. sau min.
Pentru a comuta la curba maximă, apăsaţi continuu 

 până când "MAX" se aprinde, vezi fig. 15. Pentru 
a schimba inapoi, apăsaţi continuu  până când 
este indicat pragul programat dorit.

Fig. 15  Curba max.

7.2.4 Setarea la curba de funcţionare min.
Pentru descrierea funcţiei, vezi secţiunea 6.5 Curba 
de funcţionare max. sau min.
Pentru a comuta la curba minimă, apăsaţi continuu 

 până când "MIN" se aprinde, vezi fig. 16. Pentru a 
schimba inapoi, apăsaţi continuu  până când este 
indicat pragul programat dorit.

Fig. 16 Curba min.

7.2.5 Pornirea/oprirea pompei
Pentru a opri pompa, apăsaţi continuu  până când 
"STOP" se aprinde. Când pompa este oprită, 
indicatorul luminos verde se aprinde intermitent.
Pentru a porni pompa, apăsaţi continuu .
Notă: Dacă pompa trebuie oprită, este recomandat 
să se utilizeze intrarea pornire/oprire, R100 sau să 
decuplaţi alimentarea electrică. În acest fel, pragul 
programat va rămâne neschimbat atunci când 
pompa este pornită din nou.

7.2.6 Resetare semnalizări avarie 
Semnalizările de avarie sunt resetate apăsând scurt 
orice buton. Setările rămân neschimbate. Dacă 
avaria nu a dispărut, semnalizarea de avarie va 
apărea din nou. Timpul până când avaria va apare 
din nou variază de la 0 la 255 de secunde.

7.3 Telecomanda R100
Pompa este proiectată pentru comunicaţie fără fir cu 
telecomanda Grundfos R100. R100 comunică cu 
pompa prin raze infraroşii.
Pe timpul comunicaţiei, R100 trebuie îndreptată 
către panoul de control al pompei. Când R100 
comunică cu pompa, indicatorul luminos roşu va clipi 
intermitent.
R100 oferă posibilităţi suplimentare de afişare a 
setărilor şi a stării pentru pompă.
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7.4 Privire generală a ecranului R100
Ecranele R100 sunt împărţite în patru meniuri 
paralele, vezi fig. 17.
0. GENERAL (GENERALITĂŢI), consultaţi

 instrucţiunile de utilizare pentru R100
1. OPERATION (FUNCŢIONARE)
2. STATUS (STARE)
3. INSTALLATION (INSTALARE)

Numărul indicat la fiecare ecran individual din fig. 17 
se referă la secţiunea unde este descris ecranul 
respectiv.

Fig. 17 Privire generală a meniului

3. INSTALARE0. GENERALITĂŢI 1. FUNCŢIONARE 2. STARE

7.5.3

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5 7.7.5

7.7.4

7.7.3

7.6.6

7.6.7

7.5.2

7.7.17.6.17.5.1

7.5.4

7.7.2

7.7.6

Acest ecran apare numai o singură dată, adică atunci 
când R100 intră în contact cu pompa.
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7.5 Meniul OPERATION (FUNCŢIONARE)
Atunci când s-a stabilit comunicaţia între R100 şi 
pompă, pe ecran apare "Contact with". Când se 
apasă "săgeată jos" de pe R100, apare meniul 
OPERATION (FUNCŢIONARE).
Notă: Ecranul "Contact with" apare numai o singură 
dată, adică atunci când R100 vine în contact cu 
pompa.

7.5.1 Pragul programat
Acest ecran depinde de tipul de control selectat în 
ecranul "Control mode" (tip control) în meniul 
INSTALLATION (INSTALARE). 
Dacă pompa este controlată forţat prin semnale 
externe, numărul de setări posibile va fi redus, vezi 
secţiunea 7.8 Prioritatea setărilor. Încercările de a 
schimba setările vor avea ca rezultat un mesaj pe 
ecran care indică faptul că pompa este controlată 
forţat şi în consecinţă setările nu pot fi efectuate.
Acest ecran va apărea când pompa se află în modul 
AUTOADAPT.

Setaţi pragul de funcţionare dorit apăsând butoanele 
"+" şi "–" de pe R100 (nu este posibil atunci când 
pompa este pe modul AUTOADAPT).
Suplimentar, este posibil să se selecteze unul din 
aceste moduri de funcţionare:
• Stop 
• Min. (curba min.)
• Max. (curba max.).
Ecranul este diferit dacă a fost selectat presiune 
proporţională, presiune constantă sau curbă 
constantă.
Punctul de funcţionare curent al pompei este indicat 
printr-un pătrat în câmpul Q/H. Nu există o indicaţie 
la debit scăzut.

7.5.2 Mod de funcţionare

Selectaţi un mod de funcţionare:
• Stop 
• Min. (curba min.)
• Normal (AUTOADAPT, presiune proporţională, 

presiune constantă sau curbă constantă)
• Max. (curba max.).

7.5.3 Semnalizări de avarie

Dacă pompa este avariată, cauza va apărea în acest 
ecran.
Cauze posibile:
• Pump blocked (pompă blocată)
• Internal fault (avarie internă)
• Overvoltage (supratensiune)
• Undervoltage (subtensiune)
• Overtemperature (supratemperatură)
• Module fault (avarie modul)
• Fault in module communication 

(avarie în modulul de comunicaţie).
Semnalizarea avariei poate fi resetată în acest 
ecran. Dacă avaria nu a dispărut când se încearcă 
resetarea, semnalizarea avariei va reapărea în ecran 
când se comunică cu pompa.

7.5.4 Jurnal de alarme

În acest ecran apar codul alarmei însoţit de un text. 
Ecranul mai indică şi numărul de minute în care 
pompa a fost conectată la alimentarea electrică după 
apariţia avariei.
Ultimele cinci semnalizări de avarie vor apărea în 
jurnalul de alarme.
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7.6 Meniul STATUS (STARE)
Ecranele care apar în acest meniu sunt numai 
ecrane de afişare a stării. Nu este posibil să se 
schimbe sau să se seteze valori.
Valorile curente din acest ecran sunt indicate ca 
exemplu.

7.6.1 Prag programat curent

Câmp "Actual setpoint" (prag programat curent): 
Pragul programat curent al pompei.
Câmp "corresponding to" (corespunde cu): 
Pragul programat curent în % din pragul programat 
setat dacă pompa este conectată la un transmiţător 
extern de semnal analog 0-10 V sau dacă influenţa 
temperaturii sau controlul de presiune proporţională 
sunt activate.

7.6.2 Mod de funcţionare

Acest ecran indică modul de funcţionare curent 
(Stop, Min., Normal sau Max.) şi de unde a fost 
selectat (Pump (pompă), R100, BUS sau External 
(extern)).

7.6.3 Înălţime de pompare şi debit

Înălţimea de pompare şi debitul pompei.
Dacă "<" este indicat înaintea debitului, atunci 
debitul este mai mic decât valoarea afişată.

7.6.4 Turaţia

Turaţia curentă a pompei.

7.6.5 Temperatura lichidului

Temperatura curentă a lichidului pompat.

7.6.6 Putere absorbită şi consum de energie

Puterea absorbită şi consumul de putere actuale ale 
pompei.
Valoarea consumului de putere este o valoare 
acumulată şi nu poate fi setată la zero.

7.6.7 Număr ore de funcţionare

Numărul de ore de funcţionare ale pompei.
Valoarea orelor de funcţionare este o valoare 
cumulată şi nu poate fi setată la zero. 

7.7 Meniul INSTALLATION (INSTALARE)
Acest meniu indică setările care trebuie luate în 
calcul la instalarea pompei.

7.7.1 Tip de control
Pentru descrierea funcţiei, vezi secţiunea 6.1 Tipuri 
de control sau 6.4 Curbă de funcţionare constantă.

Selectaţi unul din tipurile de control:
• AUTOADAPT 
• Prop. pressure (presiune proporţională)
• Const. pressure (presiune constantă)
• Const. curve (curbă constantă).
Setarea pragului şi curbei este efectuată în ecranul 
7.5.1 Pragul programat în meniul OPERATION 
(FUNCŢIONARE) (nu este posibilă când pompa se 
află în modul AUTOADAPT).
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7.7.2 Funcţionare automată pe timp de 
noapte 

În acest ecran, funcţionarea automată pe timp de 
noapte poate fi activată sau dezactivată.
Funcţionarea automată pe timp de noapte poate fi 
setată pe:
• Active (activă)
• Not active (inactivă),
indiferent de tipul de control selectat.

7.7.3 Influenţa temperaturii
Pentru descrierea funcţiei, vezi secţiunea 
6.6 Influenţa temperaturii.

Notă: Dacă pompa se află pe tipul de control 
AUTOADAPT sau curbă constantă, influenţa 
temperaturii nu poate fi setată cu R100.
Funcţia de influenţă a temperaturii poate fi activată 
în acest ecran atunci când tipul de control este 
presiune proporţională sau presiune constantă, vezi 
secţiunea 7.7.1 Tip de control.
În caz de influenţă a temperaturii, pompa poate fi 
instalată pe conducta tur. Este posibil să se aleagă 
între temperaturi maxime de 50°C şi 80°C.

Când influenţa temperaturii este activă, un mic 
termometru este ilustrat în ecranul "Setpoint" (prag 
programat) în meniul OPERATION 
(FUNCŢIONARE), vezi secţiunea 7.5.1 Pragul 
programat.

7.7.4 Butoanele pompei

Pentru a preveni persoanele neautorizate să 
utilizeze pompa, funcţia butoanelor ,  sau , 
poate fi dezactivată în acest ecran. Butoanele pot fi 
reactivate numai cu R100.
Butoanele pot fi setate pe:
• Active (activ)
• Not active (inactivă).

7.7.5 Releu semnalizare

Dacă un modul suplimentar a fost echipat, funcţia 
releului de semnalizare poate fi setată în acest 
ecran.
• Fault (avarie) (funcţionează ca un releu de 

semnalizare avarie)
• Ready (disponibilă) (funcţionează ca un releu de 

semnalizare disponibilitate)
• Operation (funcţionare) (funcţionează ca un releu 

de semnalizare funcţionare).

7.7.6 Numărul pompă

Un număr de la 1 până la 64 inclusiv poate fi alocat 
unei pompe sau poate fi schimbat astfel ca R100, 
Pump Management System 2000 sau alte sisteme 
să facă distincţie între 2 sau mai multe pompe.
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7.8 Prioritatea setărilor
Semnalele externe de control vor influenţa setările 
disponibile de la panoul de control al pompei sau de 
la R100. Totuşi, pompa poate fi setată întotdeauna la 
curba de funcţionare max. sau oprită de la panoul de 
control al pompei sau cu R100.
Dacă două sau mai multe funcţii sunt activate în 
acelaşi timp, pompa va funcţiona conform cu setarea 
cu cea mai mare prioritate.
Prioritatea setărilor este ilustrată în tabelul.
Exemplu: Dacă pompa a fost forţată să se oprească 
printr-un semnal extern, panoul de control al pompei, 
R100 sau semnalul de bus poate seta pompa numai 
la curba max.

Cu modul suplimentar:

După cum este ilustrat în tabel, pompa nu 
reacţionează la semnalele extrene (curba max. sau 
curba min.) atunci când este controlată prin bus. 
Dacă trebuie să reacţioneze la semnalele externe 
(curba max. şi curba min.), sistemul trebuie 
configurat pentru această funcţie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi 
Grundfos.

Prioritate

Setări posibile
Panoul de 
control al 
pompei 

sau R100

Semnale 
externe

Semnal 
bus

1 Stop

2  Curba 
max.

3 Stop Stop

4  Curba 
max.

 Curba 
max.

5 Curba 
min.

Curba 
min.

Curba 
min.

6 Setare prag 
programat 

Setare prag 
programat 

Nu este activ când pompa este 
controlată prin bus.

Activ numai când pompa este 
controlată prin bus.
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8. Tabel pentru depistarea defecţiunilor

Lichidul pompat poate fi foarte fierbinte şi la presiune mare. Înainte de orice demontare sau 
dezasamblare a pompei, sistemul trebuie purjat sau vanele de izolare de pe ambele părţi ale pompei 
trebuie închise.

indicatorul luminos este stins.

indicatorul luminos este aprins.

indicatorul luminos este intermitent.

Indicatori 
luminoşi Avarie Cauză Remediu

Verde Roşu

Pompa nu 
funcţionează.

O siguranţă din instalaţie este 
arsă/sărită.

Înlocuiţi/anclanşaţi siguranţa.
Verificaţi dacă alimentarea electrică 
se află în gama specificată.

Întrerupătorul de circuit în funcţie 
de curent sau tensiune a 
declanşat.

Cuplaţi întrerupătorul de circuit. 
Verificaţi dacă alimentarea electrică 
se află în gama specificată.

Pompa poate fi defectă. 
Înlocuiţi pompa sau apelaţi 
GRUNDFOS SERVICE pentru 
asistenţă.

Pompa nu 
funcţionează.

Pompa s-a oprit într-unul din 
următoarele moduri:
1. Cu butonul .
2. Cu R100.
3. Întrerupătorul extern în poziţia 

off.
4. Prin semnal bus.

1. Porniţi pompa apăsând .
2. Porniţi pompa cu R100 sau 

apăsînd .
3. Închideţi întrerupătorul extern.
4. Porniţi pompa prin semnal bus.

Pompa s-a oprit 
din cauza unei 
avarii.

Alimentare electrică defectuasă. Verificaţi dacă alimentarea electrică 
se află în gama specificată.

Pompă blocată şi/sau impurităţi în 
pompă. Demontaţi şi curăţaţi pompa.

Pompa poate fi defectă. 

Utilizaţi R100 pentru identificarea 
avariei, vezi secţiunea 
7.5.3 Semnalizări de avarie.
Înlocuiţi pompa sau apelaţi 
GRUNDFOS SERVICE pentru 
asistenţă.

Pompa 
funcţionează dar 
este avariată.

Pompa este avariată, dar 
capabilă să funcţioneze.

Încercaţi să resetaţi semnalizarea de 
avarie decuplând alimentarea 
electrică sau apăsând butonul ,  
sau . 
Utilizaţi R100 pentru identificarea 
avariei, vezi secţiunea 
7.5.3 Semnalizări de avarie. 
În caz de avarii repetate, contactaţi 
GRUNDFOS SERVICE.

Pompa a fost 
setată pe oprire 
şi este avariată.

Pompa este avariată, dar 
capabilă să funcţioneze 
(a fost setată pe STOP).
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Notă: Şi R100 poate fi utilizată pentru identificarea avariilor.

8.1 Verificarea modulului

Zgomot în 
sistem.

Aer în sistem. Aerisiţi sistemul.

Debitul este prea mare.
Reduceţi pragul programat şi posibil 
comutaţi pe AUTOADAPT sau presiune 
constantă.

Presiunea este prea mare.
Reduceţi pragul programat şi posibil 
comutaţi pe AUTOADAPT sau presiune 
proporţională.

Zgomot în 
pompă.

Presiunea de intrare este prea 
mică. 

Creşteţi presiune de aspiraţie şi/sau 
verificaţi volumul de aer din rezervorul 
de expansiune (dacă este instalat).

Aer în pompă.

Setaţi pompa la "MAX" apăsând 
continuu butonul  sau cu R100. 
După aerisire, setaţi pompa înapoi la 
funcţionare normală apăsând butonul 

,  sau cu R100.
Notă: Pompa nu trebuie să 
funcţioneze fără lichid.

Indicatori 
luminoşi Avarie Cauză Remediu

Verde Roşu

Ilustraţie Acţiune

TM
03

 0
89

2 
07

05

1. Îndepărtaţi capacul modulului.
2. Verificaţi LED-urile. 

Când pompa este activată şi modulul este 
corect montat, LED-ul din stânga trebuie să 
lumineze intermitent iar cel din dreapta să fie 
aprins permanent.

3. Remontaţi capacul modulului.

Intermitent
Aprins permanent
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9. Măsurarea rezistenţei izolaţiei Măsurarea rezistenţei izolaţiei unei instalaţii care 
conţine o pompă GRUNDFOS MAGNA nu este 
permisă, deoarece componentele electronice 
încorporate pot fi deteriorate. Dacă este necesară 
măsurarea rezistenţei izolaţiei pompei, atunci 
aceasta trebuie separată electric de instalaţie.

Procedură:

Înainte de a îndepărta cablurile, 
alimentarea electrică trebuie întreruptă.

Măsurarea rezistenţei izolaţiei pompei

Pas Ilustraţie Acţiune

1

TM
03

 0
90

8 
07

05

• Întrerupeţi alimentarea electrică.
• Deschideţi cutia de conexiuni.

2

TM
03

 0
90

9 
07

05

• Îndepărtaţi firele de alimentare L şi N şi firul de 
împământare (PE).

3

TM
03

 0
91

0 
07

05

• Scurt-circuitaţi firele L şi N folosind un alt fir.
• Testaţi între firele L/N şi pământ (PE).
Tensiune test: Max. 1500 VAC/DC.
Curent de scurgere maxim admis < 20 mA.
Notă: Nu testaţi niciodată între firele de alimentare 
(L şi N). 

4

TM
03

 0
91

1 
07

05

Testaţi cablul către pompă.
• Scoateţi alimentarea din pompă şi testaţi din nou.
• remontaţi firele de alimentare L şi N şi firul de 

împământare (PE).
• Cuplaţi alimentarea electrică.

PE L/N 

PE PE L/N 
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10. Date tehnice
Tensiune de alimentare
1 x 230-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz.

Protecţia motorului
Pompa nu necesită protecţie externă la motor.

Grad de protecţie
IP 44.

Clasa de izolaţie 
F.

Umiditatea relativă a aerului
Maxim 95%.

Temperatura mediului
0°C până la +40°C.

Clasa de temperatură 
TF110 la EN 60335-2-51.

Temperatura lichidului
Maxim +110°C. 
Continuu: +15°C până la +95°C. 
Pompe în sisteme de apă caldă menajeră: 
Continuu: +15°C până la +60°C.
Pentru a elimina riscul condensării în cutia de control 
şi stator, temperatura lichidului pompat trebuie să fie 
întotdeauna mai mare decât temperatura 
ambientului. Vezi tabelul:

Presiunea maximă a sistemului
Presiunea maximă a sistemului este indicată pe 
flanşele pompei: PN 6 / PN 10: 10 bar. 
Număr de găuri pentru şuruburi în flanşa pompei: 4.

Presiune aspiraţie
Presiuni de aspiraţie recomandate:
• Min. 0,15 bar la +75°C.
• Min. 0,45 bar la +95°C.

EMC (compatibilitatea electromagnetică)
EN 61800-3.

Nivelul de zgomot
Nivelul de presiune acustică al pompei este mai 
scăzut de 54 dB(A).

Curent de scurgere
Filtrul de reţea al pompei va provoca un curent de 
scurgere la pământ pe timpul funcţionării. 
Iscurgere < 3,5 mA.

Intrări şi ieşiri ale unei pompe cu modul releu

Intrări şi ieşiri ale unei pompe cu modul GENI

11. Reciclarea produsului
Acest produs sau componente ale sale trebuie 
reciclate într-un mod ecologic:
1. Utilizaţi serviciul public sau privat de colectare a 

deşeurilor.
2. dacă aceasta nu este posibil, contactaţi cea mai 

apropiată compania sau atelier service Grundfos.

Temperatura 
mediului 

[°C]

Temperatura lichidului

Min. [°C] Max. [°C]

15 15 95/110

20 20 95/110

25 25 95/110

30 30 95/110

35 35 90/90

40 40 70/70

Ieşire semnal

Comutator intern fără potenţial. 
Sarcina maximă:
250 V, 2 A AC1. 
Sarcina minimă: 5 V, 100 mA. 
Cablu ecranat.

Intrare pentru 
pornire/oprire 
externă

Contact extern fără potenţial. 
Sarcina de contact: 5 V, 10 mA. 
Cablu ecranat. 
Rezistenţă buclă: Maxim 130 Ω.

Intrări pentru 
curbele max. şi 
min.

Contact extern fără potenţial. 
Sarcina de contact: 5 V, 1 mA. 
Cablu ecranat. 
Rezistenţă buclă: Maxim 130 Ω.

Intrare pentru 
semnal analog 
0-10 V

Semnal extern: 0-10 VDC. 
Sarcina maximă: 1 mA. 
Cablu ecranat.

Intrare bus

Protocol bus Grundfos, 
protocol GENIbus, RS-485. 
Cablu ecranat. 
Secţiune cablu: 0,25 - 1 mm2. 
Lungime cablu: Maxim 1200 m.

Ieşire semnal

Comutator intern fără potenţial. 
Sarcina maximă: 250 V, 2 A AC1. 
Sarcina minimă: 5 V, 100 mA. 
Cablu ecranat.

Intrare pentru 
pornire/oprire 
externă

Contact extern fără potenţial. 
Sarcina de contact: 5 V, 10 mA. 
Cablu ecranat. 
Rezistenţă buclă: Maxim 130 Ω. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.
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MAGNA
25-60

MAGNA
25-100

MAGNA
32-60

MAGNA
32-100 (N)

G 1½ G 1½ G 2 G 2

L1 180 180 180 180

B1 62 62 62 62

B2 87 87 87 87

B4 62 62 62 62

B6 100 100 100 100

B7 100 100 100 100

H1 54 54 54 54

H2 157 157 157 157

H3 211 211 211 211

H4 85 85 85 85

D1 25 25 32 32

TM
03

 1
23

4 
14

05
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MAGNA
32-100

MAGNA
40-100

MAGNA
50-100

PN 6 / PN 10 PN 6 / PN 10 PN 6 / PN10

L1 220 220 240

B1 62 62 62

B2 87 87 87

B4 62 62 62

B6 100 100 104

B7 100 100 104

H1 54 62 73

H2 157 157 167

H3 211 219 240

H4 85 85 88

D1 32 40 50

D2 76 84 99

D3 90 / 100 100 / 110 110 / 125

D4 140 150 165

D5 19 19 19

TM
03

 1
23

3 
14

05



242

MAGNA D 40-100

PN 6 / PN 10

L1 220

B1 62

B2 87

B3 354

B4 177

B5 177

H1 62

H2 157

H3 219

D1 40

D2 84

D3 100 / 110

D4 150

D5 19

TM
03

 1
02

4 
09

05
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MAGNA D 40-100 twin-head pump
Left pump head when seen in the liquid flow direction

TM
03

 0
85

6 
06

05
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MAGNA D 40-100 twin-head pump
Right pump head when seen in the liquid flow direction

TM
03

 0
85

7 
06

05



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
Bulgurlu Caddesi no. 32 
TR-81190 Üsküdar Istanbul
Phone: +90 - 216-4280 306
Telefax: +90 - 216-3279 988

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

Addresses revised 02.06.2005
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Thinking ahead makes it possible
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