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Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie

Deze installatie- en bedieningsinstructies beschrijven Grundfos 
SCALA2 pompen voor huishoudelijke watervoorziening.

Paragrafen 1-5 bevatten de informatie die nodig is om het product 
veilig te kunnen uitpakken, installeren en starten.

Paragrafen 6-14 bieden belangrijke informatie over het product, 
alsmede informatie over service, probleemoplossing en afvoer 
van het product.
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Deze installatie- en bedieningsinstructies zijn bedoeld voor zowel 
professionele als niet-professionele gebruikers.

1.2 Gevarenaanduidingen

De onderstaande symbolen en gevarenaanduidingen worden 
mogelijk weergegeven in installatie- en bedrijfsinstructies, veilig-
heidsinstructies en service-instructies van Grundfos.

De gevarenaanduidingen zijn als volgt gestructureerd:
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Lees voorafgaande aan het installeren dit document 
en de quick guide. De installatie en bediening moe-
ten voldoen aan de lokale regelgeving en gangbare 
gedragscodes.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 
8 jaar en ouder, en personen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of 
gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht 
staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van 
het product en als zij de hieraan verbonden risico's 
begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het 
apparaat mag niet worden gereinigd en er mag geen 
onderhoud op worden uitgevoerd door kinderen die 
niet onder toezicht staan.

GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet 
wordt vermeden, zal resulteren in de dood of in ern-
stig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet 
wordt vermeden, zou kunnen resulteren in de dood 
of in ernstig persoonlijk letsel.

LET OP

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet 
wordt vermeden, zou kunnen resulteren in licht of 
middelzwaar persoonlijk letsel.

SIGNAALWOORD

Beschrijving van gevaar

Gevolg van negeren van waarschuwing.
- Actie om het gevaar te vermijden.
2
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1.3 Opmerkingen

De onderstaande symbolen en opmerkingen worden mogelijk 
weergegeven in installatie- en bedrijfsinstructies, veiligheidsin-
structies en service-instructies van Grundfos.

2. Het product ontvangen

2.1 Het product inspecteren

Controleer of het ontvangen product overeenkomt met wat is 
besteld.

Controleer of het voltage en de frequentie van het product over-
eenkomen met het voltage en de frequentie van de installatielo-
catie. Zie paragraaf 6.4.1 Typeplaatje.

2.2 Leveringsomvang

De doos bevat de volgende items:

• 1 Grundfos SCALA2 pomp

• 1 beknopte handleiding

• 1 boekje met veiligheidsinstructies.

3. Het product installeren

3.1 Locatie

De pomp kan binnen of buiten worden geïnstalleerd, maar mag 
niet worden blootgesteld aan vorst.

Wij adviseren u de pomp te installeren in de buurt van een afvoer 
of lekbak die is verbonden met een afvoer zodat mogelijk con-
densvocht van koude oppervlakken kan worden afgevoerd. 

3.1.1 Minimale ruimte

Er is een minimale ruimte van 430 x 215 x 325 mm (17 x 8,5 x 
12,8 inch) vereist voor de pomp.

Hoewel de pomp niet veel ruimte nodig heeft, adviseren wij vol-
doende ruimte vrij te laten voor toegang voor het uitvoeren van 
service en onderhoud.

3.1.2 Het product in een vorstrijke omgeving installeren

Bescherm de pomp tegen bevriezing als deze buiten moet wor-
den geïnstalleerd waar het kan vriezen.

3.2 Systeemdimensionering

De pomp is in de fabriek ingesteld op 3 bar (44 psi) persdruk. 
Deze kan worden aangepast op basis van het systeem waarin de 
pomp wordt opgenomen.

De voordruk van het vat bedraagt 1,25 bar (18 psi).

Bij een opvoerhoogte van meer dan zes meter moet de leiding-
weerstand aan de perszijde ten minste twee meter waterkolom of 
3 psi bedragen bij enig debiet om optimaal te kunnen werken.

3.3 Mechanische installatie

3.3.1 Het product plaatsen

Monteer de pomp in een horizontale positie op de voetplaat, 
onder een maximale hellingshoek van ± 5 °.

3.3.2 Fundatie

Monteer de pomp op een solide horizontale ondergrond met 
behulp van bouten door de gaten in de voetplaat. Zie afb. 1 en 2.

Afb. 1 Horizontale fundering

Afb. 2 Voetplaat

Neem deze instructies in acht voor explosieveilige 
producten.

Een blauwe of grijze cirkel met een wit grafisch sym-
bool geeft aan dat een actie moet worden uitgevoerd.

Een rode of grijze cirkel met een diagonale balk, 
mogelijk met een zwart grafisch symbool, geeft aan 
dat een actie niet moet worden uitgevoerd of moet 
worden gestopt.

Als deze instructies niet in acht worden genomen, 
kan dit resulteren in technische fouten en schade 
aan de installatie.

Tips en advies om het werk gemakkelijker te maken.

Installeer de pomp op zodanige wijze dat geen onge-
wenste bijkomende schade kan ontstaan door lek-
kage.

In het onwaarschijnlijke geval van een inwendige lek-
kage, wordt de vloeistof via de onderkant van de 
pomp afgevoerd.

Controleer of het systeem waarin de pomp is opge-
nomen is ontworpen voor de maximale pompdruk.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Schakel de voedingsspanning uit voordat u gaat 

werken aan het product. U dient er zeker van te 
zijn dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan 
worden ingeschakeld.
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3.3.3 Het leidingwerk aansluiten

1. Draai de wartelmoeren met de hand los om de zuig- en pers-
openingen los te koppelen. Zie afb. 3.

2. Dicht de fittingen van de leidingen af met schroefdraadtape.

3. Schroef voorzichtig de zuig- en persverbindingen op de lei-
dingfittingen met behulp van een pijpentang of vergelijkbaar 
gereedschap. Houd de wartelmoer op de leidingfitting als u 
deze hebt verwijderd van de pomp.
De pomp is uitgerust met flexibele aansluitingen, ± 5 °, om de 
aansluiting van zuig- en persleidingen te vergemakkelijken. 

4. Bevestig de aansluitingen aan de zuig- en persleidingen. 
Houd de aansluiting met de ene hand vast en draai de wartel-
moer vast met de andere hand.

Afb. 3 De verbindingen aanbrengen

3.3.4 Geluid in de installatie verminderen

Trillingen van de pomp kunnen worden overgebracht naar de 
omringende structuur en geluid veroorzaken in het spectrum van 
20 tot 1000 Hz, ook wel het basspectrum genaamd.

Een juiste installatie met behulp van trillingdempende rubberen 
matjes, flexibele slangen en correct geplaatste leidingdragers 
voor starre leidingen kunnen het waargenomen geluid tot 50 % 
verminderen. Zie afb. 4.

Plaats leidingdragers voor de starre leidingen dicht bij de verbin-
ding van de flexibele slang.

Afb. 4 Geluid in de installatie verminderen

3.3.5 Installatievoorbeelden

Fittingen, slangen en kleppen worden niet meegeleverd met de 
pomp.

Wij adviseren u de installatievoorbeelden in paragraaf 3.3.6 t/m 
3.3.8 te volgen.

3.3.6 Drukverhoging in hoofdleiding

Afb. 5 Drukverhoging in hoofdleiding

Zorg ervoor dat de pomp niet door het leidingwerk 
onder spanning komt te staan.

Draai de wartelmoeren voor de zuig- en persopening 
altijd met de hand los en vast. Schade aan de zuig- 
en persopeningen vergroot het risico op lekkage.

T
M

0
6

 4
3

1
8

 1
9

1
5

Pos. Beschrijving

1 Zuig- en persopening

2 Wartelmoer

3 Leidingfitting

Wij adviseren het gebruik van flexibele slangen en 
raden u aan de pomp om een trillingdempend rubbe-
ren matje te monteren.
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Pos. Beschrijving

1 Hoogste aftappunt

2 Leidingdragers en -steunen

3 Afsluiters

4 Flexibele slangen

5 Bypassafsluiter

6
Optioneel reduceerventiel aan de zuigzijde als de voor-
druk tot boven 10 bar (145 psi) kan stijgen

7
Optioneel overdrukventiel aan de perszijde als de instal-
latie niet een druk van meer dan 6 bar (87 psi) aankan

8
Lekbak. Installeer de pomp op een smalle standaard om 
te voorkomen dat de ventilatieopeningen vollopen met 
water.

9 Drukmeter

10 Hoofdwaterleiding

Rubberen matje

Leidingdrager voor starre leiding

Flexibele slang
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3.3.7 Zuiging vanuit een put

Afb. 6 Zuiging vanuit een put

3.3.8 Zuiging vanuit zoetwatervat

Afb. 7 Zuiging vanuit zoetwatervat

3.3.9 Lengte aanzuigleiding

In het onderstaande overzicht worden de verschillende mogelijke 
lengten voor de aanzuigleiding weergegeven, afhankelijk van de 
verticale leidinglengte.

Dit overzicht dient uitsluitend als richtlijn.

Afb. 8 Lengte aanzuigleiding

Voorwaarden vooraf:
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Pos. Beschrijving

1 Hoogste aftappunt

2 Afsluiter

3 Flexibele slangen

4 Leidingbeugel

5

Inlaatfilter.
Als het water zand, grind of andere vervuilingen kan 
bevatten, installeert u een filter aan de zuigzijde om de 
pomp en installatie te beschermen.

6 Voetklep met filter (aanbevolen).

H1 Maximale aanzuighoogte bedraagt 8 meter (26 ft).

H2
Aanzuigleiding moet ten minste 0,5 m (1,64 ft) zijn 
ondergedompeld.
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Pos. Beschrijving

1 Hoogste aftappunt

2 Leidingdragers

3 Afsluiter

4 Flexibele slangen

5 Afvoer naar riool

6

Inlaatfilter.
Als het water zand, grind of andere vervuilingen kan 
bevatten, installeert u een filter aan de zuigzijde om de 
pomp en installatie te beschermen.

7 Zoetwatervat

8 Voetklep met filter (aanbevolen)

A Minimale hellinghoek van 1 °
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DN 32 DN 40

H
[m (ft)]

L
[m (ft)]

H
[m (ft)]

L
[m (ft)]

0 (0) 68 (223) 0 (0) 207 (679)

3 (10) 43 (141) 3 (10) 129 (423)

6 (20) 17 (56) 6 (20) 52 (171)

7 (23) 9 (30) 7 (23) 26 (85)

8 (26) 0 (0) 8 (26) 0 (0)

Maximale stroomsnelheid: 1 l/s (16 gpm).

Inwendige ruwheid van leidingen: 0,01 mm (0,0004 inch).

Maat
Binnendiameter leiding
[mm (inch)]

Drukverlies
[m/m (psi/ft)]

DN 32 28 (1,1) 0,117 (5/100)

DN 40 35,2 (1,4) 0,0387 (1,6/100)
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3.4 Elektrische aansluiting

3.4.1 Motorbeveiliging

De pomp biedt stroom- en temperatuurafhankelijke motorbe-
scherming.

3.4.2 Stekkerverbinding

3.4.3 Verbinding zonder stekker

4. Het product in bedrijf nemen

4.1 De pomp aanzuigen

1. Schroef de ontluchtingnippel los en giet minimaal 1,7 liter 
(0,45 gallon) water in het pomphuis. Zie afb. 9.

2. Schroef de ontluchtingsnippel weer vast.

4.2 De pomp inschakelen

1. Open een kraan om het ontluchten van de pomp voor te berei-
den.

2. Steek de stekker in het stopcontact of schakel de voedings-
spanning in. De pomp wordt nu ingeschakeld.

3. Als er water zonder lucht uit de kraan komt, sluit u de kraan.

4. Open het hoogste aftappunt in de installatie, bij voorkeur een 
douche.

5. Stel de druk in op de vereiste druk met behulp van de 
-toetsen. Zie paragraaf 4.3 De juiste druk instellen.

6. Sluit het aftappunt.

Het opstarten is voltooid.

Afb. 9 De pomp aanzuigen

Voer de elektrische aansluiting uit in overeenstem-
ming met de lokale voorschriften.

Controleer of de voedingsspanning en -frequentie 
overeenkomen met de waarden die op het type-
plaatje vermeld staan.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Schakel de voedingsspanning uit voordat u gaat 

werken aan het product. U dient er zeker van te 
zijn dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan 
worden ingeschakeld.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- De pomp dient geaard te zijn.
- Deze pomp wordt geleverd met een aardleider en 

een geaarde stekker. Beperk het risico op elektri-
sche schokken door ervoor te zorgen dat de pomp 
uitsluitend wordt aangesloten op een correct 
geaard stopcontact (met randaarde).

- Als de nationale wetgeving een aardlekschakelaar, 
verliesstroomschakelaar of equivalent vereist in de 
elektrische installatie, moet deze van type B (vol-
gens UL/IEC 61800-5-1) of beter zijn, vanwege de 
aard van de constante DC-lekstroom.

Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze door 
de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of door 
ander gekwalificeerd personeel vervangen te worden 
om gevaren te voorkomen.

Aanbevolen wordt om de permanente opstelling te 
voorzien van een aardlekschakelaar (RCCB) met 
een uitschakelstroom van minder dan 30 mA.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Controleer of de voedingsstekker die bij het pro-

duct wordt geleverd voldoet aan de lokale voor-
schriften.

- Zorg ervoor dat de pomp alleen wordt aangesloten 
op een correct geaard stopcontact (met randaarde).

- De veiligheidsaarding van het stopcontact moet 
worden verbonden met de veiligheidsaarding van 
de pomp. De stekker moet daarom gebruikmaken 
van hetzelfde PE-aansluitsysteem als het stopcon-
tact. Als dat niet het geval is, gebruikt u een 
geschikte adapter.

De elektrische aansluitingen dienen door een erkend 
installateur te worden uitgevoerd, in overeenstem-
ming met de lokale regelgeving.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- De pomp dient te zijn aangesloten via een externe 

netschakelaar met een contactopening van ten 
minste 3 mm (0,12 inch) voor alle polen.

Schakel de pomp niet in voordat deze gevuld is met 
vloeistof.

Als de zuigdiepte groter is dan 6 m (20 ft) is het wel-
licht nodig de pomp meer dan eens te vullen.

Draai ontluchtingsnippel en aftapplug altijd met de 
hand vast.
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4.3 De juiste druk instellen

De pomp kan worden ingesteld op het leveren van een waterdruk 
tussen 1,5 en 5,5 bar (22 en 80 psi) met intervallen van 0,5 bar (7 
psi).

De fabrieksinstelling is 3 bar (44 psi). Zie paragraaf 
3.2 Systeemdimensionering.

4.3.1 Drukverhoging vanuit een put of een tank

Bij drukverhoging vanuit een put of een tank moet u ervoor zor-
gen dat u het setpoint voor de druk niet te hoog instelt. Het ver-
schil tussen de voordruk en de persdruk mag niet groter zijn dan 
3,5 bar (51 psi).

Afb. 10 Drukverhoging vanuit een put of een tank

4.3.2 Drukverhoging vanuit het net

De drukinstellingen 4,5, 5,0 en 5,5 bar (65, 73 en 80 psi) vereisen 
een positieve voordruk en deze instellingen mogen alleen worden 
gebruikt bij drukverhoging vanuit het net.

Afb. 11 Drukverhoging vanuit het net

4.3.3 Zelflerend setpoint

Als de pomp het door de gebruiker gedefinieerde setpoint voor de 
druk niet kan bereiken, wordt het setpoint automatisch verlaagd 
door de zelfleerfunctie. Zie paragraaf 8.3.2 Zelfleerfunctie.

4.4 Aanloop asafdichting

De oppervlakken van de asafdichting worden gesmeerd door de 
verpompte vloeistof. Een geringe lekkage van de asafdichting van 
maximaal 10 ml per dag op 8 tot 10 druppels per uur is mogelijk.

Wanneer de pomp voor het eerst wordt ingeschakeld, of wanneer 
de asafdichting is vervangen, is een bepaalde aanloopperiode 
nodig voordat de lekkage is gereduceerd tot een aanvaardbaar 
niveau. De benodigde tijd hiervoor hangt af van de bedrijfsstatus, 
d.w.z. elke keer dat de bedrijfsstatus verandert wordt een nieuwe 
aanloopperiode gestart.

Onder normale omstandigheden verdampt de lekkende vloeistof. 
Hierdoor wordt geen lekkage gedetecteerd.

De lekkage is zichtbaar op de plek waar de bouten op de voet-
plaat zijn bevestigd. In het onwaarschijnlijke geval van een 
inwendige lekkage, wordt de vloeistof via de onderkant van de 
pomp afgevoerd. Installeer de pomp op zodanige wijze dat geen 
ongewenste bijkomende schade kan ontstaan.

5. Het product opslaan en hanteren

5.1 Het product hanteren

5.2 Het product opslaan

Als de pomp gedurende langere tijd moet worden opgeslagen, 
bijvoorbeeld tijdens de winter, laat u het water weglopen en slaat 
u de pomp binnen op een droge plek op. Zie paragraaf 10. Het 
product inschakelen na stilstand.

Het temperatuurbereik tijdens opslag moet -40 tot 70 °C (-40 tot 
158 °F) bedragen.

6. Productintroductie

6.1 Productbeschrijving

Afb. 12 Grundfos SCALA2 pump

De zuig- en persopeningen hebben flexibele aansluitingen van 
± 5 °.

Wij adviseren u de standaarddruk van 3,0 bar (44 
psi) te gebruiken. Deze is geschikt voor de meeste 
toepassingen.

Het verschil tussen de voordruk en de persdruk mag 
niet groter zijn dan 3,5 bar (51 psi).

Voorbeeld: Als de voordruk 0,5 bar (7 psi) is, 
bedraagt de maximale persdruk 4 bar (58 psi).

Als de druk te hoog wordt ingesteld, kan dit ertoe lei-
den dat de pomp tot drie minuten blijft doorwerken 
nadat de kraan is dichtgedraaid.

Maximaal setpoint [bar (psi)]

Puttoepassing 3,0 (44)

Tank beneden grondniveau 3,5 (51)

Tank boven grondniveau 4,0 (58)
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Zorg dat u de pomp niet laat vallen omdat deze dan 
mogelijk defect raakt.

Maximale relatieve vochtigheid tijdens opslag: 95 % RV.
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Pos. Beschrijving

1 Ventiel voor ingebouwd drukvat

2 Bedieningspaneel. Zie paragraaf 7. Regelfuncties.

3 Typeplaatje. Zie paragraaf 6.4.1 Typeplaatje.

4
Plug voor toegang tot pompas. Zie paragraaf 10.1 De pomp 
deblokkeren.

5 Ontluchtingsnippel. Zie paragraaf 4.1 De pomp aanzuigen.

6
Persopening. Zie paragraaf 3.3.3 Het leidingwerk aanslui-
ten.

7 Zuigopening. Zie paragraaf 3.3.3 Het leidingwerk aansluiten.

8 Aftapplug. Zie paragraaf 6.4 Identificatie.

9 Ventilatieopeningen. Deze mogen niet vol water lopen.
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6.2 Bedoeld gebruik

De pomp is geschikt voor drukverhoging van zoet water in huis-
houdelijke watervoorzieningssystemen.

6.3 Te verpompen vloeistoffen

De pomp is ontworpen voor zoetwater met een maximaal chloor-
gehalte van 300 ppm en een vrij chloorgehalte van minder dan 1 
ppm.

De pomp is niet geschikt voor de volgende vloeistoffen:

• vloeistoffen die lange vezels bevatten

• brandbare vloeistoffen (olie, benzine etc.)

• agressieve vloeistoffen.

6.4 Identificatie

6.4.1 Typeplaatje

Afb. 13 Voorbeeld van typeplaatje

6.4.2 Typesleutel

Deze pomp is uitsluitend geëvalueerd voor gebruik 
met water.

Gebruik SCALA2 pompen uitsluitend in overeen-
stemming met de specificaties die staan vermeld in 
deze installatie- en bedieningsinstructies.

Als het water mogelijk zand, kiezel of andere veront-
reinigingen bevat, bestaat het risico dat de pomp ver-
stopt raakt.

Installeer een filter aan de aanzuigzijde of breng een 
drijvende zeef aan om de pomp te beschermen.
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Pos. Beschrijving

1 Typeaanduiding

2 Productnummer

3 Serienummer

4 Productiecode, jaar en week

5 Maximale opvoerhoogte

6 Minimale opvoerhoogte

7 Nominale opvoerhoogte

8 Nominale stroom

9 Maximale omgevingstemperatuur

10 Beschermingsklasse

11 Maximale bedrijfsdruk

12 Maximale vloeistoftemperatuur

13 Minimaal en maximaal nominaal vermogen

14 Model

15 Voltage en frequentie

16 Goedkeuringen

17 Minimale en maximale nominale stroom

DK-8850 Bjerringbro, Denmark
SCALA2 3-45 AKCHDE

Model  A
200-240V  50/60Hz
Made in Serbia

P/N 99999999
S/N 
P/C 1519

Hmax
Hmin
Hnom
Qnom

45 m
16 m
27 m
3 m /h3

45 C/

55 CTamb.max

IPX4D

I(A)
Min.
Max.

P1(W)
0.01
2.8 550

2

Tliq.max/Psyst.max:
1MPa

NRP XXX-XXX-XXXXXX

PCS XXXXX.XX.XX 04-6292.2.41-2003
LSPr-022-IDN

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

11

13

14
15

16

17

12

SCALA2 3 -45 A K C H D E

Serie

SCALA2

Nominale stroom

3: [m3/h]

Maximale opvoerhoogte

45: [m]

Materiaalcode

A: Norm

Voedingsspanning

K: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz

M: 1 x 208-230 V, 60 Hz

V: 1 x 115 V, 60 Hz

W: 1 x 100-115 V, 50/60 Hz

Motor

C:
Motor met hoge efficiëntie en frequentieomvor-
mer

Voedingskabel en stekker

A: Kabel met stekker, IEC type I, AS/NZS3112 , 2 m

B: Kabel met stekker, IEC type B, NEMA 5-15P , 6 ft

C: Kabel met stekker, IEC type E&F, CEE7/7, 2 m

D: Kabel zonder stekker, 2 m

G: Kabel met stekker, IEC type G, BS1363, 2 m

H: Kabel met stekker, IEC type I, IRAM 2073, 2 m

J: Kabel met stekker, NEMA 6-15P, 6 ft

K: Kabel met stekker, IEC type B, JIS C 8302, 2 m

L: Kabel met stekker, IEC type L, CEI 23-16/VII, 2 m

O: Kabel met stekker, IEC type O, TIS 166-2549, 2 m

Regelaar

D: Geïntegreerde frequentieomvormer

Schroefdraad

E: R 1" composiet

F: NPT 1" composiet
8
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7. Regelfuncties

7.1 Menu-overzicht, SCALA2

Afb. 14 SCALA2 bedieningspaneel

7.1.1 Drukindicator, SCALA2

De drukindicator geeft de vereiste persdruk weer van 1,5 tot 5,5 
bar (22 tot 80 psi) in intervallen van 0,5 bar (7,5 psi).

De onderstaande illustratie laat een pomp zien die is ingesteld op 
3 bar (44 psi). Dit wordt aangegeven door twee groene lampjes, 
terwijl een pomp die is ingesteld op 3,5 bar (51 psi) wordt aange-
geven door één groen lampje.

Knipperende groene lampjes geven aan dat de pomp automa-
tisch de druk heeft verlaagd. Zie paragraaf 4.3.3 Zelflerend set-
point.

Afb. 15 SCALA2 indicatie van persdruk

Afb. 16 Indicatietabel voor druk

7.1.2 Signaallampjes voor SCALA2

* Bij storing nummer 4, drooglopen, moet de pomp handmatig 
worden gereset.
Bij storing nummer 4, watertekort, en de resterende storingen 
1, 2, 3, 5, 6 en 7, wordt de pomp gereset telkens wanneer de 
oorzaak is verdwenen of verholpen. Zie paragraaf 
8.3.3 Automatische reset.

Voir verdere informatie over de systeemstatus raadpleegt u para-
graaf 12. Problemen met het product opsporen.
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SCALA2 Functie

On/Off

Verhoogt de persdruk.

Verlaagt de persdruk.

Reset alarmmeldingen.

Geeft de vereiste persdruk aan.

Geeft aan dat de pomp handmatig is stopgezet.

Geeft aan dat het bedieningspaneel is vergrendeld.
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Signaallampjes Beschrijving

Bedieningslampjes

Het bedieningspaneel is vergrendeld.

Storing in voedingsspanning

De pomp is verstopt, bijvoorbeeld de asaf-
dichting is vastgelopen.

Lekkage in het systeem

Droogloop of watertekort*

De maximale druk is overschreden of het set-
point kan niet worden bereikt.

De maximale looptijd is overschreden.

De temperatuur ligt buiten het bereik.

 BAR PSI Water colum  kPa MPa

   [m]

 5.5 80 55 550 0.55
 5.0 73 50 500 0.50
 4.5 65 45 450 0.45
 4.0 58 40 400 0.40
 3.5 51 35 350 0.35
 3.0 44 30 300 0.30
 2.5 36 25 250 0.25
 2.0 30 20 200 0.20
 1.5 22 15 150 0.15

}
}
}
}
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8. Het product instellen
De pomp onthoudt de instellingen van de regelaar zelfs als deze 
is uitgeschakeld.

8.1 De persdruk instellen

Pas de persdruk aan door op  te drukken.

8.2 Het bedieningspaneel vergrendelen en 
ontgrendelen

Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld. Dit betekent dat 
de toetsen niet werken en dat geen instellingen per ongeluk kun-
nen worden gewijzigd.

Het bedieningspaneel vergrendelen

1. Houd de toetsen  tegelijkertijd 3 seconden lang inge-
drukt.

2. Het bedieningspaneel is vergrendeld als het symbool  
oplicht.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

1. Houd de toetsen  tegelijkertijd 3 seconden lang inge-
drukt.

2. Het bedieningspaneel is ontgrendeld als het symbool  uit-
gaat.

8.3 Expertinstellingen, SCALA2

Het menu met expertinstellingen stelt de installateur in staat om 
te schakelen tussen de volgende functies:

• zelfleren

• automatische reset

• anti-cycling

• maximaal continu bedrijf.

8.3.1 Toegang verkrijgen tot de expertinstellingen

Ga als volgt te werk:

1. Houd de toets  5 seconden ingedrukt.

2. Het -symbool begint te knipperen om aan te geven dat de 
expertinstellingen actief zijn.

De drukindicator fungeert nu als expertmenu. Een knipperende 
groene diode is de cursor. Verplaats de cursor met de -toet-
sen en schakel de selectie in of uit met de -toets. De diode 
voor elke instelling licht op als de instelling actief is.

Afb. 17 Overzicht expertmenu

8.3.2 Zelfleerfunctie

De fabrieksinstelling voor deze functie is "aan".

Aan

Als de pomp het door de gebruiker gedefinieerde setpoint voor de 
druk niet kan bereiken, wordt het setpoint automatisch aangepast 
door de zelfleerfunctie.

De pomp verlaagt het setpoint naar 4,5, 3,5 of 2,5 bar (65, 51 of 
36 psi).

Het via zelfleren bepaalde setpoint wordt op het bedieningspa-
neel aangegeven door één knipperend groen lampje.

Na elke 24 uur probeert de pomp automatisch terug te gaan naar 
het oorspronkelijke door de gebruiker gedefinieerde setpoint. Als 
dat niet mogelijk is, gaat de pomp opnieuw terug naar het via zelf-
leren bepaalde setpoint. De pomp blijft werken met het via zelfle-
ren bepaalde setpoint totdat het door de gebruiker gedefinieerde 
setpoint kan worden bereikt.

Voorbeeld:

De door de gebruiker gedefinieerde druk is ingesteld op 5 bar (72 
psi), hetgeen wordt aangegeven door constant brandende groene 
lampje op het bedieningspaneel.

De pomp kan deze druk niet bereiken vanwege negatieve druk 
aan de zuigzijde.

De zelfleerfunctie past automatisch het setpoint aan en stelt het 
in op 3,5 bar (51 psi), hetgeen wordt aangegeven door één knip-
perend groen lampje op het bedieningspaneel.

Na 24 uur probeert de pomp automatisch het setpoint terug te 
zetten op 5 bar (72 psi).

Afb. 18 Door de gebruiker gedefinieerd setpoint (links) en via 
zelfleren bepaalde setpoint (rechts).

Het via zelfleren bepaalde setpoint herstellen

1. U kunt de instelling handmatig herstellen door op een wille-
keurige toets op het bedieningspaneel te drukken. De pomp 
zal onmiddellijk proberen het oorspronkelijke setpoint te berei-
ken.

2. Als de pomp het setpoint blijft verlagen op basis van de via 
zelfleren bepaalde druk, adviseren wij het setpoint handmatig 
te verlagen op het bedieningspaneel.

Uit

Als u de zelfleerfunctie uitschakelt en de pomp kan het gewenste 
setpoint niet bereiken, geeft de pomp alarm 5 aan.

Expertinstellingen zijn uitsluitend bedoeld voor instal-
lateurs.

Cursor omhoog verplaatsen.

Cursor omlaag verplaatsen.

Instellingen in-/uitschakelen.

T
M

0
6

 4
3

4
6

 4
11

7

Automatische reset

Anti-cycling

Maximale continue 
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8.3.3 Automatische reset

De fabrieksinstelling voor deze functie is "aan".

Aan

Met deze functie kan de pomp automatisch controleren of de 
bedrijfsomstandigheden weer normaal zijn. Als de bedrijfsom-
standigheden weer normaal zijn, wordt de storingsmelding auto-
matisch gereset.

De functie Automatische reset werkt als volgt:

Voor aanduidingen zie paragraaf 7.1.2 Signaallampjes voor 
SCALA2.

Uit

Alle alarmen moeten handmatig worden gereset door middel van 
de -toets.

8.3.4 Anti-cycling

De fabrieksinstelling voor deze functie is "uit".

Met deze functie wordt het in- en uitschakelen van de pomp 
bewaakt.

Uit

Als de pomp 40 keer in een vast patroon wordt ingeschakeld, 
wordt er een alarm afgegeven. De pomp blijft werken als normaal.

Aan

Als de pomp start en stopt in een vast patroon, is er sprake van 
een lekkage in het systeem. De pomp wordt dan uitgeschakeld en 
geeft alarm 3 weer.

8.3.5 Maximale continue bedrijfstijd

De fabrieksinstelling voor deze functie is "uit".

Deze functie is een timer waarmee de pomp kan worden uitge-
schakeld als deze continu 30 minuten heeft gedraaid.

Uit

Als de pomp langer dan 30 minuten draait, is de werking van de 
pomp afhankelijk van het debiet.

Aan

Als de pomp de bedrijfstijd van 30 minuten overschrijdt, stopt de 
pomp na 30 minuten continu bedrijf en wordt alarm 6 weergege-
ven. Dit alarm moet altijd handmatig worden gereset.

8.4 Resetten naar fabrieksinstellingen

De pomp kan worden gereset naar de fabrieksinstelling door de 
-toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te 

houden.

9. Het product onderhouden of repareren

9.1 Het product onderhouden

9.1.1 Insectenfilter

De pomp beschikt over een insectenfilter om te voorkomen dat 
insecten nesten bouwen in de pomp.

Deze filter wordt onderin geplaatst en kan gemakkelijk worden 
verwijderd en gereinigd met een harde borstel. Zie afb. 19.

Reinig de insectenfilter eenmaal per jaar of wanneer het nodig is.

Afb. 19 Insectenfilter

9.1.2 Zuig- en perskleppen

De pomp is onderhoudsvrij, maar wij adviseren u de terugslag-
kleppen aan zuig- en perszijde eenmaal per jaar of wanneer 
nodig is te controleren en te reinigen.

Afb. 20 SCALA2 pomp

Voer de onderstaande stappen uit om de terugslagklep aan 
de zuigzijde te verwijderen:

1. Schakel de voedingsspanning uit en haal de stekker uit het 
stopcontact.

2. Sluit de watertoevoer af.

3. Open een kraan om de druk in het leidingsysteem af te laten.

4. Sluit de afsluiters en/of tap de leidingen af.

5. Open de ontluchtingsnippel geleidelijk en verwijder deze ver-
volgens. Zie afb. 20 (5).

6. Verwijder de aftapplug en tap de pomp af. Zie afb. 20 (8).

7. Schroef de wartelmoer van de zuigverbinding los. Zie afb. 20 
(7). Afhankelijk van het installatietype is het wellicht noodza-
kelijk om de leidingen van zowel de zuig- als de persverbin-
ding te verwijderen.

8. Trek de zuigverbinding los.

9. Trek de terugslagklep aan de zuigzijde los.

10. Reinig de terugslagklep met warm water en een zachte bor-
stel.

11. Zet de onderdelen weer in elkaar, in omgekeerde volgorde 
van demontage.

Aanduiding Actie

Laagwater

De pomp probeert acht keer een herstart 
uit te voeren met tussenpozen van vijf 
minuten. Als dit mislukt, wordt deze cyclus 
na 24 uur herhaald.

Drooplopen (pomp 
niet ontlucht)

Ontlucht de pomp en reset deze handma-
tig.

Alle andere aandui-
dingen

De pomp probeert drie keer een herstart 
uit te voeren binnen de eerste 60 secon-
den en voert vervolgens acht pogingen 
om te herstarten uit met tussenpozen van 
vijf minuten. Als dit mislukt, wordt deze 
cyclus na 24 uur herhaald.

Lekkage in het systeem.

Maximale bedrijfstijd overschreden.

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Voordat u met werkzaamheden aan het product 

begint, dient u er zeker van te zijn dat de elektrici-
teitstoevoer is uitgeschakeld en niet per ongeluk 
kan worden ingeschakeld.
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Voer de onderstaande stappen uit om de terugslagklep aan 
de perszijde te verwijderen:

1. Schakel de voedingsspanning uit en haal de stekker uit het 
stopcontact.

2. Sluit de watertoevoer af.

3. Open een kraan om de druk in het leidingsysteem af te laten.

4. Sluit de afsluiters en/of tap de leidingen af.

5. Open de ontluchtingsnippel geleidelijk en verwijder deze ver-
volgens. Zie afb. 20 (5). De plug en terugslagklep vormen één 
eenheid.

6. Reinig de terugslagklep met warm water en een zachte bor-
stel.

7. Zet de onderdelen weer in elkaar, in omgekeerde volgorde 
van demontage.

Afb. 21 Terugslagkleppen aan pers- en zuigzijde

9.2 Klantenservicegegevens

Voor verdere informatie over serviceonderdelen raadpleegt u het 
Grundfos Product Center op www.product-selection.grundfos.com.

9.3 Servicekits

Voor verdere informatie over servicekits raadpleegt u het Grund-
fos Product Center op www.grundfos.com.

10. Het product inschakelen na stilstand
1. Controleer of de pomp niet verstopt is met behulp van de 

instructies in paragraaf 10.1 De pomp deblokkeren.

2. Als de pomp is afgetapt, moet deze voorafgaand aan het 
opstarten met vloeistof worden gevuld. Zie paragraaf 4.1 De 
pomp aanzuigen.

3. Schakel de pomp in. Volg de instructies in paragraaf 4. Het 
product in bedrijf nemen.

4. De pomp onthoudt de instellingen van de regeling zelfs als 
deze is uitgeschakeld.

10.1 De pomp deblokkeren

Het deksel aan het uiteinde bevat een plug die met geschikt 
gereedschap verwijderd kan worden. Het is dan mogelijk om de 
pompas te deblokkeren als deze is vastgelopen als gevolg van 
inactiviteit.

Afb. 22 De pomp deblokkeren

11. Het product buiten werking stellen

Als de pomp gedurende langere tijd buiten werking moet worden 
gesteld, bijvoorbeeld tijdens de winter, moet de elektriciteitstoe-
voer worden uitgeschakeld en moet de pomp op een droge plek 
worden opgeslagen.

Ga als volgt te werk:

1. Stop de pomp met de aan/uit-toets .

2. Schakel de elektriciteitstoevoer uit.

3. Open een kraan om de druk in het leidingsysteem af te laten.

4. Sluit de afsluiters en/of tap de leidingen af.

5. Draai geleidelijk de ontluchtingsnippel los om de druk in de 
pomp af te laten.

6. Verwijder de aftapplug om de pomp af te tappen. Zie afb. 23.

7. Wij adviseren de pomp binnen op te slaan op een droge plek. 
Vanwege vochtigheid mag de losgekoppelde pomp niet lan-
gere tijd buiten worden achtergelaten.

Afb. 23 De pomp aftappen
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Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Schakel de voedingsspanning uit voordat u gaat 

werken aan het product. U dient er zeker van te 
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12. Problemen met het product opsporen

12.1 Grundfos Eye bedieningsaanwijzingen

12.2 Storingen resetten

U kunt een storingsmelding op één van de volgende wijzen reset-
ten:

• Reset, als u de oorzaak van de fout hebt gecorrigeerd, de 
pomp handmatig door op de -knop te drukken. De pomp 
gaat dan terug naar normaal bedrijf.

• Als de storing vanzelf verdwijnt, probeert de pomp een auto-
matische reset uit te voeren en verdwijnt de foutaanduiding als 
de automatische reset slaagt op voorwaarde dat u de functie 
voor automatisch resetten hebt ingeschakeld in het service-
menu.

Grundfos Eye Aanduiding Beschrijving

Er branden geen lampjes.
De stroom is uitgeschakeld.
De pomp werkt niet.

Twee tegenover elkaar gelegen groene signaallampjes 
draaien in de draairichting van de pomp.

De stroom is ingeschakeld.
De pomp werkt.

Twee tegenover elkaar gelegen groene signaallampjes 
die oplichten onder een hoek van 45 ° vormen het picto-
gram dat in het hele document wordt gebruikt voor een 
draaiende pomp.

De stroom is ingeschakeld.
De pomp werkt.

Twee tegenover elkaar gelegen groene signaallampjes 
branden continu.

De stroom is ingeschakeld.
De pomp werkt niet.

Twee tegenover elkaar gelegen rode signaallampjes 
knipperen gelijktijdig.

Alarm.
De pomp is gestopt.

Twee tegenover elkaar gelegen rode signaallampjes 
vormen het pictogram dat in het hele document wordt 
gebruikt voor een gestopte pomp.

Alarm.
De pomp is gestopt.
13
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12.3 Diagram voor het opsporen van storingen

GEVAAR

Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel
- Voordat u met werkzaamheden aan het product 

begint, dient u er zeker van te zijn dat de elektrici-
teitstoevoer is uitgeschakeld en niet per ongeluk 
kan worden ingeschakeld.

Storing
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Oorzaak Oplossing

1. De pomp werkt 
niet.

- -

a) Storing in voedingsspanning. Schakel de elektriciteitstoevoer in.
Controleer kabels en kabelaansluitin-
gen op defecten en losse verbindingen 
en controleer op doorgebrande zekerin-
gen in de elektrische installatie.

Ja

b) De voedingsspanning ligt buiten 
het voorgeschreven spanningsbe-
reik.

Controleer de voedingsspanning en het 
typeplaatje van de pomp. Schakel de 
voedingsspanning opnieuw in binnen het 
voorgeschreven spanningsbereik.

Nee
c) De asafdichting is vastgelopen. Zie paragraaf 10. Het product inschake-

len na stilstand.

Nee

d) De pomp is verstopt door veront-
reinigingen.

Zie paragraaf 10. Het product inschake-
len na stilstand.
Neem contact op met Grundfos Service 
als het probleem aanhoudt.

Ja
e) Drooglopen.

Controleer de voedingsbron en zuig de 
pomp aan.

Nee
f) De maximale looptijd is overschre-

den. Controleer de installatie op lekkage en 
reset het alarm.

Nee
g) De interne terugslagklep is defect 

of geblokkeerd in volledig of 
gedeeltelijk open positie.

Reinig, repareer of vervang de terug-
slagklep. ZIe paragraaf 9. Het product 
onderhouden of repareren.

2. De pomp werkt.

-

a) Lekkage in het leidingensysteem 
of de terugslagklep is niet goed 
gesloten vanwege verontreinigin-
gen.

Controleer en repareer het leidingensy-
steem of reinig, repareer of vervang de 
terugslagklep.

-
b) Gering continu verbruik. Controleer de kranen en denk aan het 

gebruikspatroon (ijsmachines, waterver-
dampers voor airconditioning etc.).

-
c) De temperatuur van de pomp en 

het water is lager dan 3 °C.
Overweeg om de pomp en installatie te 
beschermen tegen vorst.
14
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3. De pompcapaciteit 
is onvoldoende. - -

a) De voordruk van de pomp is te 
laag. Controleer de voordruk van de pomp.

-
b) De pomp is te klein. Vervang de pomp door een grotere 

pomp.

- -
c) De aanzuigleiding, de inlaatzeef of 

de pomp is gedeeltelijk verstopt 
door verontreinigingen.

Reinig de aanzuigleiding of de pomp.

- -
d) Lekkage in de aanzuigleiding.

Repareer de aanzuigleiding.

- -
e) Er bevindt zich lucht in de aanzuig-

leiding of de pomp.
Ontlucht de aanzuigleiding en de pomp.
Controleer de voordruk van de pomp.

- -
f) De vereiste persdruk is te laag 

voor de installatie. Verhoog de drukinstelling (pijl omhoog).

Ja
g) De maximale temperatuur is over-

schreden en de pomp werkt met 
verminderde capaciteit.

Controleer de koelomstandigheden. 
Bescherm de pomp tegen direct zonlicht 
of hittebron in de buurt.

4. Overdruk in 
systeem.

Ja

a) Het setpoint is te hoog ingesteld. 
Het verschil tussen de voordruk en 
de persdruk mag niet groter zijn 
dan 3,5 bar (51 psi).

Verlaag de druk en stel een nieuw set-
point in (maximaal 3,5 bar (51 psi) + 
positieve voordruk).
Voorbeeld: Als de voordruk 0,5 bar 
(7 psi) is, bedraagt de maximale pers-
druk 4 bar (58 psi).

Ja
b) De maximale druk is overschre-

den - de voordruk is hoger dan 6 
bar, 0,6 MPa (87 psi).

Controleer de voordruk.

Ja

c) De maximale druk is overschre-
den. Apparatuur elders in het 
systeem veroorzaakt een hoge 
druk bij de pomp (bijvoorbeeld 
warmwatertoestel of defecte bevei-
ligingsapparatuur).

Controleer de installatie.

5. U kunt de pomp 
resetten, maar 
deze draait slechts 
een paar secon-
den.

Ja
a) Drooglopen of laagwater.

Controleer de voedingsbron en ontlucht 
de pomp.

Ja
b) De aanzuigleiding is verstopt door 

verontreinigingen. Reinig de aanzuigleiding.

Ja
c) De voet- of terugslagklep zit vast in 

gesloten positie.
Reinig, repareer of vervang de voet- of 
terugslagklep.

Ja
d) Lekkage in de aanzuigleiding.

Repareer de aanzuigleiding.

Ja
e) Lucht in de aanzuigleiding of 

pomp.
Ontlucht de aanzuigleiding en de pomp. 
Controleer de voordruk van de pomp.

6. U kunt de pomp 
resetten, maar 
deze wordt her-
haaldelijk gestart, 
onmiddellijk na te 
zijn gestopt.

Nee
a) De interne terugslagklep is defect 

of geblokkeerd in volledig of 
gedeeltelijk open positie.

Reinig, repareer of vervang de terug-
slagklep.

Nee
b) De voordruk van het vat is niet 

juist.
Stel de voordruk van het vat af op 70 % 
van de vereiste persdruk.

Storing
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13. Technische specificaties

13.1 Bedrijfscondities

* 47 dB(A) is gemeten in een standaardtoepassing met drukre-
gelmodus (2,5 bar (36 psi) en 1 m3/h). In niet-standaardtoe-
passingen kan het geluidsniveau toenemen tot 58 dB.

13.2 Mechanische gegevens

Leidingaansluitingen zijn R 1" of NPT 1".

13.3 Elektrische gegevens

13.4 Afmetingen en gewichten

14. Afvoeren van het product
Dit product is ontworpen met de afvoer en hergebruik van materi-
alen in gedachten. De volgende afvoerwaarden gelden voor alle 
uitvoeringen van de Grundfos SCALA2 pompen:

• minimaal 85 % voor recycling

• maximaal 10 % voor verbranding

• maximaal 5 % voor storten.

Waarden zijn percentage van totaal gewicht.

Dit product, of onderdelen van dit product dienen op een milieu-
vriendelijke manier afgevoerd te worden:

1. Breng het naar het gemeentelijke afvaldepot.

2. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met uw 
Grundfos leverancier.

Het doorkruiste symbool van een afvalbak op een pro-
duct betekent dat het gescheiden van het normale 
huishoudelijke afval moet worden verwerkt en afge-
voerd. Als een product dat met dit symbool is gemar-
keerd het einde van de levensduur heeft bereikt, 

brengt u het naar een inzamelpunt dat hiertoe is aangewezen 
door de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. De gescheiden 
inzameling en recycling van dergelijke producten helpt het milieu 
en de menselijke gezondheid te beschermen.

Zie ook informatie over het einde van de productlevensduur op 
www.grundfos.com/product-recycling.

Temperatuur [°C (°F)]

Maximale omgevingstemperatuur

1 x 208-230 V, 60 Hz: 45 (113)

1 x 115 V, 60 Hz: 45 (113)

1 x 200-240 V, 50/60 Hz: 55 (131)

Maximale vloeistoftempera-
tuur:

45 (113)

Druk [bar (psi)] [MPa]

Maximale systeemdruk: 10 (145) 1.0

Maximale voordruk: 6 (87) 0.6

Andere bedrijfsgegevens

Maximale opvoerhoogte: 45 m (147 ft)

IP-klasse: X4D (buitenopstelling)

Te verpompen vloeistof: Schoon water

Geluidsniveau: < 47 dB(A)*

Type
Voedings-
spanning 

[V]

Frequentie
[Hz]

Imax. [A]
P1
[W]

Vermogen 
op 

stand-by 
[W]

SCALA2 1 x 200-240 50/60 2,3 - 2,8 550

2

2

2

2

SCALA2 1 x 208-230 60 2,3 - 2,8 550 2

SCALA2 1 x 115 60 5 - 5,7 560 2

Type
Voedings-
spanning 

[V]

Frequentie
[Hz]

Stekker

SCALA2 1 x 200-240 50/60

IEC, type E&F

IEC, type I

IEC, type G

Geen

SCALA2 1 x 208-230 60 NEMA 6-15P

SCALA2 1 x 115 60 IEC, type B, NEMA 5-15P

T
M

0
6

 3
3

0
5

 5
11

4

Type
H1

[mm]
[inch]

H2
[mm]
[inch]

H3
[mm]
[inch]

W1
[mm]
[inch]

L1
[mm]
[inch]

Gewicht
[kg]
[lbs]

SCALA2
302
11,9

234
9,2

114
4,5

193
7,6

403
15,9

10
22
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Addresses Revised 15.01.2019
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