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Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products 
AMD, AMG and AFG, to which this declaration relates, are in con-
formity with the Council Directives on the approximation of the laws 
of the EC Member States relating to
– Machinery (98/37/EC).

Standards used: EN ISO 12100 and EN 294.
– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).

Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

(73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60 034 and EN 60 204.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Pro-
dukte AMD, AMG und AFG, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit 
den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:
– Maschinen (98/37/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN ISO 12100 und EN 294.
– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).

Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 034 und EN 60 204.

Déclaration de Conformité
Nous Grundfos déclarons sous notre seule responsabilité que les 
produits AMD, AMG et AFG auxquels se réfère cette déclaration sont 
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres CE relatives à
– Machines (98/37/CE).

Normes utilisées: EN ISO 12100 et EN 294.
– Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).

Normes utilisées: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
– Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de ten-

sion (73/23/CEE) [95]. 
Normes utilisées: EN 60 034 et EN 60 204.

Dichiarazione di Conformitŕ
Noi Grundfos dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità 
che i prodotti AMD, AMG e AFG ai quali questa dichiarazione se 
riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il rav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a
– Macchine (98/37/CE).

Norma usate: EN ISO 12100 e EN 294.
– Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).

Norme usate: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
– Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di 

tensione (73/23/CEE) [95].
Norme usate: EN 60 034 e EN 60 204.

Declaración de Conformidad
Nosotros Grundfos declaramos bajo nuestra única responsabilidad 
que los productos AMD, AMG y AFG a los cuales se refiere esta 
declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la 
CE sobre
– Máquinas (98/37/CE).

Normas aplicadas: EN ISO 12100 y EN 294.
– Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).

Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3.
– Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de 

tensión (73/23/CEE) [95].
Normas aplicadas: EN 60 034 y EN 60 204.

Declaraçăo de Conformidade
Nós Grundfos declaramos sob nossa única responsabilidade que os 
produtos AMD, AMG e AFG aos quais se refere esta declaração 
estão em conformidade com as Directivas do Conselho das Comuni-
dades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Esta-
dos Membros respeitantes à
– Máquinas (98/37/CE).

Normas utilizadas: EN ISO 12100 e EN 294.
– Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).

Normas utilizadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
– Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites 

de tensão (73/23/CEE) [95].
Normas utilizadas: EN 60 034 e EN 60 204.

∆ήλωση Συµµόρφωσης
Εµείς η Grundfos δηλώνουµε µε αποκλειστικά δική µας ευθύνη ότι τα 
προιόντα AMD, AMG και AFG 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).

Πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν: EN ISO 12100 και EN 294. 
– Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/EEC).

Πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν: EN 61 000-6-2 και 
EN 61 000-6-3. 

– Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασµένες γιά χρήση εντός ορισµένων 
ορίων ηλεκτρικής τάσης (73/23/EEC) [95].
Πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν: EN 60 034 και EN 60 204. 

Overeenkomstigheidsverklaring
Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
de produkten AMD, AMG en AFG waarop deze verklaring betrekking 
heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake 
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten 
betreffende
– Machines (98/37/EG).

Normen: EN ISO 12100 en EN 294.
– Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).

Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
– Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde 

spanningsgrenzen (73/23/EEG) [95].
Normen: EN 60 034 en EN 60 204.

Försäkran om överensstämmelse
Vi Grundfos försäkrar under ansvar, att produkterna AMD, AMG och 
AFG, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med 
Rådets Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lag-
stiftning, avseende
– Maskinell utrustning (98/37/EC).

Använda standarder: EN ISO 12100 och EN 294.
– Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).

Använda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3.
– Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spännings-

gränser (73/23/EC) [95].
Använda standarder: EN 60 034 och EN 60 204.

Overensstemmelseserklćring
Vi Grundfos erklærer under ansvar, at produkterne AMD, AMG og 
AFG, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med 
Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes 
lovgivning om
– Maskiner (98/37/EF).

Anvendte standarder: EN ISO 12100 og EN 294.
– Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).

Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
– Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse 

spændingsgrænser (73/23/EØF) [95].
Anvendte standarder: EN 60 034 og EN 60 204.

Deklaracja zgodności
My Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby AMD, AMG i AFG, których deklaracja niniejsza dotyczy, są 
zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów 
prawnych krajów EG:
– Maszyny (98/37/EG).

Zastosowane normy: EN ISO 12100 i EN 294.
– Zgodność elektromagnetyczna (89/336/EWG).

Zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie 

napięć (73/23/EWG) [95].
Zastosowane normy: EN 60 034 i EN 60 204.

Заявление о соответствии
Мы, фирма Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия AMD, AMG и AFG, к которым относится данное заявление, 
соответствуют следующим предписаниям Совета Евросоюза об 
унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС, 
касающимся:
– машиностроительного оборудования (98/37/EC),

применявшиеся стандарты: EN ISO 12100 и EN 294;
– электромагнитной совместимости (89/336/EЭC),

применявшиеся стандарты: EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3;
– электрооборудования, спроектированного для эксплуатации в 

определенном диапазоне значений напряжения 
(73/23/EЭC) [95],
применявшиеся стандарты: EN 60 034 и EN 60 204.
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Megfelelőségi nyilatkozat
Grundfos teljes felelőséggel kijelenti, hogy a AMD, AMG és AFG 
típusú szivattyúk, amelyre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
előírásainak:
– Gépek (98/37/EC).

Alkalmazott szabvány: EN ISO 12100 és EN 294.
– Elekromágneses összeférhetőség (89/336/EEC).

Alkalmazott szabvány: EN 61 000-6-2 és EN 61 000-6-3.
– Meghatározott feszültséghatárokon belül használt elektromos 

eszközök (73/23/EEC) [95].
Alkalmazott szabványok: EN 60 034 és EN 60 204.

Izjava o skladnosti 
Mi, Grundfos, pod svojo izključno odgovornostjo izjavljamo, da so 
izdelki AMD, AMG in AFG, na katere se ta izjava nanaša, skladni z 
Direktivami sveta o približevanju zakonodaji držav članic EC glede:
– Strojev (98/37/EC).

Uporabljena standarda: EN ISO 12100 in EN 294.
– Elektromagnetne kompatibilnosti (89/336/EEC).

Uporabljena standarda: EN 61 000-6-2 in EN 61 000-6-3.
– Električne opreme, izdelane za uporabo v okviru določenih meja 

napetosti (73/23/EEC) [95].
Uporabljena standarda: EN 60 034 in EN 60 204.

Izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi AMD, 
AMG i AFG, na koje se ova izjava odnosi, sukladni sljedećim 
smjernicama Savjeta za prilagodbu propisa država-članica EZ:
– strojevi (98/37/EZ);

korištene norme: EN ISO 12100 i EN 294.
– Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ);

korištene norme: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Električni pogonski uređaji za uporabu unutar određenih granica 

napona (73/23/EEZ) [95];
korištene norme: EN 60 034 i EN 60 204.

Izjava o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod potpunom odgovornošću da su 
proizvodi AMD, AMG i AFG, na koje se odnosi ova izjava, u saglasnosti 
sa smernicama i uputstvima Saveta za usaglašavanje pravnih propisa 
članica Evropske Unije:
– Mašine (98/37/EC).

Korišćeni standardi: EN ISO 12100 i EN 294.
– Elektromagnetna kompatibilnost (89/336/EEC).

Korišćeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
– Električna oprema razvijena za korišćenje unutar određenih 

naponskih granica (73/23/EEC) [95].
Korišćeni standardi: EN 60 034 et EN 60 204.

Declaraţia de conformitate
Grundfos declară pe propria răspundere că produsele AMD, AMG şi 
AFG, la care se referă această declaraţie sunt în conformitate cu 
Directivele Consiliului şi legile Statelor membre EC, referitoare la:
– Utilaj (98/37/EC).

Standarde folosite: EN ISO 12100 şi EN 294.
– Compatibilitatea electromagnetică (89/336/EEC).

Standarde folosite: EN 61 000-6-2 şi EN 61 000-6-3.
– Echipament electric proiectat pentru a fi folosit în anumite limite de 

tensiune (73/23/EEC) [95].
Standarde folosite: EN 60 034 şi EN 60 204.

Prohlášení o shodě
My, firma Grundfos, prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobky AMD, AMG a AFG, na něž se toto prohlášení vztahuje, 
odpovídají ustanovením následujících směrnic Rady EU pro 
harmonizaci právních předpisů členských zemí Evropských 
společenství:
– Strojní zařízení (98/37/EC).

Použité normy: EN ISO 12100 a EN 294.
– Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC).

Použité normy: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
– Provozování elektrotechnických zařízení v rámci určitých 

napět́ových tolerancí (73/23/EEC) [95].
Použité normy: EN 60 034 a EN 60 204.

Prehlásenie o zhode
My, firma Grundfos, prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost́, že 
výrobky AMD, AMG a AFG, na ktoré sa toto prehlásenie vzt́ahuje, 
zodpovedajú ustanoveniam nasledujúcich smerníc Rady EÚ pre 
harmonizáciu právnych predpisov členských zemí Európskych 
spoločenstiev:
– Strojné zariadenia (98/37/EC).

Použité normy: EN ISO 12100 a EN 294.
– Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC).

Použité normy: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
– Prevádzkovanie elektrotechnických zariadení v rámci určitých 

napät́ových tolerancií (73/23/EEC) [95].
Použité normy: EN 60 034 a EN 60 204.

–

Vastavuse deklaratsioon
Meie Grundfos deklareerime enda ainuvastutusel, et toode AMD, 
AMG ja AFG, 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 ja EN 294.
– Elektrimagnetilist ühilduvust (89/336/EEC).

Kasutatud standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
– Madalapinge-elektriseadmed (72/23/EEC) [95]. 

Kasutatud standardit: EN 60 034 ja EN 60 204.

Bjerringbro, 15th July 2004

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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1. Descriere generală
Această broşură include instrucţiuni pentru 
instalarea, operarea şi întreţinerea mixerelor 
Grundfos AMD şi AMG şi a agitatoarelor AFG ce 
sunt proiectate pentru aplicaţii ce implică mixarea, 
adică omogenizarea şi suspensia lichidelor cu 
viscozitate joasă la medie (≤ 500 mPas).
Mixerele sunt dotate cu motoare de 1,5 la 18,5 kW. 
Agitatoarele sunt dotate cu motoare de 1,5 la 
4,0 kW.
Această broşură mai include instrucţiuni specifice 
pentru mixere şi agitatoare rezistente la explozii.

Fig. 1 
AMD

Fig. 2 
AMG, AFG

Înainte de a începe procedurile de 
instalare, se recomandă studierea atentă a 
acestor instrucţiuni de instalare şi operare. 
Instalarea şi operarea trebuie să fie de 
asemenea conform cu regulile locale şi 
codurile acceptate de bună practică.
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Poz. Descriere
2 Tub de profil coloană
3 Bloc de adâncime
4 Suport motor
7 Carcasa motorului

8 AMD: carcasa etanşării mecanice
AMG, AFG: cutia de viteze
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11 Bornă
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1.1 Aplicaţii
Mixerele şi agitatoarele Grundfos sunt proiectate 
pentru aplicaţii de mixare în:
• Tratarea apelor reziduale municipale şi 

industriale,
• Procese industriale,
• Tratarea noroiului,
• Agricultură.
Pentru a nu suprasolicita mixerele şi agitatoarele şi a 
nu le supune corodării, observaţi următoarele limite 
ale lichidelor.

Pentru mixarea lichidelor cu conţinut de solide (DS) 
ce depăşesc valorile din tabel, vă rugăm contactaţi 
Grundfos.

Mixere:
Mixerele se folosesc în aplicaţii ce implică reziduuri 
cu conţinut de solide aşa cum se arată în tabelul de 
mai jos. Mixerele se folosesc de asemenea pentru o 
gamă largă de alte aplicaţii ce implică lichide similare 
cum sunt nămolul şi celuloza.

Agitatoarele:
Agitatoarele se folosesc pentru nămolul activat cu 
conţinut de solide de 0,5 la 1,0% şi pentru alte 
lichide cu conţinut de solide de maxim 1,5%.

1.2 Date tehnice

Mixerele şi agitatoare sunt proiectate pentru operare 
continuă (S1).

1.3 Medii potenţial explozive
În medii potenţial explozive folosiţi mixerele sau 
agitatoarele Grundfos rezistente la explozii.

2. Identificare şi plăcuţe

2.1 Identificare

* Doar pentru lichide cu conţinut de lichide uscate 
≤ 1,5%.

Temperatura lichidului 5 la 40°C
Valoarea pH 4 la 10
Coeficientul maxim de rezi-
duuri 125 ml/g

Viscozitatea dinamică ma-
ximă 500 mPas

Densitatea maximă 1060 kg/m3

Conţinut de clorit 
≤ 200 mg/l
(pentru oţel inoxida-
bil 1.4306)

Conţinut de clorit 
≤ 1000 mg/l
(pentru oţel inoxida-
bil 1.4404) 

Nămol activat 0,5% DS
Zone de căutare 0,5% DS
Zone anoxice 0,5% DS
Zone bivalente 0,5% DS
Zone anaerobice 0,5% DS
Nămol primar ≤ 3% DS
Nămol secundar ≤ 6% DS
Nămol fermentat ≤ 8% DS
Pompă de epuizment fără protecţie ≤ 2% DS
Pompă de epuizment cu nisip ≤ 2% DS

Toleranţă la tensiune +6/–10% din 
valoarea plăcuţei

Clasa de protecţie IP 68
Clasa de izolaţie F
Adâncimea maximă de insta-
lare 

20 metri sub nivelul 
lichidului

Numărul maxim de porniri pe 
oră 20

Lungimea cablului de ali-
mentare 8 metri (standard)

Lungimea firului la toţi trolii 8 metri (standard)

Clasificarea protecţiei la explozie a 
mixerului sau agitatorului este EEx eo II 
T1/T2, EEx eo II T3 sau EEx eo II T4 
pentru zone Ex 1 + 2. 
Clasificarea instalaţiei trebuie aprobată de 
autorităţile locale pentru fiecare caz 
individual.

Dacă mixerul sau agitatorul este folosit în 
medii care cer clasa de temperatură T4, 
mixerul sau agitatorul nu trebuie demontat 
decât după ce a fost scos din circuit de cel 
puţin 30 de minute.

Exemplu A M G .22 .45 .325
Gama tipurilor
Versiune:
M = Mixer
F = Agitator
Acţionare:
D = Directă
G = Prin angrenaj
Capacitate de putere, 
P2 [kW] x 10
Diametrul propulsorului [cm]

= Reziduuri biologice şi nămol
B = Reziduuri biologice*
Viteza propulsorului [min-1]
E = Versiunea rezistentă la explozie
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2.2 Plăcuţă
Toate mixerele şi agitatoarele pot fi identificate cu 
ajutorul plăcuţei de pe carcasa motorului. Detaliile 
de pe plăcuţă sunt cerute la comandarea de noi 
piese.

Fig. 3 

Plăcuţa suplimentară livrată cu mixerul/agitatorul 
trebuie montată într-o poziţie vizibilă pe partea 
instalării.

2.3 Clasificare şi certificare Ex
Mixerele şi agitatoarele proiectate pentru folosirea în 
medii potenţial explozive (versiunile Ex) sunt livrate 
cu o plăcuţă cu detalii de certificare. Vezi exemplul 
din figura 4.

Fig. 4 

Identificarea detaliilor de certificare:

3. Siguranţa

3.1 Instrucţiuni generale pentru siguranţă

Aceste instrucţiuni pentru siguranţă ca şi 
instrucţiunile în fiecare secţie individuală trebuie 
urmate la transportarea, depozitarea, mânuirea şi 
operarea mixerului sau agitatorului.
Mixerul sau agitatorul trebuie instalat, conectat, 
pornit şi întreţinut de către persoane calificate. 
Aveţi grijă la părţile ce se rotesc.
Asiguraţi-vă că nu se poate întâmpla ca persoanele 
să cadă în rezervor, de exemplu prin instalarea unui 
capac sau a unei şine.

3.2 Versiuni rezistente la explozii
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Poz. Description

1 Desemnarea tipului
2 Cod de producţie
3 Diametrul propulsorului
4 Temperatura maximă
5 Număr de produs
6 Clasa de protecţie conform IEC
7 Număr de serie
8 Clasa de izolaţie
9 Tensiunea nominală

10 Viteza nominală (propulsor)
11 Greutate
12 Curentul rotorului închis
13 Frecvenţa
14 Număr de poli
15 Curent nominal
16 Factorul de putere
17 Puterea motorului, P1/P2

18 Model
19 Adâncimea maximă de instalare

Made in Switzerland

Type

P.c.

P1/P2

Cos.

Model

mm

A

ø

Hz

IN

˚c

Pol

Tmax

Prod.No:

No:

IP Insul.class:

U V

Istart

Weight kg

A rpm

15 12

1 2 3 4 5 6 7

9

10
18

17

16

19

11

14 13

8

kW

m
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EEx Rezistenţă la explozie a motorului con-
form standardului european

e Pentru siguranţă sporită conform 
EN 50 019

o Pentru imersie de ulei conform 
EN 50 015

II Proiectat pentru aplicaţii în medii po-
tenţial explozive, cu excepţia minelor

T1 Temperatura maximă a suprafeţei mo-
torului este de 435°C/300°C

T2 Temperatura maximă a suprafeţei mo-
torului este de 300°C

T3 Temperatura maximă a suprafeţei mo-
torului este de 200°C

T4 Temperatura maximă a suprafeţei mo-
torului este de 135°C

Atunci când folosiţi mixere sau agitatoare 
rezistente la explozii, trebuie să luaţi în 
considerare de asemenea şi următoarele 
reguli de siguranţă.

Type Prod.No:

No:mmP.c.

30 m IP 68 Insul.class:

U V

PN A nN min-1Istart

EEx eoll T3 T4

Cos. Weight kg

x
x

x
x

x
xø

Motor 3 ~ f 50 Hz

kW IN

T1/T2

EEx Zulassung: Netzbetrieb S1 für

Zone 1 und Zone 2

ASEV 96.1 10015
Made in Switzerland

A



313

Legătură echipotenţială:
Dacă două sau mai multe mixere sau agitatoare sunt 
instalate în acelaşi rezervor, ele trebuie 
interconectate printr-un cablu de cupru de minim 4 
mm2 prin terminalele de legătură echipotenţiale de 
pe spatele motorului. 
Cablul trebuie montat în aşa fel încât să nu se prindă 
în propulsor în timpul funcţionării.

Senzorul de scurgere:
Împreună cu releul Grundfos, de tip ALR-20/A, 
senzorul de scurgere formează baza aprobării Ex. 
De aceea releul trebuie întotdeauna instalat 
împreună cu mixere sau agitatoare rezistente la 
explozii. Releul trebuie comandat separat.
Numărul piesei: 96489569.
Senzorul de scurgere este încapsulat în ulei şi nu 
este sigur în interior. De aceea nu trebuie conectat 
prin legăturile albastre.

Monitorizarea temperaturii:
Temperatura motorului trebuie întotdeauna 
monitorizată prin senzorii încorporaţi PTC.

Cablul de alimentare:
Cablul montat de către fabrică nu trebuie scurtat.

Dispozitiv de pornire uşoară şi convertizor de 
frecvenţă:
Nu trebuie folosite dispozitive de pornire uşoară şi 
convertizoare de frecvenţă. Motorul trebuie pus în 
funcţiune numai în reţea.

Accesorii:
Mixerul sau agitatorul trebuie folosit numai împreună 
cu accesoriile furnizate şi aprobate de Grundfos.

Întreţinere, service şi reparaţii:
Mixerul sau agitatorul trebuie demontat numai de 
către Grundfos sau de către un atelier de service 
autorizat. Este valabil şi pentru conectarea cablului.
Pentru reparaţii este permisă numai folosirea 
componentelor produse de Grundfos.

4. Transportarea şi depozitarea

4.1 Transportarea
Componentele individuale ale mixerului sau 
agitatorului trebuie împachetate cu grijă pentru 
prevenirea oricărei defecţiuni la suprafaţa 
protectoare în timpul transportării. 

4.2 Depozitarea
Mixerele sau agitatoarele trebuie depozitate într-un 
loc uscat în care temperatura nu produce fluctuaţii 
majore.
Dacă mixerul sau agitatorul trebuie depozitat mai 
mult de un an, trebuie schimbat uleiul din cutia de 
viteze. Uleiul trebuie schimbat chiar dacă unitatea nu 
a funcţionat niciodată. Acest lucru este necesar din 
cauza învechirii naturale a lubrifianţilor din ulei 
mineral.

5. Instalarea
În timpul instalării, mixerul sau agitatorul trebuie 
ridicat numai folosind punctul de suspensie.
Echipamentul de ridicare livrat cu unitatea ca şi 
lanţul sau cablul de tracţiune şi susţinere folosite 
pentru ridicarea şi lăsarea mixerului sau agitatorului 
în rezervor nu trebuie folosit ca echipament de 
ridicare universal.
Notă: Nu agăţaţi niciodată mixerul sau agitatorul de 
cablul de alimentare. Vezi secţiunea 10. Date 
tehnice pentru detalii despre greutate.

5.1 Poziţionarea
Poziţionarea corectă a mixerelor şi agitatoarelor este 
esenţială pentru asigurarea unei funcţionări fără 
probleme şi de lungă durată.
Trebuie să luaţi în considerare următoarele:

Mixere:
Mixerul trebuie scufundat cât mai adânc posibil.
• Mixerul trebuie aşezat în aşa fel încât să se obţină 

o mixare bună a lichidului în întregul rezervor. 
Dacă se instalează mai multe mixere în acelaşi 
rezervor, mixerele nu trebuie să genereze debite 
opuse.

• Distanţa dintre capul propulsorului şi capătul 
inferior al rezervorului trebuie să fie de 20-40 de 
cm, HMIN în fig. 5.

• Distanţa de la capul propulsorului la suprafaţa 
lichidului trebuie să fie cel puţin jumătate din 
diametrul propulsorului, HABOVE (HDEASUPRA) în 
fig. 5.

• Distanţa dintre capul propulsorului şi peretele din 
spatele mixerului trebuie să fie cel puţin de două 
ori diametrul propulsorului, LMIN în fig. 5.
Fig. 5 
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Agitatoare:
Agitatorul trebuie scufundat cât mai adânc posibil.
• Distanţa dintre capul propulsorului şi capătul 

inferior al rezervorului trebuie să fie de 40-50 de 
cm, HMIN în fig. 6.

• Distanţa de la capul propulsorului la suprafaţa 
lichidului trebuie să fie cel puţin de 0,75 ori 
diametrul propulsorului, HABOVE (HDEASUPRA) în 
fig. 6.

• Distanţa dintre capul propulsorului şi peretele din 
spatele agitatoare trebuie să fie cel puţin de două 
ori diametrul propulsorului, LMIN în fig. 6.

• Distanţa din părţi dintre capul propulsorului şi 
peretele cu rezervorul trebuie să fie de cel puţin 
0,5 metri.

• Dacă se instalează mai multe agitatoare în 
paralel, distanţa dintre propulsoarele lor trebuie să 
fie mai mare decât jumătate din diametrul 
propulsorului.

• Distanţa până la colţurile rezervorului trebuie să 
fie de cel puţin două ori diametrul propulsorului.

• Distanţa dintre propulsor şi zonele aerate trebuie 
să fie cel puţin de 1-3 ori diametrul propulsorului.
Fig. 6 

• În rezervoare rotunde, agitatorul trebuie aşezat la 
30% raza rezervorului RTANK (RREZERVOR) de la 
perete şi trebuie întors 25° de la rază, 
RFLOWMAKER (RAGITATOR) spre centru, vezi 
figura 7.
Fig. 7 

5.2 Instrucţiuni de instalare
Sunt posibile două tipuri de instalare:
• Instalare deschisă, fără capac la rezervor.
• Instalare etanşă, cu capac la rezervor.
Figura 8 arată o instalare deschisă.

Fig. 8 
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Figura 9 arată o instalare etanşă cu lanţ de 
tracţiune,siguranţă şi macara cu lanţ de avansare.

Fig. 9 

Explicaţii pentru figurile 8 şi 9:

5.2.1 Cupluri
Toate piuliţele şi şuruburile pentru instalare trebuie 
să fie în AISI 316L. Toate firele din oţel inoxidabil 
trebuie unse înainte, de exemplu cu o pastă ALU.
Toate piuliţele şi şuruburile din oţel inoxidabil trebuie 
strânse la cuplurile următoare:

5.2.2 Mixerele AMD şi AMG
Vezi fig. 8 sau 9 şi secţiunea 5.2.1 Cupluri.
Procedaţi în felul următor:
1. Faceţi găuri pentru montarea şuruburilor pentru 

braţul de fixare superior în beton.
2. Montaţi braţul de fixare superior. Introduceţi 

şuruburile, dar nu le strângeţi. 
3. Aşezaţi baza de fixare în poziţia corectă folosind 

un fir cu plumb.
4. Faceţi găuri pentru montarea şuruburilor pentru 

baza de fixare.
5. Montaţi baza de fixare. Introduceţi şuruburile, dar 

nu le strângeţi.
6. Poziţionaţi şi aliniaţi tubul de profil coloană.

Scurtaţi-l la lungimea corectă: 
În cazul unei instalări deschise cu grilaj de 
protecţie şi braţ de macara cu troliu, tăiaţi tubul 
de profil coloană aproximativ 600 mm deasupra 
grilajului.
În cazul unei instalări deschise cu grilaj de 
protecţie şi stand cu troliu, tăiaţi tubul de profil 
coloană aproximativ 300 mm deasupra grilajului. 
În cazul unei instalări etanşă, tăiaţi tubul de 
profil coloană în aşa fel încât gulerul izolatorului 
epoxidic să nu atingă braţul de fixare superior. 
Montaţi partea exterioară a izolatorului epoxidic 
pătrat la partea dinăuntru a tubului de profil 
coloană. Izolatorul epoxidic trebuie să se 
potrivească fix înăuntrul tubului de profil 
coloană. 

7. Aşezaţi blocul de adâncime în poziţia corectă.
8. Strângeţi şuruburile pentru braţul de fixare 

superior.
9. Aliniaţi tubul de profil coloană şi strângeţi 

şuruburile pentru baza de fixare.
10. Aşezaţi încuietoarea anti-răsucire pentru tubul de 

profil coloană.
Trebuie să vă asiguraţi că mixerul nu poate fi 
întors atât de mult încât propulsorul să atingă 
peretele rezervorului.

11. Aşezaţi macaraua deasupra tubului de profil 
coloană (instalare deschisă) sau brachetului de 
fixare din capăt (instalare etanşă).
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Poz. Descriere
1 Bază de fixare, orizontală

1a Bază de fixare, înclinată (0-90°)
2 Tub de profil coloană
3 Bloc de adâncime
4 Suport de motor 
5 Braţ de fixare a părţii superioare

11 Cheie de întoarcere pentru tubul de profil 
coloană

12 Macara cu lanţ de avansare
13 Braţ de macara cu troliu
14 Stand cu troliu
15 Lanţ de tracţiune şi siguranţă
17 Reducţie a piesei (120 la 100 mm)

1
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5
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Şuruburi 
Clasă F 70

Şuruburi 
Clasă F 80

M6 8,8 Nm 11,8 Nm
M8 21,4 Nm 28,7 Nm

M10 44 Nm 58 Nm
M12 74 Nm 100 Nm
M16 183 Nm 245 Nm
M20 370 Nm 494 Nm
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12. Ridicaţi mixerul complet (suportul motorului cu 
motorul) cu macaraua, pe deasupra tubului de 
profil coloană şi strângeţi şuruburile de fixare. 
Verificaţi ca şuruburile de fixare şi ţevile 
distanţiere să fie corect fixate şi strânse, vezi 
fig. 10.

Fig. 10 

Echipamentul de ridicare este absolut esenţial 
pentru montarea suportului motorului pe tubul de 
profil coloană. Greutatea unităţii individuale se află 
în tabelul de la pagina 385.
13. Coborâţi încet mixerul în rezervor folosind 

macaraua şi cablul de tracţiune şi de siguranţă. 
Montaţi toate clemele pentru cablul de alimentare 
şi pentru cablul de tracţiune şi susţinere unul 
după altul. Ataşaţi cablul de alimentare la cablul 
de tracţiune şi susţinere sau lanţ la intervale de 
un metru. Ataşaţi şaiba de siguranţă superioară 
la braţul de fixare superior. 

Ataşaţi cablul de alimentare la cablul de tracţiune şi 
susţinere sau lanţ la 800 mm deasupra mixerului 
astfel încât cablul să nu poată cădea şi să fie prins în 
propulsor în timpul funcţionării.
• Pe tamburul troliului trebuie să rămână cel puţin 

trei rotaţii de cablul de tracţiune şi susţinere, altfel 
acest cablu se poate dezlipi de pe tambur.

• Cablul de alimentare nu trebuie să fie sub nici o 
formă în tensiune. Aceasta se aplică şi atunci 
când mixerul este basculat.

• Ca principiu, cablul de alimentare trebuie întins 
într-un cerc mare în timpul instalării pentru a evita 
îndoirea ascuţită (ruperea) cablului.

• Cablul de tracţiune şi siguranţă trebuie folosit 
pentru ghidarea cablului de alimentare. Din acest 
motiv, trebuie întotdeauna pretensionat la 
aproximativ 250 N (~25 kg).

Fig. 11 

14. Atunci când braţul motorului se lasă pe blocul de 
adâncime, trebuie verificată distanţa dintre 
propulsor şi perete şi partea inferioară a 
rezervorului. Mixerul nu trebuie sub nici o formă 
să atingă alte instalaţii, părţi inferioare sau 
perete. Aceasta se aplică şi atunci când mixerul 
este basculat.

15. În cazul unei instalaţii etanşe, aşezaţi mixerul 
prin montarea încuietorii anti-răsucire sau prin 
strângerea şuruburilor clemei. Pentru acest tip de 
instalare, sunt necesari 1,5 metri în plus de lanţ 
pentru ridicarea mixerului.

5.2.3 Agitatoare AFG
Vezi fig. 8 sau 9 şi secţiunea 5.2.1 Cupluri.
Procedaţi în felul următor:
1. Faceţi găuri pentru montarea şuruburilor pentru 

braţul de fixare superior în beton.
2. Montaţi braţul de fixare superior. Introduceţi 

şuruburile, dar nu le strângeţi.
3. Aşezaţi placa inferioară în poziţia corectă 

folosind un fir cu plumb.
4. Faceţi găuri pentru montarea şuruburilor pentru 

placa inferioară la capătul rezervorului şi 
introduceţi şuruburile.

5. Scurtaţi tubul de profil coloană la lungimea 
corectă în aşa fel încât gulerul izolatorului 
epoxidic să nu atingă braţul de fixare superior. 
Montaţi partea exterioară a izolatorului epoxidic 
pătrat la parte interioară a tubului de profil 
coloană. Izolatorul epoxidic trebuie să se 
potrivească fix înăuntrul tubului de profil coloană.

6. Aşezaţi blocul de adâncime în poziţia corectă şi 
sudaţi-l pe tubul de profil coloană într-un atelier.

7. Instalaţi tubul de profil coloană.
8. Strângeţi şuruburile pentru braţul de fixare 

superior şi placa inferioară.
9. Montaţi braţul de fixare superior pe tubul de profil 

coloană cu ajutorul clemelor. 
10. Montaţi cablul de susţinere pentru cablul de 

alimentare la suportul motorului.
11. Aşezaţi macaraua deasupra brachetului de fixare 

din capăt.
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12. Ridicaţi complet agitatorul (suportul motorului cu 
motorul), pe deasupra tubului de profil coloană şi 
verificaţi că şuruburile de fixare au fost bine 
strânse. 

Echipamentul de ridicare este absolut esenţial 
pentru montarea suportului motorului pe tubul de 
profil coloană. Greutatea unităţii individuale se află 
în tabelul de la pagina 385.
13. Coborâţi încet agitatorul în rezervor folosind 

macaraua şi cablul de tracţiune şi siguranţă. 
Montaţi toate clemele pentru cablul de alimentare 
şi pentru cablul de tracţiune şi susţinere unul 
după altul. Ataşaţi clemele cablului la intervale de 
un metru.

• Pe tamburul troliului trebuie să rămână cel puţin 
trei rotaţii de cablul de tracţiune şi susţinere, altfel 
acest cablu se poate dezlipi de pe tambur.

• Cablul de alimentare nu trebuie să fie sub nici o 
formă în tensiune. 

• Ca principiu, cablul de alimentare trebuie întins 
într-un cerc mare în timpul instalării pentru a evita 
îndoirea ascuţită (ruperea) cablului.
Fig. 12 

14. Atunci când braţul motorului se lasă pe blocul de 
adâncime, trebuie verificată distanţa dintre 
propulsor şi perete şi partea inferioară a 
rezervorului. Vezi secţiunea 5.1 Poziţionarea. 

Notă: Nu uitaţi să îndepărtaţi şaiba după ce 
agitatorul a fost scufundat în rezervor, altfel cablul 
de tracţiune şi susţinere ar putea fi prins de agitator.
15. Prindeţi cablul de tracţiune şi susţinere la braţul 

de fixare superior şi pretensionaţi cablul de 
tracţiune şi susţinere la aproximativ 250 N (~25 
kg).

6. Conectarea electrică
Toate conectările electrice trebuie efectuate de către 
un electrician calificat conform cu regulile locale.
Trebuie luate în considerare toate regulile naţionale 
şi locale curente ce se referă la siguranţă şi 
prevenirea accidentelor. 

Tensiunea şi frecvenţa sunt marcate pe plăcuţa 
mixerului sau agitatorului. Asiguraţi-vă că mixerul 
sau agitatorul se potriveşte electricităţii disponibile la 
locul instalării.
Mixerul sau agitatorul este livrat complet cu cablu de 
alimentare în reţea de 8 metri (lungimea standard, 
potrivită rezervoarelor cu adâncime de până la 5 
metri).
Luaţi în considerare următoarele: 
• Dacă motorul este marcat cu 230/400 V, trebuie 

conectat în stea dacă tensiunea din reţea este de 
400 V.

• Dacă motorul este marcat cu 400/690 V, trebuie 
conectat în triunghi dacă tensiunea din reţea este 
de 400 V.
Fig. 13 

6.1 Protecţia motorului 
Mixerele şi agitatoarele sunt dotate cu următoarele 
tipuri de protecţie a motorului: 
Mixerele standard încorporează trei întrerupătoare 
termice PTO bimetalice (PTO = Comutator de 
Temperatură Pozitivă), vezi figura 14.
Mixerele rezistente la explozii şi toate agitatoarele 
încorporează trei senzori PTC (senzori de 
temperatură) conform cu DIN 44 081, vezi figura 17.
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Înainte de a efectua orice conectare 
electrică, asiguraţi-vă că siguranţele au 
fost înlăturate sau că reţeaua principală a 
fost oprită. Trebuie să vă asiguraţi că 
electricitatea nu poate fi pornită 
întâmplător. 

Clasificarea protecţiei la explozie a 
mixerului sau agitatorului este EEx eo II 
T1/T2, EEx eo II T3 sau EEx eo II T4 
pentru zone Ex 1 + 2. 
Clasificarea instalaţiei trebuie aprobată de 
autorităţile locale pentru fiecare caz 
individual.
Trebuie luate în considerare instrucţiunile 
de siguranţă din secţiunea 3.2 Versiuni 
rezistente la explozii.
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Funcţia întrerupătoarelor termice:
Motorul este protejat împotriva supraîncălzirii prin 
trei întrerupătoare termice conectate în serie, câte 
un întrerupător în fiecare spiră.
Când se atinge temperatura maximă în spiră, 
întrerupătorul va deschide circuitul şi va opri motorul.
Când spirele s-au răcit şi au ajuns la temperatura 
normală, întrerupătorul va închide circuitul şi motorul 
poate fi pornit din nou. Este necesară repornirea 
manuală.
Vezi diagrama instalaţiei electrice în figura 16, 
secţiunea 6.5 Diagramele instalaţiilor electrice.
F6: Întrerupătoare termice:
• 2 legături (terminalele 11 şi 12).
• Tensiunea maximă de funcţionare a 

întrerupătorului: 250 V.
• Curentul maxim de întrerupere: 2,5 A la 

cos ϕ = 1.
• Temperatura de întrerupere: 130°C.

Funcţia senzorilor PTC:
La supraîncălzire, motorul se va opri. Repornirea 
automată nu este permisă în asemenea cazuri. 
Aceasta necesită o unitate cu termistor de 
declanşare cu un supresor de reconectare în 
circuitul de control al conectorului motorului.
Vezi diagrama instalaţiei electrice în figura 17, 
secţiunea 6.5 Diagramele instalaţiilor electrice.
ϑ1, ϑ2, ϑ3: Senzori PTC: 
• 2 legături (terminalele 31 şi 32). 
• Tensiunea maximă la terminale: Umax. = 2,5 V 

(AC/DC). 
• Rezistenţa între terminalele 31 şi 32:

- la temperatura camerei R = 300 la 750 Ω.
- la întreruperea temperaturii R ≥ 4000 Ω.

Notă: Pentru teste de transmisie la terminalele 31 şi 
32, tensiunea de testare nu trebuie să depăşească 
2,5 V (AC/DC). Folosiţi un ohmmetru pentru testare.

6.2 Protecţia carcasei cutiei de viteze/
dispozitivului de etanşare a arborelui 

Carcasa cutiei de viteze/dispozitivului de etanşare a 
arborelui este monitorizată pentru infiltrarea apei de 
către un senzor de scurgere încorporat în cutia de 
viteze/dispozitivului de etanşare a arborelui.
Dacă este necesară funcţia de monitorizare, 
senzorul de scurgere trebuie conectat la un releu 
Grundfos, de tip ALR-20/A. Releul ALR-20/A trebuie 
comandat separat.
Codul piesei: 96489569.
Notă: Cablul dintre releu şi mixer/agitator trebuie să 
fie de maxim 50 de metri. Indicatorul extern de 
alarmă, dacă există, trebuie conectat la terminalele 
de potenţial yero, 1 şi 3 sau 4, respectiv. Încărcare 
maximă: 48 V, 1 A.
Atunci când releul ALR-20/A este conectat, un 
curent de până la 10 mA va curge prin senzorul de 
scurgere (terminalele 21 şi 22) în cazul în care apa 
pătrunde în camera de ulei. Releul declanşează un 
semnal de alarmă şi/sau opreşte motorul.

Vezi diagrama instalaţiei electrice în figura 16 sau 
17, secţiunea 6.5 Diagramele instalaţiilor electrice.
B: Senzor de scurgere.
• 2 legături (terminalele 21 şi 22).
• Tensiunea maximă de operare: cca 8,6 V.
• Curentul maxim: 1 la 10 mA.
Pentru reglarea sensibilităţii releului ALR-20/A, 
precedaţi în felul următor:
1. Răsuciţi şurubul reglabil de pe releu până când 

se aprinde (poz. a) indicatorul luminos (poz. b).
2. Răsuciţi şurubul reglabil în direcţia opusă până 

când indicatorul de lumină se stinge.
3. Continuaţi răsucirea şurubului reglabil 60° 

(în aceeaşi direcţie ca la punctul 2).
Fig. 14 

Fig. 15 

Notă: Nu verificaţi senzorul de scurgere cu un 
ohmmetru sau alte instrumente de măsurare. 
Senzorul de scurgere este o componentă 
electronică.
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6.3 Relee de suprasarcină
Motorul trebuie protejat împotriva suprasarcinii 
printr-un releu termic de temporizare conform 
regulilor locale. Releul trebuie reglat la curentul 
nominal afişat pe plăcuţă.
În cazul pornirii stea-triunghi, valoarea reglabilă 
trebuie să fie IN x 0,58. 
În toate cele şase legături din reţeaua principală (U1, 
V1, W1 şi U2, V2, W2), trebuie încorporate 
declanşatoare electro-termice cu toţi-poli.

6.4 Metoda de pornire

6.4.1 Mixere
Operare continuă:
Pornirea directă poate fi folosită pentru motoare de 
1,5 la 3,0 kW.
Pornirea stea-triunghi se recomandă pentru motoare 
de 4,0 kW şi mai mult.

Operare intermitentă:
Pornirea stea-triunghi este obligatorie pentru toată 
gama de putere.

6.4.2 Agitatoare
Agitatoarele trebuie pornite printr-un softstarter.
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6.5 Diagramele instalaţiilor electrice
Trei întrerupătoare termice (PTO)

Fig. 16 
Trei senzori PTC

Fig. 17 
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5, 6

Capetele celor trei spire ale statorului 
(U1, U2, V1, V2, W1, W2) 

11, 12 Întrerupătoare termice (F6) 

21, 22 Senzor de scurgere în cutia de viteze 
(B) 
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Terminale Descriere
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

Capetele celor trei spire ale statorului 
(U1, U2, V1, V2, W1, W2) 

31, 32 Senzori PTC (conform DIN 44 081) 
(ϑ1, ϑ2, ϑ3) 

21, 22 Senzor de scurgere în cutia de viteze 
(B) 
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6.6 Diagrama blocului
Fig. 18 

6.7 Direcţia de rotaţie
După ce s-au efectuat recordurile electrice, trebuie 
să vă asiguraţi că propulsorul mixerului sau 
agitatorului se roteşte în direcţia corectă (văzut de 
pe partea motorului, propulsorul trebuie să se 
rotească în sensul acelor de ceas). Pe carcasa 
motorului există o săgeată care arată direcţia de 
rotaţie corectă.
Dacă propulsorul mixerului sau agitatorului se 
roteşte în direcţia greşită, schimbaţi două faze din 
reţeaua de alimentare (L1, L2, L3).

6.8 Protecţie împotriva corodării electro-
chimice 

Două metale sau aliaje diferite cauzează corodarea 
electro-chimică dacă sunt conectate printr-un 
electrolit. Aceasta este valabilă atunci când mai mult 
de un mixer sau agitator sunt instalate în acelaşi 
rezervor. De aceea se recomandă protecţie 
adiţională, astfel:
• Separare galvanică a legăturii la pământ de la 

legătura neutră sau
• Separare galvanică a reţelei de alimentare printr-

un transformator de izolaţie.
Legătura la pământ trebuie separată în aşa fel încât 
să asigure că nici un curent direct nu poate trece prin 
ea. Trebuie să funcţioneze ca o legătură de 
protecţie. Aceasta se poate realiza printr-o unitate 
de limitare (celulă de polarizare sau diodă 
antiparalelă) sau un transformator de izolaţie.

Fig. 19 
TM

02
 4

94
1 

20
02

Poz. Descriere
1 Senzor, de exemplu senzor de nivel

2 Dispozitiv de pornire în stea sau stea-
triunghi

3 Întrerupătoare termice PTO sau senzori 
PTC

4 Contact pentru semnal de alarmă şi/sau 
oprirea motorului

5

Senzor de scurgere în cutia de viteze, 
vezi secţiunea 6.2 Protecţia carcasei 
cutiei de viteze/dispozitivului de etanşare 
a arborelui
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7. Pornirea
Înainte de pornirea mixerul sau agitatorul, trebuie 
verificat nivelul uleiului în carcasa cutiei de viteze/
dispozitivului de etanşare a arborelui. 
Înlăturaţi şurubul pentru nivelul uleiului (poz. 3, fig. 
20) şi verificaţi nivelul uleiului. 

Dacă este necesar, puneţi ulei în carcasa cutiei de 
viteze/dispozitivului de etanşare a arborelui prin 
gaura de umplere cu ulei (poz. 2). 
Pentru calitatea şi cantitatea de ulei, vezi secţiunea 
8.4 Uleiul.
Este necesar să îndepărtaţi rotorul AMD-ului pentru 
a verifica nivelul uleiului.
Dacă mixerul sau agitatorul a fost depozitat pentru o 
perioadă, înainte de pornire, vezi secţiunea 8.3 
Diagrama pentru service.

Fig. 20 

Înainte de pornire, 
• Verificaţi că propulsorul se roteşte în direcţia 

corectă, vezi secţiunea 6.7 Direcţia de rotaţie.
• Asiguraţi-vă că mixerul sau agitatorul este 

complet scufundat în lichidul care urmează să fie 
mixat.
Notă: Mixerul sau agitatorul trebuie întotdeauna 
să fie scufundat în timpul funcţionării.

• Asiguraţi-vă că nu există obiecte solide în 
rezervor.

• Asiguraţi-vă că persoanele nu pot cădea în 
rezervor.

8. Service 

Înainte de a efectua orice reparaţie asupra mixerelor 
sau agitatoarelor obişnuite să lucreze cu lichide ce 
pot fi considerate ca fiind periculoase pentru 
sănătate, trebuie efectuată o foarte minuţioasă 
curăţare/aerisire a mixerului sau agitatorului, 
rezervorului etc. conform regulilor locale. 

8.1 Mixere şi agitatoare rezistente la 
explozii

Mixerele şi agitatoarele rezistente la explozii trebuie 
reparate şi întreţinute de către Grundfos sau de 
către un partener de service desemnat de Grundfos.

8.1.1 Piese de rezervă
Piesele defectuoase ale unui mixer sau agitator 
trebuie înlocuite întotdeauna cu piese noi aprobate. 
Piesele motorului nu trebuie recondiţionate prin 
prelucrare, trecere din nou cu tarodul, sudare etc.

8.2 Mixer sau agitator contaminat
Notă: Dacă un mixer sau agitator a fost folosit pentru 
un lichid dăunător sănătăţii sau toxic, mixerul va fi 
clasificat ca fiind contaminat.
Dacă este nevoie de Grundfos pentru a repara 
mixerul sau agitatorul, Grundfos trebuie informat cu 
detalii despre lichid etc, înainte ca mixerul sau 
agitatorul să fie înapoiat pentru service. Altfel 
Grundfos poate refuza să accepte mixerul sau 
agitatorul pentru service.
Posibilele costuri pentru înapoierea mixerului sau 
agitatorului se plătesc de către client.
În orice caz, orice cerere pentru service (fără 
importanţă către cine este făcută) trebuie să includă 
detalii despre lichid dacă mixerul sau agitatorul a fost 
folosit pentru lichide dăunătoare sănătăţii sau toxice.

La slăbirea şurubului pentru nivelul 
uleiului, observaţi că presiunea poate să fi 
crescut în cameră. Nu înlăturaţi şurubul 
până când presiunea nu a fost îndepărtată 
complet.
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Înainte de a începe orice reparare la 
mixere sau agitatoare, asiguraţi-vă că 
siguranţele au fost înlăturate sau reţeaua 
de alimentare a fost oprită. Trebuie să vă 
asiguraţi că electricitatea nu poate fi 
întâmplător pornită.
Toate părţile care se rotesc trebuie să fie 
oprite. 

Trebuie luate în considerare toate regulile 
ce se aplică mixerelor sau agitatoarelor 
instalate în medii potenţial explozive.
Trebuie să vă asiguraţi că nu se 
efectuează nici o reparaţie într-o 
atmosferă potenţial explozivă.
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8.3 Diagrama pentru service

* Nu este aplicabil pentru AMD.xx.45.

Tip Instrucţii pentru service Lubrifierea Inspecţia

Motor 
electric Toate

Păstraţi carcasa motorului 
curată (altfel răcirea este 
afectată). Carcasa motor-
ului poate fi demontată nu-
mai de către Grundfos.

Rulmenţii radiali nu nece-
sită întreţinere. Trebui-
esc înlocuiţi dacă devin 
zgomotoşi.

Motoarele sunt umplute cu 
ulei dielectric*. Nu este ne-
cesară verificarea nivelului 
uleiului sau schimbarea 
uleiului.

Cablu de 
alimentare Toate

Cablul de alimentare tre-
buie verificat de două ori 
pe an pentru deteriorarea 
suprafeţei, tensiune, noduri 
etc. Dacă este deteriorat, 
cablul trebuie schimbat de 
către Grundfos.

Carcasa 
dispozitiv-
ului de 
etanşare 

AMD 

Schimbaţi uleiul la fiecare 
8000 de ore de 
funcţionare. La cel puţin 
fiecare doi ani.

Cutia de 
viteze

Toate cu 
excepţia 
AMD

Verificaţi cutia de viteze 
pentru scurgeri cel puţin 
de două ori pe an.

Schimbaţi uleiul după 500 
de ore de funcţionare. 
Apoi la fiecare 8000 de 
ore de funcţionare sau 
după un an de 
funcţionare.

Verificaţi nivelul uleiului de 
două ori pe an, vezi secţiu-
nea 8.4.3 Cantitatea de 
ulei. Dacă este necesară 
reumplerea, vezi secţiunea 
8.4.1 Carcasa cutiei de 
viteze şi a dispozitivului de 
etanşare a arborelui – cali-
tatea uleiului.

Propulsor Toate

Verificaţi lamele propulsor-
ului în mod regulat pentru 
uzură. Înlăturaţi orice ma-
terial din jurul lamelor, cum 
ar fi sfoară, aţe etc. ce pot 
cauza funcţionare inegală 
şi oscilare a instalaţiei. În 
cazul unei turbulenţe mari, 
curăţarea este absolut ne-
cesară.

Troliu Toate

Stropiţi troliul cu o pătură 
protectoare de ulei la in-
tervale regulate (pentru 
prevenirea coroziunii).

Dinţii de angrenaj şi cu-
zineţii trebuie lubrifiaţi de 
două ori pe an cu o vase-
lină pentru toate scopu-
rile.

Cablu de 
tracţiune şi 
siguranţă

Toate Ungerea regulată cu ulei 
creşte rezistenţa sârmei.

Verificaţi cablul în mod re-
gulat şi întotdeauna înainte 
de a folosi troliul. Înlocuiţi 
sârma dacă este necesar.

Şuruburi Toate

Verificaţi întotdeauna că 
toate şuruburile de pe su-
portul motorului sunt bine 
strânse.
Verificaţi şuruburile de la 
baza de fixare/placa inferi-
oară de fiecare dată când 
rezervorul este gol.
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8.4 Uleiul 

8.4.1 Carcasa cutiei de viteze şi a 
dispozitivului de etanşare a arborelui 
– calitatea uleiului

Uleiul din cutia de viteze, ales conform cu 
DIN 51 502.
AMD: ISO VG 150.
AMG, AFG: ISO VG 220.

8.4.2 Motorul – calitatea uleiului
Shell Fluid 4600.
Uleiul din motor trebuie schimbat numai dacă 
motorul este demontat pentru service sau reparaţii.

8.4.3 Cantitatea de ulei

8.5 Schimbarea uleiului
AMD
Pentru a schimba uleiul în carcasa dispozitivului de 
etanşare a arborelui, procedaţi în felul următor:
1. Îndepărtaţi propulsorul.
2. Îndepărtaţi depunerile şi şuruburile de golire a 

uleiului.
3. Lasaţi uleiul într-un recipient aproximativ 10 

minute şi verificaţi dacă conţine apă.
Dacă uleiul conţine apă etanşarea arborelui 
trebuie schimbată.
Notă: Uleiul folosit trebuie scos din uz conform 
cu reglementările locate.

4. Umpleţi cu ulei, vezi 8.4.3 Cantitatea de ulei.
5. Fixaţi propulsorul.

AMG, AFG
Pentru a schimba uleiul în carcasa dispozitivului de 
etanşare a arborelui, procedaţi în felul următor:
1. Aşezaţi mixerul sau agitatorul în poziţie 

orizontală pe suporturi şi puneţi un vas sub el 
pentru colectarea uleiului.

2. Slăbiţi şi înlăturaţi şurubul (poz. 2), vezi fig. 21.
3. Slăbiţi şi înlăturaţi şurubul pentru drenarea 

uleiului (poz. 1) şi permiteţi uleiului să iasă din 
cameră.
Lasaţi uleiul într-un recipient aproximativ 10 
minute şi verificaţi dacă conţine apă.
Dacă uleiul conţine apă etanşarea arborelui 
trebuie schimbată.
Notă: Uleiul folosit trebuie aruncat conform 
regulilor locale.

4. Slăbiţi şi înlăturaţi şurubul pentru nivelul uleiului 
(poz. 3).

5. Puneţi din nou şurubul pentru drenarea uleiului 
(poz. 1).

6. Puneţi ulei în camera de ulei prin gaura de 
umplere (poz. 2) până când este la acelaşi nivel 
cu şurubul pentru nivelul uleiului (poz. 3).
Vezi de asemenea şi secţiunile 8.4.1 Carcasa 
cutiei de viteze şi a dispozitivului de etanşare a 
arborelui – calitatea uleiului şi 
8.4.3 Cantitatea de ulei.

7. Repotriviţi şurubul pentru ulei (poz. 2) şi şurubul 
pentru nivelul uleiului (poz. 3).

Tip
Cutia de viteze/
dispozitivului
de etanşare

[l]

Motor
[l]

AMD.18.32.950
0,25 1,7

AMD.28.39.930
AMD.15.45B.710

0,3 -

AMD.25.45B.690
AMD.35.45B.705
AMD.45.45B.675
AMD.20.45.700
AMD.30.45.710
AMD.40.45.695
AMG.15.40.325

0,7
2,4

AMG.22.45.325
AMG.30.47.328

1,8
AMG.40.52.326
AMG.55.50.335

1,5
6,5

AMG.75.58.336
AMG.110.68.334 4,5
AMG.150.73.354

1,9 2,5
AMG.185.78.351
AFG.15.130.76

1,0
2,5

AFG.22.130.77
AFG.30.130.92

2,0
AFG.40.130.93
AFG.13.180.30

1,9
2,2

AFG.18.180.34
AFG.24.180.39

2,0
AFG.37.180.46
AFG.15.230.22

1,9
2,2

AFG.22.230.25
AFG.30.230.29

2,0
AFG.40.230.35

La slăbirea şurubului pentru nivelul 
uleiului, observaţi că presiunea poate să fi 
crescut în cameră. Nu înlăturaţi şurubul 
până când presiunea nu a fost îndepărtată 
complet. 
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Fig. 21 

9. Găsirea defectului
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Înainte de a începe orice reparare la 
mixere sau agitatoare, asiguraţi-vă că 
siguranţele au fost înlăturate sau reţeaua 
de alimentare a fost oprită. Trebuie să vă 
asiguraţi că electricitatea nu poate fi 
întâmplător pornită.
Toate părţile care se rotesc trebuie să fie 
oprite. 

Trebuie luate în considerare toate regulile 
ce se aplică mixerelor sau agitatoarelor 
instalate în medii potenţial explozive.
Trebuie să vă asiguraţi că nu se 
efectuează nici o reparaţie într-o 
atmosferă potenţial explozivă.

1 3

2
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9.1 Schema găsirii defectului

Defect Cauza Remediu
1. Mixerul sau 

agitatorul nu 
porneşte.

a) Nu se face alimentarea cu electricitate 
sau apare o avarie. 

Verificaţi conectarea electrică.
Chemaţi un electrician.

b) Cablul de alimentare este deteriorat. Chemaţi un electrician.
c) Sistemul de control este defect. Chemaţi un electrician. 
d) Propulsorul nu este liber pentru a se roti. Curăţaţi lamele propulsorului şi 

verificaţi manual dacă propulsorul se 
poate roti liber.

e) Spirele statorului sunt defecte. Contactaţi Grundfos.
f) Motorul este oprit din cauza 

supraîncălzirii.
Aşteptaţi până ce motorul s-a răcit şi 
încercaţi să porniţi mixerul sau 
agitatorul.

g) Diferite faze ale tensiunii. Chemaţi un electrician.
h) Releul de suprasarcină este montat prea 

jos sau este defect.
Verificaţi releul de suprasarcină. 
Reglaţi releul la curentul nominal, vezi 
secţiunea 6.3 Relee de suprasarcină.

i) Senzorul de scurgere a oprit mixerul sau 
agitatorul.

Contactaţi Grundfos.

j) Umiditate în motor. Contactaţi Grundfos.
2. Mixerul sau 

agitatorul 
porneşte dar se 
opreşte imediat.

a) Spirele statorului sunt defecte. Contactaţi Grundfos.
b) Diferite faze ale tensiunii. Chemaţi un electrician.
c) Releul de suprasarcină este montat prea 

jos sau este defect.
Verificaţi releul de suprasarcină. 
Reglaţi releul la curentul nominal, vezi 
secţiunea 6.3 Relee de suprasarcină.

d) Senzorul de scurgere a oprit mixerul sau 
agitatorul.

Contactaţi Grundfos.

e) Umiditate în motor. Contactaţi Grundfos.
3. Nu se produce 

circulaţie sau 
este inadecvată 
chiar dacă 
motorul 
funcţionează.

a) Propulsorul se roteşte în direcţie greşită. Schimbaţi două faze din reţeaua de 
alimentare.

b) Mixerul sau agitatorul funcţionează pe 
două faze.

Înlocuiţi siguranţele defecte.
Chemaţi un electrician.
Verificaţi racordurile de alimentare.

c) Părţi interne uzate. Contactaţi Grundfos.
d) Lamele propulsorului sunt murdare sau 

deteriorate.
Curăţaţi lamele şi verificaţi uzura.

4. Mixerul sau 
agitatorul 
funcţionează 
inegal şi este 
zgomotos.

a) Părţi interne sunt uzate. Contactaţi Grundfos.
b) Lamele propulsorului sunt murdare sau 

deteriorate. 
Curăţaţi lamele şi verificaţi uzura.

c) Defecţiuni la motor sau la rulmenţii radiali 
ai cutiei de viteze.

Contactaţi Grundfos.

d) Oscilaţii cauzate de instalaţie 
(rezonanţă).

Verificaţi proiectul instalaţiei.
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5. Curent şi 
consum înalt de 
energie.

a) Alimentare greşită cu energie sau avarie. Verificaţi instalaţia electrică.
Chemaţi un electrician.

b) Cablul de alimentare este defect. Chemaţi un electrician.
c) Sistemul de control este defect. Chemaţi un electrician. 
d) Propulsorul nu este liber să se rotească. Curăţaţi lamele propulsorului şi 

verificaţi manual dacă propulsorul se 
poate roti liber.

e) Spirele statorului sunt defecte. Contactaţi Grundfos.
f) Mixerul sau agitatorul funcţionează pe 

două faze.
Înlocuiţi siguranţele defecte.
Chemaţi un electrician.
Verificaţi racordurile de alimentare.

g) Părţi interne uzate. Contactaţi Grundfos.
h) Defecţiuni la motor sau la rulmenţii radiali 

ai cutiei de viteze.
Contactaţi Grundfos.

Defect Cauza Remediu
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10. Date tehnice

10.1 Motorul

10.2 Cutia de viteze

10.3 Etanşare mecanică

10.4 Propulsorul

10.5 Nivelul presiunii sunetului
Nivelul presiunii sunetului la un mixer sau agitator 
este mai scăzut decât valorile limite ce apar în 
EC Directiva Consiliului 98/37/EC referitoare la 
maşinării.

11. Eliminarea
Eliminarea acestui produs sau a unor părţi din el 
trebuie efectuată în felul următor:
1. Folosiţi serviciul public local de colectare a 

reziduurilor.
2. Dacă asemenea serviciu public local de colectare 

a reziduurilor nu există sau nu pot manevra 
materialele folosite la produs, vă rugăm să livraţi 
produsul sau orice materiale ce trebuie eliminate 
celui mai apropiat sediu Grundfos sau atelier de 
service.

 AMD, AMG şi AFG
Sistem de pro-
tecţie: IP 68 la 20 m

Clasa de 
izolaţie: F

Etanşare: Inel de etanşare al arborelui radial
Material car-
casă motor: Fontă, de grad 25 (EN-GJL-250)

 AMG şi AFG
Tip: Cutie de viteze planetară
Angrenaje: Oţel întărit şi şlefuit
Monitorizarea 
dispozitivului 
de etanşare:

Senzor de scurgere încorporat în 
cutia de viteze

Transmisie şi 
lagăre: 2 rulmenţi radiali conici

Material, car-
casa angre-
najului:

Fontă, de grad 25 (EN-GJL-250)

Etanşarea mecanică împotriva pătrunderii 
lichidului vehiculat

AMD Etanşare mecanică în formă construc-
tivă SiC/SiC

AMG şi 
AFG

2 etanşări moi 
1 etanşare mecanică în formă construc-
tivă tungsten carbide/tungsten carbide

 AMD
Număr de 
lame: 3

Diametrul 
propulsorului: 320, 390 şi 450 mm

Proiectarea 
propulsorului:

Se autocurăţă, proiectare optimă 
a debitului cu nervuri la margini

Material, 
propulsor:

Oţel inoxidabil
Material, 
bornă:

 AMG
Număr de 
lame: 2

Diametrul 
propulsorului:

417, 452, 480, 505, 525, 580, 
680, 730 şi 780 mm

Material, 
propulsorul cu 
borna:

Oţel inoxidabil

AFG.xx.130
Număr de 
lame: 2

Diametrul 
propulsorului: 1300 mm

Material, 
propulsorul cu 
borna:

Poliamidă turnată elastic cu borna 
din oţel inoxidabil

AFG.xx.180, AFG.xx.230
Număr de 
lame:

2: 1,3/1,5/1,8/2,2/2,4/3,7 kW
3: 3,0/4,0 kW

Diametrul 
propulsorului:

AFG.xx.180: 1,800 mm
AFG.xx.230: 2,300 mm

Material, 
borna: Fontă (EN-GJS-400-15)

Material, la-
mele propul-
sorului:

Răşină epoxidică (Baydur) cu în-
tărire din fontă

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.
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Dimensions
AMD

TM
03

 0
28

3 
47

04

C

D

E

B

A

Type
Nominel 

rating 
[kW]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Weight 
incl. 

bracket 
[kg]

AMD.18.32.950 1.8
587 210 315 300

320 62
AMD.28.39.930 2.8 390 63
AMD.15.45B.710 1.5

456

210

175

210 450

50
AMD.25.45B.690 2.5
AMD.35.45B.705 3.5

491 193 59
AMD.45.45B.675 4.5
AMD.20.45.700 2.0 456 175 50
AMD.30.45.710 3.0

491 193 59
AMD.40.45.695 4.0
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AMG, AFG

TM
02

 4
94

4 
22

02

A

B C

D

E

Type
Nominal 

rating 
[kW]

A
[mm] 

B
[mm] 

C
[mm] 

D
[mm] 

E
[mm] 

Weight incl. 
bracket

[kg]
AMG.15.40.325 1.5 720

200 305 400

417 78
AMG.22.45.325 2.2 735 452 78
AMG.30.47.328 3.0 750 480 85 
AMG.40.52.326 4.0 760 525 85
AMG.55.50.335 5.5 980

270
455

500
505 166

AMG.75.58.336 7.5 990 580 168
AMG.110.68.334 11.0 1010 680 177
AMG.150.73.354 15.0 1160

315 630
730 275

AMG.185.78.351 18.5 1180 780 280
AFG.15.130.76 1.5

795 200 353 500 1300

100
AFG.22.130.77 2.2 100
AFG.30.130.92 3.0 105
AFG.40.130.93 4.0 105
AFG.13.180.30 1.3

1100 302 540 450 1800
190

AFG.18.180.34 1.8
AFG.24.180.39 2.4

198
AFG.37.180.46 3.7
AFG.15.230.22 1.5

1100 302 540 450 2300

200
AFG.22.230.25 2.2 200
AFG.30.230.29 3.0 233
AFG.40.230.35 4.0 233



Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Poul Due Jensens Vej 7A 
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 Office
Cesta na Brod 22
SI-1231 Ljubljana-Crnuce
Phone: +386 1 563 2096
Telefax: +386 1 563 2098

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

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333, (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46-0771-32 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 44 220 4050
Факс +380 44 220 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 08.03.2005
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence


