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1. Значение символов и надписей

Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может 
иметь опасные для здоровья людей 
последствия.

Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может 
иметь опасные для жизни и здоровья людей 
последствия.

Предупреждение
Контакт с горячими поверхностями 
оборудования может привести к ожогам и 
тяжким телесным повреждениям.

Этот символ вы найдете рядом с 
указаниями по технике безопасности, 
невыполнение которых может вызвать 
отказ оборудования, а также его 
повреждение.
Рядом с этим символом находятся 
рекомендации или указания, облегчающие 
работу и обеспечивающие надежную 
эксплуатацию оборудования.

2. Сокращения и определения
AI Аналоговый вход.

AL Аварийный сигнал, недопустимое значение на 
нижнем пределе.

AO Аналоговый выход.

AU Аварийный сигнал, недопустимое значение на 
верхнем пределе.

Вход
управляющего
сигнала тока

Использование внешнего сигнала тока для
управления устройством, путем прохода
тока через внутреннюю схему к GND.

Управление
через
внешний
потенциометр

Выход тока внутреннего источника питания
для управления устройством через внешний
потенциометр.

DI Цифровой вход.
DO Цифровой выход.
УЗО Устройство защитного отключения.
FM Функциональный модуль.

GDS
Цифровой датчик Grundfos.
Датчик устанавливается заводом-
производителем на некоторых насосах 
Grundfos.

GENIbus Фирменный протокол передачи данных
Grundfos.

GND Заземление.
Grundfos Eye
(Индикатор
состояния)

Световой индикатор состояния.

LIVE Риск поражения электрическим током при 
касании контактов.

OC Открытый коллектор:
Цифровой выход с открытым коллектором.

PE Защитное заземление.

ЗСНН

Защитное сверхнизкое напряжение.
Напряжение, не превышающее сверхнизкого 
при нормальных условиях и условиях 
неисправности, за исключением нарушения 
заземления в других цепях.

БСНН

Безопасное сверхнизкое напряжение.
Напряжение, не превышающее сверхнизкого 
при нормальных условиях и условиях 
единичной неисправности, включая 
замыкания на землю в других цепях.

TPE серии
2000

Одинарный насос с установленным на
заводе датчиком перепада давления.

TPED серии
2000

Сдвоенный насос с установленным на
заводе датчиком перепада давления.
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3. Общие сведения об изделии
Данное Дополнение по монтажу и эксплуатации применяется 
к насосам Grundfos TPE и TPED серии 2000 до 2,2 кВт.
Инструкции, не представленные в настоящем документе, 
смотрите в Паспорте, Руководстве по монтажу и 
эксплуатации.
Насосы оснащены частотно-регулируемыми 
электродвигателями с постоянными магнитами, 
предназначенными для однофазного или трёхфазного 
подключения к сети электропитания.

3.1 Радиосвязь
Данное изделие содержит радиоблок для дистанционного 
управления.
Данное изделие может поддерживать связь с программой 
Grundfos GO Remote (Дистанционное управление) и другими 
изделиями аналогичного типа посредством встроенного 
радиоблока.
В некоторых случаях может потребоваться использование 
внешней антенны. К данному изделию может быть 
подсоединена только сертифицированная компанией 
Grundfos внешняя антенна и только одобренным компанией 
Grundfos монтажником.

3.2 Элемент питания
Насосы, оснащённые расширенным функциональным 
модулем (FM 300), включают литий-ионную батарею.
Батарея не содержит ртути, свинца и кадмия.

3.3 Область применения
Насосы TPE серии 2000 предназначены для систем 
водоснабжения систем повышения давления, системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(HVAC) и др.
Перекачиваемые жидкости: чистые, маловязкие, 
неагрессивные и негорючие жидкости, не содержащие каких-
либо твердых включений или волокон, которые могут 
механически или химически воздействовать на насос.
Более подробная информация по областям применения и 
список перекачиваемых жидкостей приведены в Каталогах.

4. Монтаж механической части

Предупреждение
Монтаж и эксплуатация должны
соответствовать местным нормам и
правилам

4.1 Монтаж
Насос должен быть надёжно закреплён на прочном 
фундаменте с помощью болтов, установленных в отверстия в 
корпусе или плите-основании.

4.2 Кабельные вводы
В электродвигателе находится четыре кабельных ввода, 
закреплённых болтами М20 и оснащённых заглушками на 
заводе.
Имеются следующие кабельные уплотнения:
• Кабельное уплотнение 2 x M20, диаметр кабеля Ø5 мм
• Кабельное уплотнение 1 x M20, диаметр кабеля Ø7-14 мм.

4.3 Охлаждение электродвигателя
Для обеспечения достаточного охлаждения 
электродвигателя расстояние (D) между 
торцом кожуха вентилятора и стеной или 
другими неподвижными объектами должно 
составлять минимум 50 мм независимо от 
размера электродвигателя. См. рис. 1.
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Рис. 1  Минимальное расстояние (D) от электродвигателя 
до стены или других неподвижных объектов

4.4 Монтаж вне помещения
При монтаже вне помещения необходимо обеспечить 
электродвигатель подходящим кожухом, чтобы исключить 
образование конденсата на электронном оборудовании.
См. рис. 2.

При установке кожуха на электродвигателе 
соблюдайте указания, приведённые в 
разделе 4.3 Охлаждение электродвигателя.

Кожух должен быть достаточно большим, чтобы 
электродвигатель не подвергался воздействию прямых 
солнечных лучей, дождя или снега. Компания Grundfos не 
поставляет кожухи. Поэтому вам следует приобрести кожух 
для конкретной установки. В зонах с высокой влажностью 
воздуха рекомендуется использовать встроенную функцию 
подогрева при простоях.
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Рис. 2  Примеры защитных кожухов (не поставляются 

компанией Grundfos)

4.5 Сливные отверстия
При монтаже электродвигателя в условиях повышенной 
влажности воздуха следует открыть сливное отверстие, 
направленное вниз. После этого степень защиты 
электродвигателя будет ниже. Открытое сливное отверстие 
предотвратит образование конденсата в электродвигателе - 
он будет самостоятельно вентилироваться, а вода и влажный 
воздух будут удаляться.
Сливное отверстие с пробкой находится на приводной 
стороне электродвигателя. Фланец можно повернуть на 90° в 
обе стороны или на 180°.
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Рис. 3 Сливные отверстия
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5. Подключение электрооборудования
Подключение электрооборудования должно выполняться в 
соответствии с местными нормами и правилами.
Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты 
тока соответствуют номинальным данным, указанным на 
фирменной табличке.

Предупреждение
Перед выполнением соединений в клеммной 
коробке необходимо заранее (минимум за 5 
минут) отключить электропитание. 
Убедитесь в том, что случайное включение 
электропитания исключено.
Электродвигатель должен быть подключен 
к внешнему многополюсному сетевому 
выключателю в соответствии с местными 
нормами и правилами.
Электродвигатель необходимо заземлить и 
обеспечить защиту от прямого 
прикосновения к токоведущим частям в 
соответствии с местными нормами и 
правилами.
Если кабель электропитания повреждён, он 
должен быть заменён изготовителем, 
сервисным центром изготовителя или 
квалифицированным персоналом 
соответствующего уровня.
Потребитель или лицо/организация, 
выполняющие монтаж, несут 
ответственность за правильное 
подключение заземления и защиты в 
соответствии с местными нормативными 
документами. Все операции должны 
выполняться квалифицированным 
специалистом.

5.1  Защита от удара током и прямого прикосновения 
к токоведущим частям

Предупреждение
Электродвигатель необходимо заземлить и 
обеспечить защиту от прямого 
прикосновения к токоведущим частям в 
соответствии с местными нормами и 
правилами.

Провода защитного заземления всегда должны иметь 
цветовую маркировку жёлтого/зёленого (РЕ) или жёлтого/
зелёного/синего (PEN) цвета.

5.1.1 Защита от скачков напряжения в сети
Электродвигатель защищён от скачков напряжения в сети.

5.1.2 Защита электродвигателя
Электродвигатель не требует внешней защиты.
Электродвигатель оснащён тепловой защитой от медленно 
нарастающих перегрузок и блокировки.

5.2 Электропитание
5.2.1 Однофазное напряжение питания
• 1 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, защитное заземление.
Убедитесь в том, что значения рабочего напряжения и 
частоты тока соответствуют номинальным данным, 
указанным на фирменной табличке.

Если электродвигатель подключен к сети с 
системой заземления IT, то необходимо 
использовать специальный 
электродвигатель для систем IT.
Обратитесь в компанию Grundfos.

Концы проводов, выводимых в клеммную коробку 
электродвигателя насоса, должны быть максимально 
короткими. Исключение составляет провод защитного 
заземления, длина которого должна выбираться такой, чтобы 
он оборвался последним, если кабель будет случайно 
вырван из резьбовой кабельной муфты.

Информацию о максимальных параметрах плавких 
предохранителей см. в разделе 19.1 Напряжение питания.
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Рис. 4  Пример подключения к сети электродвигателя с 
выключателем электропитания, плавким 
предохранителем и дополнительной защитой
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Рис. 5  Подключение к сети, однофазные 
электродвигатели

5.2.2 Трёхфазное напряжение питания
• 3 x 380-500 В - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, защитное заземление.

Чтобы не допустить плохого контакта 
соединений, убедитесь в том, что после 
подключения кабеля питания клеммная 
колодка L1, L2 и L3 плотно сидит в гнезде.
При напряжении питания выше 3 x 480 В, 50 
Гц, заземление должно быть выполнено 
согласно ПУЭ.

Убедитесь в том, что значения рабочего напряжения и 
частоты тока соответствуют номинальным данным, 
указанным на фирменной табличке.

Если электродвигатель подключен к сети с 
системой заземления IT, то необходимо 
использовать специальный 
электродвигатель для систем IT.
Обратитесь в компанию Grundfos.

Провода в клеммной коробке электродвигателя должны быть 
как можно короче. Это не относится к проводу заземления, 
который должен быть достаточно длинным, чтобы 
отсоединяться в последнюю очередь при случайном 
выдёргивании кабеля питания из разъёма.
Информацию о максимальных параметрах плавких 
предохранителей см. в разделе 20.1 Напряжение питания.
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Рис. 6  Пример подключения к сети электродвигателя с 
выключателем электропитания, запасными 
предохранителями и дополнительной защитой
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Рис. 7  Подключение к сети, трёхфазные электродвигатели

5.3 Дополнительная защита
5.3.1 Однофазные электродвигатели
При подключении электродвигателя к электрической 
установке, на которой в качестве дополнительной защиты 
используются автоматический выключатель по току утечки 
или устройство защитного отключения, такие выключатели 
должны иметь маркировку со следующими обозначениями:

При выборе автоматического выключателя с 
функцией защиты при утечке на землю или 
устройства защитного отключения 
необходимо учитывать суммарную утечку 
тока всего электрооборудования в установке.

Информацию о токе утечки электродвигателя см. в разделе 
19.2 Ток утечки.

5.3.2 Трёхфазные электродвигатели
При подключении электродвигателя к электрической 
установке, на которой в качестве дополнительной защиты 
используются автоматический выключатель по току утечки 
или устройство защитного отключения, используются 
выключатели следующего типа:
•  Они должны реагировать на ток утечки и срабатывать при 

кратковременном импульсном токе утечки.
•  Они должны отключать устройство при возникновении 

переменных токов утечки, а также токов утечки с постоянной 
составляющей, в том числе пульсирующих и сглаженных.

Для таких электродвигателей необходимо использовать 
автоматический выключатель с функцией защиты при утечке 
на землю или устройство защитного отключения типа В.
Такие выключатели должны иметь маркировку со 
следующими обозначениями:

При выборе автоматического выключателя 
с функцией защиты при утечке на землю 
или устройства защитного отключения 
необходимо учитывать суммарную утечку 
тока всего электрооборудования в 
установке.

Информацию о токе утечки электродвигателя см. в разделе 
20.2 Ток утечки.

Защита от асимметрии фаз
Электродвигатель необходимо подключать к источнику 
питания в соответствии с ПУЭ.
Это обеспечит корректную работу электродвигателя при 
асимметрии фаз.
Также это гарантирует долгий срок службы компонентов. 

5.4 Клеммы соединений
Описания и обзоры клемм соединений в данном разделе 
применимы и к однофазным, и к трёхфазным электродвигателям.
Информацию о максимальном моменте затяжки см. в 
разделе 22.1 Моменты затяжки. 
Количество клемм зависит от функционального модуля (FM).
Установленный модуль можно идентифицировать по 
фирменной табличке электродвигателя. См. рис. 8.

TM
05

 8
64

1 
25

13

Env.Type : 
Serial no :

SF CL:
PF:

PB
FM
HMIEff 

n max:

CIMWgt :

DE :

kg
NDE :

Tamb :
:

F AA

V~

P.C. :

Made in Hungary

OUTPUT VARIANTINPUT

TEFC

Type :
P.N. : U in :

I 1/1 :
f in

Hp

Hz

P2

I SF Amp:

rpm
: : :

:

:
:

:

X
xx

xx
xx

xx
xx

E
.P

. M
ot

or

DK - 8850 Bjerringbro, Denmark

Env.Tyype p :
Serial no :

SF CL:
PF:

Eff
n 

Wggt :

DE :

kgg
NDE :

Tamb :
:

F AA

V~

P.C. : INPUT

TEFC

Typype :
P.N. : Uin :

I 1/1 :
f in Hz

P

I SF Ampp:
:

PB
FM
HMI
CIM

VARIANT
Hp

rpm
:
:

:
:

PB :

HMI:
CIM :

Hp
rpm

Рис. 8 Идентификация функционального модуля

5.4.1  Клеммы соединений, стандартный функциональный 
модуль (FM 200)

Стандартный модуль имеет следующие возможности 
подключения:
•  два аналоговых входа;
•  два цифровых входа или один цифровой вход и один 

выход с открытым коллектором;
•  два выхода реле сигнализации;
•  шина GENIbus.
См. рис. 9.

Цифровой вход 1 установлен на заводе и 
служит для запуска/останова, разомкнутая 
цепь - для останова. Между клеммами 2 и 6 
на заводе была установлена перемычка.
Снимите перемычку, если цифровой вход 1 
будет использоваться в качестве внешнего 
запуска/останова или для какой-либо иной 
внешней функции.
В качестве меры предосторожности 
провода, которые необходимо подключать к 
указанным группам соединений, следует 
тщательно изолировать по всей длине с 
помощью усиленной изоляции.

•  Входы и выходы
Все входы и выходы изолированы от подключенных к 
электросети частей электрооборудования с помощью 
усиленной изоляции и гальванически развязаны с другими 
электроцепями.
На все клеммы управления подается безопасное сверхнизкое 
напряжение, что обеспечивает защиту от удара током.

•  Выходы реле сигнализации
–  Реле сигнализации 1:

Под напряжением:
К данному выходу может быть подключено напряжение 
до 250 В переменного тока.
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить 
питающее или безопасное сверхнизкое напряжение.

–  Реле сигнализации 2:
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить 
питающее или безопасное сверхнизкое напряжение.

•  Питание от сети (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, защитное 
заземление).

Гальваническая развязка должна отвечать требованиям 
усиленной изоляции, включая требования по длине пути тока 
утечки и допускам.
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Рис. 9 Клеммы соединений, FM 200

Клемма Тип Функция

NC
Нормально
замкнутый 
контакт Реле сигнализации 1

(Под напряжением или
безопасное сверхнизкое
напряжение)

C1 Общий

NO
Нормально 
разомкнутый 
контакт

NC
Нормально
замкнутый
контакт Реле сигнализации 2

(только безопасное
сверхнизкое напряжение)

C2 Общий

NO
Нормально
разомкнутый
контакт

10 DI3/OC1

Цифровой вход/выход,
настраиваемый.
Открытый коллектор: 
Максимальное напряжение 24 В. 
Резистивная или
индуктивная нагрузка.

4 AI1
Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2 DI1 Цифровой вход, настраиваемый

5 +5 В Питание к потенциометру и 
датчику

6 GND Заземление
A GENIbus, A GENIbus, A (+)
Y GENIbus, Y GENIbus, земля
B GENIbus, B GENIbus, B (-)

3 GND Заземление
15 +24 В Питание
8 +24 В Питание

26 +5 В Питание к потенциометру и 
датчику

23 GND Заземление

25 GDS TX
Выход цифрового датчика
Grundfos (недоступно для TPE
серии 2000)

24 GDS RX
Вход цифрового датчика
Grundfos (недоступно
для TPE серии 2000)

7 AI2
Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

5.4.2  Клеммы соединений, расширенный функциональный 
модуль (FM 300)

Расширенный функциональный модуль поставляется только 
в качестве дополнительного оборудования.
Расширенный модуль имеет следующие возможности 
подключения:
• три аналоговых входа;
• один аналоговый выход;
• два выделенных цифровых входа;
•  два настраиваемых цифровых входа или выходы с 

открытым коллектором;
• два входа Pt100/1000;
• два выхода реле сигнализации;
• шина GENIbus.
См. рис. 10.

Цифровой вход 1 установлен на заводе и 
служит для запуска/останова, разомкнутая 
цепь - для останова. Между клеммами 2 и 6 
на заводе была установлена перемычка.
Снимите перемычку, если цифровой вход 1 
будет использоваться в качестве внешнего 
запуска/останова или для какой-либо иной 
внешней функции.
В качестве меры предосторожности 
провода, которые необходимо подключать к 
указанным группам соединений, следует 
тщательно изолировать по всей длине с 
помощью усиленной изоляции.

•  Входы и выходы
Все входы и выходы изолированы от подключенных к 
электросети частей электрооборудования с помощью 
усиленной изоляции и гальванически развязаны с другими 
электроцепями.
На все клеммы управления подается безопасное 
сверхнизкое напряжение, что обеспечивает защиту от 
удара током.

•  Выходы реле сигнализации
–  Реле сигнализации 1:

Под напряжением:
К данному выходу может быть подключено напряжение 
до 250 В переменного тока.
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить 
питающее или безопасное сверхнизкое напряжение.

–  Реле сигнализации 2:
Безопасное сверхнизкое напряжение:
Выход гальванически изолирован от других цепей.
Таким образом, к выходным клеммам можно подключить 
питающее или безопасное сверхнизкое напряжение.

•  Питание от сети (клеммы N, PE, L или L1, L2, L3, защитное 
заземление).

Гальваническая развязка должна отвечать требованиям
усиленной изоляции,включая требования по длине пути тока 
утечки и допускам.
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Рис. 10 Клеммы соединений, FM 300 (опция)

Клемма Тип Функция

NC Нормально 
замкнутый контакт Реле сигнализации 1

(Под напряжением или
безопасное сверхнизкое 
напряжение)

C1 Общий

NO
Нормально 
разомкнутый
контакт

NC Нормально 
замкнутый контакт

Реле сигнализации 2 (только 
безопасное сверхнизкое 
напряжение)

C2 Общий

NO
Нормально 
разомкнутый 
контакт

18 GND Заземление

11 DI4/OC2

Цифровой вход/выход,
настраиваемый.
Открытый коллектор: 
Максимальное напряжение 24 В. 
Резистивная или
индуктивная нагрузка.

19 Pt100/1000, вход 2 Pt100/1000, вход датчика
17 Pt100/1000, вход 1 Pt100/1000, вход датчика

12 AO Аналоговый выход:
0-20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

9 GND Заземление

14 AI3 Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

1 DI2 Цифровой вход, настраиваемый

21 Вход 1 датчика
LiqTec

Вход датчика LiqTec (недоступно 
для TPE серии 2000)

20 GND Заземление (недоступно для 
TPE серии 2000)

22 Вход 2 датчика
LiqTec

Вход датчика LiqTec (недоступно 
для TPE серии 2000)

10 DI3/OC1

Цифровой вход/выход,
настраиваемый.
Открытый коллектор: 
Максимальное напряжение 24 В. 
Резистивная или индуктивная 
нагрузка.

4 AI1
Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2 DI1 Цифровой вход, настраиваемый

5 +5 В Питание к потенциометру и 
датчику

6 GND Заземление
A GENIbus, A GENIbus, A (+)
Y GENIbus, Y GENIbus, земля
B GENIbus, B GENIbus, B (-)
3 GND Заземление
15 +24 В Питание
8 +24 В Питание

26 +5 В Питание к потенциометру и 
датчику

23 GND Заземление

25 GDS TX
Выход цифрового датчика 
Grundfos (недоступно для TPE 
серии 2000)

24 GDS RX
Вход цифрового датчика 
Grundfos (недоступно для TPE 
серии 2000)

7 AI2
Аналоговый вход:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В



Русский (R
U

)

10

5.5 Сигнальные кабели
•  Для внешнего выключателя ВКЛ/ВЫКЛ, цифровых входов, 

заданного значения и сигналов датчика используйте 
экранированный кабель с площадью поперечного сечения 
не менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2.

•  Экраны кабелей подключаются к корпусу с обоих концов 
посредством правильно выполненных соединений.
Экраны должны быть максимально близко к клеммам.
См. рис. 11.
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Рис. 11  Зачищенный кабель с экраном и проводными 
соединениями

•  Независимо от установки кабеля винты на раме всегда 
должны быть затянуты.

•  Провода в клеммной коробке электродвигателя должны 
быть как можно короче.

5.6 Кабель для подключения шины связи
5.6.1 Новые установки
Для соединения по шине связи необходимо использовать 
трёхжильный экранированный кабель с площадью 
поперечного сечения не менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2.
•  Если электродвигатель подключается к устройству, 

имеющему такой же кабельный зажим, экранирующую 
оплётку необходимо подключить к этому кабельному 
зажиму.

•  Если устройство не имеет такого зажима, экранирующую 
оплётку оставляют неподсоединённой с этой стороны, как 
показано на рис. 12.
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Рис. 12  Подключение 3-жильного экранированного кабеля

5.6.2 Замена ранее установленного электродвигателя
•  Если при установке старого насоса применялся 

экранированный 2-жильный кабель, подключение 
выполняют, как показано на рис. 13.
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Рис. 13  Подключение 2-жильного экранированного кабеля

•  Если при установке старого насоса применялся 
экранированный 3-жильный кабель, подключение 
выполняют, как показано на рис. 5.6.1 Новые установки.

6. Условия эксплуатации

6.1 Максимальное количество пусков и остановов
Количество пусков и остановов насоса путем подачи и 
отключения питающего напряжения не должно превышать 
1 раза в 15 минут.
При подаче питания запуск насоса происходит 
приблизительно через 5 секунд.
Если требуется более частое включение и выключение 
насоса, необходимо использовать вход для внешнего 
сигнала пуска/останова при включении/выключении насоса.
При запуске с помощью внешнего выключателя насос 
начинает работать немедленно.

6.2 Переменная работа сдвоенных насосов
При использовании сдвоенных насосов рабочий и резервный 
насосы должны работать поочерёдно, например, меняться 
раз в неделю для равномерного распределения рабочих 
часов на обоих насосах. По умолчанию смена насосов 
происходит автоматически.
Если сдвоенные насосы используются для перекачивания 
воды бытовых систем горячего водоснабжения, рабочий и 
резервный насосы должны постоянно чередоваться, 
например, раз в день, во избежание засорения резервного 
насоса из-за отложений (известковые отложения и т. д.).
По умолчанию смена насосов происходит автоматически.

6.3 Температура окружающей среды
6.3.1  Температура окружающей среды при хранении и 

транспортировке
От -30 до +60 °C.

6.3.2  Температура окружающей среды во время 
эксплуатации

От -20 до +50 °C.
Электродвигатель может работать с номинальной выходной 
мощностью (Р2) при температуре 50 °C, однако непрерывная 
работа при более высокой температуре сократит ожидаемый 
срок службы изделия. При необходимости работы при 
температуре окружающей среды от 50 до 60 °C следует 
выбирать насос завышенного типоразмера. Для получения 
дополнительной информации обратитесь в компанию Grundfos.

6.4 Высота монтажа
Запрещается установка электродвигателя на 
высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Высота монтажа - это высота точки установки над уровнем моря.
•  Электродвигатели, устанавливаемые на высоте до 1000 

метров над уровнем моря, могут работать с нагрузкой 100 %.
•  При установке насоса на высоте более 1000 м над уровнем 

моря, запрещается эксплуатация электродвигателя с полной 
нагрузкой, так как охлаждающая способность воздуха 
ухудшается из-за его низкой плотности. См. рис. 14.
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Рис. 14  Снижение выходной мощности электродвигателя 
(P2) в зависимости от высоты над уровнем моря
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6.5 Влажность воздуха
Максимальная влажность воздуха: 95 %.
Если влажность воздуха постоянно высокая и превышает 
85 %, следует открыть сливные отверстия на фланце с 
приводной стороны электродвигателя. См. раздел 
4.5 Сливные отверстия.

6.6 Охлаждение электродвигателя
Для обеспечения соответствующего охлаждения 
электродвигателя и электроники должны выполняться 
следующие указания:
•  Расположите электродвигатель таким образом, чтобы 

обеспечить соответствующее охлаждение. См. раздел 
4.3 Охлаждение электродвигателя.

•  Температура охлаждающего воздуха не должна 
превышать 50 °C.

•  Следите за тем, чтобы охлаждающие ребра и лопасти 
вентилятора были чистыми.

7. Элементы управления
Предупреждение
Изделие может сильно нагреваться, 
поэтому во избежание получения ожогов 
прикасаться разрешается только к его 
кнопкам.

Задать настройки насоса можно при помощи следующих 
элементов управления:
•  Расширенная панель управления.

См. раздел 8. Расширенная панель управления.
•  Grundfos GO Remote (Дистанционное управление).

См. раздел 9. Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление).

В случае отключения электропитания насоса настройки 
будут сохранены.

Заводские настройки
В соответствии с заводскими настройками насосы TPE серии 
2000 установлены на режим управления с пропорциональным 
давлением.

8. Расширенная панель управления
Данная панель управления устанавливается как стандартная 
на насосы TPE серии 2000.
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Рис. 15 Расширенная панель управления

Поз. Обозна-
чение Описание

1

Grundfos Eye (Индикатор работы насоса) 
Отображение рабочего состояния насоса.
Дополнительную информацию см. в разделе 
16. Grundfos Eye (Индикатор работы насоса).

2 – Графический цветной дисплей.

3 К предыдущему окну меню.

4

Навигация по пунктам главного меню, 
дисплеям и знакам.
При переходе в другое меню отображаемый 
дисплей всегда будет верхним дисплеем 
нового меню.

Переключение между подменю.

Сохранение измененных значений, сброс 
аварийных сигналов и расширение поля 
значения.
Включение связи с Grundfos GO Remote 
(Дистанционное управление).

5

Переход в состояние готовности к
эксплуатации/пускам и остановам
насоса.
Пуск:
Если нажать кнопку при выключенном
насосе, насос запустится только при
условии отсутствия включённых функций
более высокого приоритета. См. раздел 
15. Приоритет настроек.
Останов:
При нажатии кнопки во время работы
насоса он остановится. В случае
остановки насоса при помощи данной
кнопки около неё загорится сообщение
«Останов».

6 Переход в меню «Home».

8.1 Структура меню
В память насоса встроена программа руководства по 
первичным настройкам, которая открывается при первом 
запуске. После программы по первичным настройкам на 
дисплее отображается четыре основных меню.

1. Home
В меню представлен обзор задаваемых пользователем 
параметров (до четырёх), которые сопровождаются 
ярлыками или графической иллюстрацией эксплуатационной 
характеристики Q/H.

2. Состояние
Данное меню отображает состояние насоса и системы, а 
также предупреждения и аварийные сигналы.

В данном меню не выполняются никакие 
настройки.

3. Настройки
Данное меню обеспечивает доступ к настройкам всех 
параметров. В данном меню возможна подробная настройка 
насоса.

4. Assist (Дополнительные настройки)
В данном меню возможна настройка насоса с подсказками, 
здесь приводится краткое описание режимов управления и 
даются советы по устранению неисправностей.
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8.2  Обзор меню для расширенной панели 
управления

8.2.1 Основные меню

Home
Состояние

Рабочее состояние
Режим работы, от
Режим управления

Производительность насоса
Факт. регулир. значение
Итоговое уст-е знач.
Скорость

Потребление мощн. и энергии
Измеряемые значения

Аналоговый ввод 1
Аналоговый ввод 2
Аналоговый ввод 3
Ввод 1 Pt100/1000
Ввод 2 Pt100/1000

Аналоговый вывод
Предупреждение и сигнал-ция

Текущ.сигн. трев. или предуп.
Журнал предупреждений
Журнал сигнализаций

Журнал работ
Часы работы

Установленные модули
Дата и время
Обозначение изделия
Контроль подшипн. двигателя
Многонасосная система

Рабочее состояние системы
Производительность системы
Входн. мощн. и энергия сис-мы
Насос 1, многонасосная сис-ма
Насос 2, многонасосная сис-ма
Насос 3, многонасосная сис-ма

Настройки Раздел
Установ. знач-е 10.1 Установ. знач-е
Режим работы 10.2 Режим работы
Задать ручн. настр. скорости 10.3 Задать ручн. настр. скорости
Режим управления 10.4 Режим управления
Аналоговые вводы 10.5 Аналоговые входы

Аналоговый ввод 1, настройка
Аналоговый ввод 2, настройка
Аналоговый ввод 3, настройка

Вводы Pt100/1000 10.6 Входы Pt100/1000
Pt100/1000, настройка

Цифровые вводы 10.7 Цифровые входы
Цифровой ввод 1, настройка
Цифровой ввод 2, настройка

Цифровые вводы/выводы 10.8 Цифровые входы/выходы
Цифровой ввод/вывод 3, настр.
Цифровой ввод/вывод 4, настр.

Релейные выходы 10.9 Релейные выходы
Релейный выход 1
Релейный выход 2

Аналоговый вывод 10.10 Аналоговый выход
Выходной сигнал
Функция аналогового вывода

Рабочий диапазон 10.11 Рабочий диапазон
Влияние на установл. знач-е 10.12 Влияние на установл. знач-е

Функция внеш. уст. значения 10.12.1 Внешнее регулирование установленного значения

Предварительно определенные установленные значения 10.12.2 Предварительно определенные установленные 
значения

Функции контроля 10.13 Связь
Контроль подшипн. двигателя
Обслуж-е подшипн. двигателя
Нагрев в простое

Связь 10.13 Связь
Общие настройки 10.14 Общие настройки

Assist (Дополнительные настройки)
Помощь в настройке насоса
Настройка, аналоговый ввод
Настройка даты и времени
Настройка нескол. насосов 11.1 Настройка нескол. насосов
Описание режима управления
Помощь в устр. неисправности
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9.  Grundfos GO Remote
(Дистанционное управление)

В насосе предусмотрена возможность беспроводной радио-
или инфракрасной связи с Grundfos GO Remote 
(Дистанционное управление).
Grundfos GO Remote (Дистанционное управление) позволяет 
осуществить настройку функций и предоставляет доступ к 
обзору состояния, техническим сведениям об изделии и 
фактическим рабочим параметрам.
Grundfos GO Remote (Дистанционное управление) работает с 
тремя различными мобильными интерфейсами (МИ).
См. рис. 16.
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Рис. 16  Связь между Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) и насосом посредством радио- или 
инфракрасного сигнала

Поз. Описание

1

Grundfos MI 202:
Модуль расширения, который можно
использовать совместно с Apple iPod touch 4G,
iPhone 4 или 4S.
Grundfos MI 204:
Модуль расширения, который можно
использовать совместно с Apple iPod touch 5G
или iPhone 5.

2

Grundfos MI 301:
Отдельный модуль, обеспечивающий радио- или
инфракрасную связь. Модуль можно
использовать совместно со смартфонами на базе
Android или iOS с функцией Bluetooth.

9.1 Связь
Во время связи между Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) и насосом световой индикатор в центре Grundfos 
Eye (Индикатор работы насоса) будет мигать зелёным.
Система использует один из следующих типов связи:
• радиосвязь;
• инфракрасная связь.

9.1.1 Радиосвязь
Радиосвязь возможна на расстоянии не более 30 м.
Для включения сеанса связи необходимо нажать  или на   
панели управления насоса.

9.1.2 Инфракрасная связь
Во время сеанса инфракрасной связи следует направить 
Grundfos GO Remote (Дистанционное управление) на панель 
управления насоса.
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9.2 Обзор меню для Grundfos GO Remote (Дистанционное управление)
9.2.1 Основные меню

Панель приборов
Состояние

Суммарное уст. значение
Фактическое суммарное значение
Частота вращ. двиг. (об/мин, %)
Потребляемая мощность
Потребление энергии
Время эксплуатации
Температура жидкости
Ток двигателя
Кол-во запусков
Pt100/1000, вход 1
Pt100/1000, вход 2
Аналоговый выход
Аналоговый вход 1
Аналоговый вход 2
Аналоговый вход 3
Цифровой вход 1
Цифровой вход 2
Цифровой вход 3
Цифровой вход 4
Установленные модули

Настройки Раздел
Установленное значение 10.1 Установ. знач-е
Режим работы 10.2 Режим работы
Режим управления 10.4 Режим управления
Дата и время
Кнопки на изделии
Рабочий диапазон 10.11 Рабочий диапазон
Номер насоса 10.13.1 Номер насоса
Радиосвязь
Аналоговый вход 1

10.5 Аналоговые входыАналоговый вход 2
Аналоговый вход 3
Pt100/1000, вход 1

10.6 Входы Pt100/1000
Pt100/1000, вход 2
Цифровой вход 1

10.7 Цифровые входы
Цифровой вход 2
Цифровой вход/выход 3

10.8 Цифровые входы/выходы
Цифровой вход/выход 4
Аналоговый выход 10.10 Аналоговый выход
Функц. внеш. уст. знач-я. 10.12.1 Внешнее регулирование установленного значения
Реле сигнализации 1

10.9 Релейные выходы
Реле сигнализации 2
Подогрев в период останова
Контроль подшипников электродвигателя
Техническое обслуживание
Восстановить заводские настройки
Сохранить настройки
Восстановить настройки
Отменить последнее действие
Название насоса
Конфигурация устройства

Аварийные сигналы и предупреждения
Журнал авар. сигналов
Журнал предупрежд.
Кнопка «Сброс авар. сигналов»

Дополнительные настройки
Помощь в настр. насоса
Помощь в устр. неиспр.
Настр. множ. насосов

Сведения об изделии
Сведения об изделии
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10. Описание выбранных функций

10.1 Установ. знач-е
Установленное значение всех режимов управления можно 
изменить в подменю после выбора нужного режима 
управления.

10.2 Режим работы
Возможны следующие режимы работы
•  Нормальн.

Насос работает в соответствии с выбранным режимом
управления.

•  Останов
Останов насоса.

•  Мин.
Режим работы по минимальной характеристике следует 
выбирать в периоды, когда необходим минимальный 
расход.

•  Макс.
Режим работы по максимальной характеристике следует 
выбирать в периоды, когда необходим максимальный 
расход.
Такой рабочий режим, например, может применяться для 
систем в режиме приоритета горячего водоснабжения.

•  Ручной
Насос работает с частотой вращения, установленной 
вручную.

Насос может переключаться в режим эксплуатации в 
соответствии с максимальной или минимальной 
характеристикой, т.е. в режим, аналогичный режиму 
эксплуатации нерегулируемого насоса. См. рис. 17.
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Рис. 17 Максимальная и минимальная характеристики

10.3 Задать ручн. настр. скорости
Частоту вращения вала насоса можно задать в %.
При выборе режима эксплуатации «Ручной», насос будет 
работать с заданной частотой вращения.

10.4 Режим управления
Возможны следующие режимы управления:
• Проп. давл. (пропорциональное давление)
• Пост. пер. дав. (постоянный перепад давления)
• Крив. пост. хар. (постоянная характеристика).

Перед включением режима управления 
должен быть выставлен рабочий режим 
«Нормальн.».

Установленное значение всех режимов управления можно 
изменить в подменю «Установ. знач-е», в пункте «Настройки», 
после выбора нужного режима управления.

10.4.1 Пропорциональное давление
Значение напора насоса уменьшается при снижении расхода 
и увеличивается при повышении расхода. См. рис. 18.
Данный режим управления особенно подходит для систем с 
относительно высокими потерями давления в 
распределительных трубопроводах. Напор насоса будет 
возрастать пропорционально расходу гидросистемы с целью 
компенсации высоких потерь давления в распределительных 
трубопроводах.

Установленное значение можно задать с точностью до 0,1 м.
Напор на закрытом клапане равняется половине 
установленного значения Hуст.
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Рис. 18 Пропорциональное давление

Для данного режима управления требуется установленный 
на заводе датчик перепада давления, как показано в 
приведенных ниже примерах:

Пример
• Установленный на заводе датчик перепада давления.

p

Рис. 19 Пропорциональное давление

10.4.2 Постоянный перепад давления
Насос поддерживает постоянный перепад давления, 
независимо от расхода в системе. См. рис. 20. Данный режим 
управления подходит в основном для систем с относительно 
низкими потерями давления.
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Рис. 20 Постоянный перепад давления

Для данного режима управления требуется установленный 
на заводе или внешний датчик перепада давления или два 
внешних датчика давления, как показано в приведенных ниже 
примерах:

Примеры
• Установленный на заводе датчик перепада давления.

p

• Один внешний датчик перепада давления.

p

• Два внешних датчика давления.

p

p

p

Рис. 21 Постоянный перепад давления
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10.4.3 Постоянная характеристика
Насос может переключаться в режим эксплуатации в 
соответствии с постоянной характеристикой, т.е. в режим, 
аналогичный эксплуатации нерегулируемого насоса.
См. рис. 22.
Желаемая частота вращения может быть задана в процентах 
от максимальной частоты вращения в диапазоне от 25 до 
100 % (110 %).

H

Q

Рис. 22 Постоянная характеристика

10.5 Аналоговые входы
Доступные входы в зависимости от функционального модуля, 
установленного на насосе:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Аналоговый вход 1,
настройка (4) ● ●

Аналоговый вход 2,
настройка (7) ● ●

Аналоговый вход 3,
настройка (14) - ●

Для установки аналогового входа выполните указанные ниже 
настройки.

Функция
Аналоговые входы можно настроить на следующие функции:
• Неактивно
• Датчик обрат. связи
• Внеш.вл.на ус.з.
• Другая функция.

Измеряемый параметр
Выберите один из параметров, например, параметр, 
измеряемый в системе датчиком, подключенным к 
фактическому аналоговому входу.

Единица измерения
Имеющиеся единицы измерения:

Параметр Возможные единицы
Давление бар, м, кПа, фунт/кв. дюйм, фут
Расход насоса м3/ч, л/с, ярд3/ч, гал/мин
Тем-ра жидкости °C, °F
Др. параметр %

Электрический сигнал
Выберите тип сигнала (0,5 - 3,5 В, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мА или 
4-20 мА).

Диапазон датчика, мин. знач.
Установите мин. значение подключённого датчика.

Диапазон датчика, макс. знач.
Установите макс. значение подключённого датчика.

10.6 Входы Pt100/1000
Доступные входы в зависимости от функционального модуля, 
установленного на насосе:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Вход 1 Pt100/1000,
настройка (17 и 18) - ●

Вход 2 Pt100/1000,
настройка (18 и 19) - ●

Функция
Входы Pt100/1000 можно настроить на следующие функции:
• Неактивно
• Датчик обрат. связи
• Внеш.вл.на ус.з.
• Другая функция.

Измеряемый параметр
Выберите один из параметров, например, параметр, 
измеряемый в системе.

10.7 Цифровые входы
Доступные входы в зависимости от функционального модуля, 
установленного на насосе:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Цифровой вход 1,
настройка («Цифровой
вход 1, задать...») (2 и 6)

● ●

Цифровой вход 2,
настройка («Цифровой
вход 2, задать...») (1 и 9)

- ●

Для установки цифрового входа выполните указанные ниже 
настройки.

Функция
Выберите одну из следующих функций:
•  Неактивно

При выборе функции «Неактивно» вход не выполняет 
никаких функций.

•  Внешний останов
Если вход деактивирован (разомкнутая цепь), насос 
остановится.

•  Мин. (мин. частота вращения)
Если вход активирован, насос будет работать с 
минимальной установленной частотой вращения.

•  Макс. (макс. частота вращения)
Если вход активирован, насос будет работать с 
максимальной установленной частотой вращения.

•  Внешняя неисправность
Если вход активирован, будет запущен таймер.
Насос отключается и появляется индикация сигнала 
неисправности, если вход активирован больше 5 секунд.

•  Сброс аварии
Если вход активирован, произойдет сброс возможной 
аварийной индикации.

•  Сухой ход
Если выбрана эта функция, могут быть обнаружены 
отсутствие давления на входе или нехватка воды.
В случае обнаружения недостаточного давления на входе 
или нехватки воды (сухой ход) насос остановится.
Насос не может быть перезапущен, пока вход не 
активирован.
Для этого необходимы дополнительные принадлежности, 
такие как:
–  реле давления, установленное на всасывающем 

трубопроводе насоса
–  поплавковый выключатель, установленный в 

водозаборном резервуаре.
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•  Заранее установленное значение (применяется только к 
цифровому входу 2)
Если цифровые входы настраиваются на заранее 
установленное значение, насос будет работать согласно 
установленному значению на основе комбинации 
активированных цифровых входов.

Команда останова всегда имеет наибольший приоритет.

10.8 Цифровые входы/выходы
Доступные входы/выходы в зависимости от функционального 
модуля, установленного на насосе:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Цифровой вход/выход 3,
настр. («Цифровой
вход/выход») (10 и 16)

● ●

Цифровой вход/выход 4,
настр. («Цифровой
вход/выход») (11 и 18)

- ●

Для установки цифрового входа/выхода выполните 
указанные ниже настройки.

Режим
Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить так, чтобы он 
функционировал как цифровой вход или цифровой выход.
• Цифровой вход
• Цифровой выход.

Функция
Цифровой вход/выход 3 и 4 можно настроить на следующие 
функции:

Возможные функции, цифровой вход/выход 3

Функция, если вход Функция, если выход
• Неактивно • Неактивно
• Внешний останов • Готовность
• Мин. • Авария
• Макс. • Работа
• Внешняя неисправность • Насос работает
• Сброс аварии • Предупреждение
• Сухой ход
• Зар. уст. знач-е, число 2
Возможные функции, цифровой вход/выход 4
Функция, если вход Функция, если выход
• Неактивно • Неактивно
• Внешний останов • Готовность
• Мин. • Авария
• Макс. • Работа
• Внешняя неисправность • Насос работает
• Сброс аварии • Предупреждение
• Сухой ход
• Зар. уст. знач-е, число 3

10.9 Релейные выходы

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Релейный выход 1
(«Релейный выход 1»)
(NC, C1, NO)

● ●

Релейный выход 2
(«Релейный выход 2»)
(NC, C2, NO)

● ●

Насос включает два реле аварии с беспотенциальными 
контактами.

Реле сигнализации можно настроить таким образом, чтобы 
они включались в одной из приведенных ниже ситуаций:
• Готовность
• Работа
• Авария
• Предупреждение
• Насос работает
• Управление внеш. вент.
• Неактивно.

10.10 Аналоговый выход
Доступность или недоступность аналогового выхода зависит 
от функционального модуля, установленного в насосе:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартный
модуль)

FM 300
(расширенный

модуль)
Аналоговый выход - ●

Для установки аналогового выхода выполните указанные 
ниже настройки.

Выходной сигнал
• 0-10 В
• 0-20 мА
• 4-20 мА.

Функция аналогового вывода
• Фактическая скорость
• Фактическое значение
• Итоговое уст-е знач.
• Нагрузка двиг.
• Ток двиг.

10.11 Рабочий диапазон
Задайте рабочий диапазон следующим образом:
•  Установите минимальную частоту вращения в пределах от 

фиксированной минимальной частоты вращения до 
максимальной частоты вращения, задаваемой 
пользователем.

•  Установите максимальную частоту вращения в пределах 
от минимальной частоты вращения, задаваемой 
пользователем, до фиксированной максимальной частоты 
вращения.

Диапазон между минимальной и максимальной частотой 
вращения, задаваемой пользователем, будет являться 
рабочим диапазоном. См. рис. 23.

При частоте вращения ниже 25 % на 
уплотнении вала может возникнуть 
трение.
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Рис. 23  Пример минимальных и максимальных установок
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10.12 Влияние на установл. знач-е
10.12.1 Внешнее регулирование установленного значения
Возможно регулировать установленное значение с помощью 
внешнего сигнала через один из аналоговых входов или, при 
установке расширенного функционального модуля, - через 
один из входов Pt100/1000.

Перед активацией «Цифровые входы» 
требуется установить один из аналоговых 
входов или входов Pt100/1000 на «Функция 
внеш. уст. значения».

Если более одного входа настроено на параметр 
«Регулирование установленного значения» функция выберет 
аналоговый вход с наименьшим номером, например, 
«Настройка насоса», и проигнорирует другие входы, 
например, «Время:» или «Дата:».

Пример
См. рис. 24.
Если нижнее значение датчика равно 0 бар, установленное 
значение 2 бар, а внешнее установленное значение 60 %, 
то фактическое установленное значение равно 
0,60 x (2 - 0) + 0 = 1,2 бар.
Фактическое установленное значение = фактический входной 
сигнал x (установленное значение - нижнее значение) + 
нижнее значение.
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Рис. 24  Пример настройки регулирования установленного 
значения

Типы регулирования установленного значения
• Неактивно
• Линейная функция
• Линейно с мин.
Пользователь может выбрать следующие функции:
•  Неактивно

При установке функции «Неактивно» установленное 
значение не будет зависеть ни от какой внешней функции.

•  Линейная функция
При регулировании установленное значение меняется 
линейно, от 0 до 100 %. См. рис. 25.
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Рис. 25 Линейная функция

–  Линейно с мин.
Если входной сигнал варьируется от 20 до 100 %, 
установленное значение меняется при таком влиянии 

линейно.
Если входной сигнал ниже 10 %, насос переключится в 
рабочий режим «Мин.».
Если входной сигнал повышается выше 15 %, опять 
включается рабочий режим «Нормальн.».
См. рис. 26.
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Рис. 26 Линейно с мин. (Линейн. с мин.)

10.12.2  Предварительно определенные установленные 
значения

Комбинируя входные сигналы на цифровых входах 2, 3 и 4 
(как показано в таблице ниже), можно задать и активировать 
семь установленных значений.

Цифровые входы
Установ. знач-е

2 3 4
0 0 0 Нормальное установленное значение

1 0 0 Предварительно определенное 
установленное значение 1

0 1 0 Предварительно определенное 
установленное значение 2

1 1 0 Предварительно определенное 
установленное значение 3

0 0 1 Предварительно определенное 
установленное значение 4

1 0 1 Предварительно определенное 
установленное значение 5

0 1 1 Предварительно определенное 
установленное значение 6

1 1 1 Предварительно определенное 
установленное значение 7

10.13 Связь
10.13.1 Номер насоса
Насосу можно присвоить уникальный номер. Это позволяет 
различать насосы при подключении по шине связи.

10.14 Общие настройки
10.14.1 Язык
Доступно несколько языков.
В соответствии с выбранным языком производится 
автоматическое переключение единиц измерения.
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11. Assist (Дополнительные настройки)

11.1 Настройка нескол. насосов
Функция работы с несколькими насосами позволяет 
управлять одинарными насосами, установленными 
параллельно, а также сдвоенными насосами, не применяя 
внешних регуляторов. Насосы в системе, состоящей из 
нескольких насосов, взаимодействуют друг с другом 
посредством беспроводного соединения GENIair или 
проводного соединения GENI.
Настройка системы с несколькими насосами производится 
посредством выбранного насоса, например основного 
(первого выбранного) насоса. Все насосы Grundfos, 
оснащённые модулем беспроводной связи GENIair, можно 
подключить к системе из нескольких насосов.
Функции работы с несколькими насосами описаны в 
последующих разделах.

11.1.1 Поочередная эксплуатация
Работать может только один насос. Переключение с одного 
насоса на другой зависит от времени или энергопотребления.
При выходе насоса из строя, второй насос запускается 
автоматически.
Насосная система:
•  Сдвоенный насос.
•  Два одинарных насоса, подключённых параллельно.

Насосы должны быть одного типоразмера.
Последовательно с каждым насосом требуется установить 
обратный клапан.

11.1.2 Работа с резервным насосом
Один из насосов работает постоянно. Резервный насос 
включается периодически, чтобы исключить его заедание.
Если основной работающий насос останавливается 
вследствие неисправности, то резервный насос запускается 
автоматически.
Насосная система:
•  Сдвоенный насос.
•  Два одинарных насоса, подключённых параллельно.

Насосы должны быть одного типоразмера.
Последовательно с каждым насосом требуется установить 
обратный клапан.

11.1.3 Работа в каскадном режиме
Работа в каскадном режиме обеспечивает автоматическую 
настройку производительности системы в зависимости от 
уровня потребления путем включения и выключения 
насосов.
Таким образом, обеспечивается работа системы с 
максимальным энергосбережением при постоянном 
перепаде давления и ограниченном количестве насосов.
Все включенные насосы работают с равной частотой 
вращения. Смена насосов осуществляется автоматически и 
зависит от уровня энергопотребления, наработки и 
технических неисправностей.
Насосная система:
•  От двух до четырёх одинарных насосов, подключённых 

параллельно.
Насосы должны быть одного типоразмера.
Последовательно с каждым насосом требуется установить 
обратный клапан.

Следует выбрать режим управления «Пост. пер. дав.» или 
«Крив. пост. хар.».
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12. Выбор режима управления

Системное применение Выберите этот способ 
регулирования

В системах с относительно большими потерями давления в распределительных 
трубопроводах и в системах кондиционирования и охлаждения воздуха.
•  Двухтрубные системы отопления с терморегулирующими клапанами и

– с распределительными трубопроводами большой протяжённости
– с сильно дросселированными балансировочными клапанами
– с регуляторами перепада давления
– со значительным падением давления в отдельных элементах системы, определяющим 
общий расход воды (например, в нагревательном котле, теплообменнике и 
распределительном трубопроводе до первого ответвления).

•  Насосы первичного контура в системах со значительным падением давления в первичном 
контуре.

•  Системы кондиционирования воздуха
– с теплообменниками (фанкойлами)
– с охлаждающими балками
– с охлаждающими поверхностями.

Пропорциональное давление

H

Q

Hset

Hset
2

В системах с относительно небольшим падением давления в распределительных 
трубопроводах.
•  Двухтрубные системы отопления с терморегулирующими клапанами и

– в системах с естественной циркуляцией
–  с незначительным падением давления в отдельных элементах системы, определяющих 

общий расход воды (например, в нагревательном котле, теплообменнике и 
распределительном трубопроводе до первого ответвления) или

–  переоборудованных для большого перепада температур между подающим и обратным 
трубопроводами (например, для централизованного теплоснабжения).

•  Системы отопления типа «теплый пол» с терморегулирующими клапанами, 
расположенные под полом.

•  Однотрубные системы отопления с терморегулирующими клапанами или 
балансировочными клапанами трубопровода.

•  Насосы первичного контура в системах с незначительным падением давления в 
первичном контуре.

Постоянный перепад давления

H

Q

В системах с постоянной характеристикой системы.
Примеры:
• однотрубные системы отопления
• шунты котлов
• системы с трёхходовыми клапанами
• бытовые системы горячего водоснабжения.

Постоянная температура и 
постоянный перепад температур

H

Q

Если используется внешний регулятор, то насос может переключаться с одной постоянной 
характеристики на другую в зависимости от значения внешнего сигнала.
Насос также может переключаться в режим эксплуатации в соответствии с максимальной или 
минимальной характеристикой, т.е. в режим, аналогичный режиму эксплуатации 
нерегулируемого насоса:
•  Режим работы по максимальной характеристике следует выбирать в периоды, когда 

необходим максимальный расход.
Такой рабочий режим, например, может применяться для систем в режиме приоритета 
горячего водоснабжения.

•  Режим работы по минимальной характеристике следует выбирать в периоды, когда 
необходим минимальный расход.

Постоянная характеристика

H

Q

В системах с насосами, работающими параллельно.
Функция работы с несколькими насосами позволяет управлять одинарными насосами, 
подключенными параллельно (два-четыре насоса), а также сдвоенными насосами без 
применения внешних регуляторов. Насосы в системе, состоящей из нескольких насосов, 
взаимодействуют друг с другом посредством беспроводного соединения GENIair или 
проводного соединения GENI.

Меню «Дополнительные 
настройки»

«Настройка нескол. насосов»
(«Настр. множ. насосов»)
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13.  Изменение расположения панели 
управления

Панель управления можно повернуть на 180°.
Следуйте приведенным ниже инструкциям.
1.  Отвинтите четыре винта (TX25), удерживающих крышку 

клеммной коробки.
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Рис. 27 Отвинчивание винтов

2. Снимите крышку клеммной коробки.
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Рис. 28 Снятие крышки клеммной коробки

3.  Нажмите на два стопорных выступа (поз. А) и удерживайте 
их в этом положении, одновременно осторожно поднимите 
пластмассовую крышку (поз. В).
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Рис. 29 Подъем пластмассовой крышки

4. Поверните пластмассовую крышку на 180°.

Не перекручивайте кабель больше чем на 90°.
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Рис. 30 Поворот пластмассовой крышки

5.  Поместите пластмассовую крышку обратно на четыре 
резиновых выступа (поз. С). Убедитесь в том, что 
стопорные выступы (поз. А) размещены правильно.
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Рис. 31 Повторная установка пластмассовой крышки

6.  Установите крышку клеммной коробки и убедитесь в том, 
что она также повернута на 180°, а кнопки на панели 
управления совпадают с кнопками на пластмассовой 
крышке. 
Затяните четыре винта (TX25) усилием 5 Нм.
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Рис. 32 Установка крышки клеммной коробки
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14. Сигнал шины связи
Электродвигатель поддерживает последовательную связь 
через порт RS-485. Связь осуществляется в соответствии с 
протоколом GENIbus Grundfos и обеспечивает подключение к 
инженерной системе здания или иной внешней системе 
управления.
Через сигнал шины связи можно удаленно задать параметры 
эксплуатации электродвигателя, такие как установленное 
значение и режим эксплуатации. Одновременно через шину 
связи от насоса может передаваться информация о 
состоянии важнейших параметров, например, 
действительное значение регулируемых параметров, 
потребляемая мощность и сигналы неисправности.
Для получения дополнительной информации обратитесь в 
компанию Grundfos.

При использовании сигнала шины связи 
количество настроек, доступных через 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление), уменьшается.

15. Приоритет настроек
Электродвигатель всегда можно настроить на эксплуатацию 
при максимальной частоте вращения или остановить его с 
помощью Grundfos GO Remote (Дистанционное управление).
При одновременном задействовании двух или более 
функций электродвигатель будет работать согласно функции, 
имеющей больший приоритет.
Пример: Если через цифровой вход электродвигателю была  
задана максимальная частота вращения, то на его панели 
управления, либо через Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) можно выбрать только режимы 
электродвигателя «Ручной» или «Останов».
Приоритет настроек указан в таблице ниже:

Приоритет Кнопка 
пуска/останова

Grundfos GO Remote
(Дистанционное

управление) или панель
управления на

электродвигателе

Цифровой вход Связь через шину

1 Останов
2 Останов*
3 Ручной

4 Максимальная частота
вращения*

5 Останов
6 Останов

7 Максимальная частота
вращения

8 Минимальная частота
вращения

9 Пуск

10 Максимальная частота
вращения

11 Минимальная частота
вращения

12 Минимальная частота
вращения

13 Пуск
14 Пуск

*  Если связь через шину прервана, электродвигатель вернется к прежнему режиму эксплуатации, например, к режиму «1 мин» 
(«Останов»), выбранному при помощи Grundfos GO Remote (Дистанционное управление) или на панели управления 
электродвигателя.
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16. Grundfos Eye (Индикатор работы насоса)
Система Grundfos Eye (Индикатор работы насоса), 
расположенная на панели управления, показывает текущее 
состояние насоса. См. рис. 33, поз. A.

TM
05

 5
99

3 
43

12

A

Рис. 33 Grundfos Eye (Индикатор работы насоса)

Grundfos Eye
(Индикатор состояния) Индикация Описание

Индикаторы не горят. Отключено питание.
Электродвигатель не работает.

Два противоположных зелёных световых 
индикатора вращаются в направлении 
вращения электродвигателя, если смотреть с 
неприводного конца.

Питание включено.
Электродвигатель работает.

Два противоположных зелёных световых 
индикатора постоянно горят.

Питание включено.
Электродвигатель не работает.

Один жёлтый световой индикатор вращается 
в направлении вращения электродвигателя, 
если смотреть с неприводного конца.

Предупреждение.
Электродвигатель работает.

Один жёлтый световой индикатор постоянно 
горит.

Предупреждение.
Электродвигатель остановлен.

Два противоположных красных световых 
индикатора мерцают одновременно.

Авария.
Электродвигатель остановлен.

Зелёный световой индикатор в центре быстро 
мигает четыре раза.

Дистанционное управление при помощи 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) по радиосвязи.
Электродвигатель пытается связаться с 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление).
Соответствующий электродвигатель 
подсвечивается на экране Grundfos GO 
Remote (Дистанционное управление) для 
определения соответствия между реальным 
двигателем и его отображением в Grundfos GO 
Remote (Дистанционное управление).

Зелёный световой индикатор в центре 
непрерывно мигает.

При выборе нужного электродвигателя в меню 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) зелёный световой индикатор в 
центре будет непрерывно мигать. Нажмите 
на панели управления электродвигателя, 
чтобы начать дистанционное управление и 
обмен данными через Grundfos GO Remote 
(Дистанционное управление).

Зелёный световой индикатор в центре 
постоянно горит.

Дистанционное управление при помощи 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) по радиосвязи.
Идет передача данных между 
электродвигателем и дистанционным пультом 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) по радиосвязи.

Зелёный световой индикатор в центре быстро 
мигает, пока идет обмен данными между 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) и электродвигателем. Это займет 
несколько секунд.

Дистанционное управление при помощи 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) по инфракрасной связи.
Идёт получение электродвигателем данных от 
Grundfos GO Remote (Дистанционное 
управление) по инфракрасной связи.
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17. Реле сигнализации
Электродвигатель оснащен двумя выходами реле с 
беспотенциальными контактами.
Выходам сигналов можно задать режимы «Работа», «Насос 
работает», «Готовность», «Авария» и «Предупреждение».
Функции двух реле сигнализации показаны в таблице ниже:

Описание Grundfos Eye
(Индикатор состояния)

Положение контактов сигнального реле в
активированном состоянии

Режим работы
Работа Насос

работает Готовность Сигнали-
зация

Предупреж-
дение

Отключено питание.

ВЫКЛ NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

-

Насос работает в 
режиме 
«Нормальн.»

Зелёный, вращается
C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC

Нормальн.,
Мин. или Макс.

Насос работает в
режиме «Ручной».

Зелёный, вращается
C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

Ручной

Насос в режиме
«Останов».

Зелёный, неподвижен NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC NCNOC

Останов

Предупреждение, но
насос работает.

Жёлтый, вращается
C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC

Нормальн.,
Мин. или Макс.

Предупреждение, но
насос работает в
режиме «Ручной».

Жёлтый, вращается
C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC C NO NC

Ручной

Предупреждение, но
насос был отключён
командой 
«Останов». Жёлтый, неподвижен NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC C NO NC

Останов

Аварийный сигнал,
но насос работает.

Красный, вращается
C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

Нормальн.,
Мин. или Макс.

Аварийный сигнал,
но насос работает в
режиме «Ручной».

Красный, вращается
C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC C NO NC

Ручной

Насос остановлен
из-за аварийного
сигнала. Красный, мигает NCNOC NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

Останов
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18. Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления изоляции при 
подключении электродвигателей MGE не 
допускается, так как при этом может быть 
повреждена встроенная электроника.

19.  Технические данные - насосы с 
однофазными электродвигателями

19.1 Напряжение питания
• 1 x 200-240 В - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, защитное заземление.
Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты 
тока соответствуют номинальным данным, указанным на 
фирменной табличке.

Рекомендованный размер плавкого предохранителя
Типоразмер электродвигателя

[кВт]
Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,12 - 0,75 6 10
1,1 - 1,5 10 16

Используются стандартные плавкие предохранители, а также 
быстросгорающие предохранители или предохранители с 
задержкой срабатывания.

19.2 Ток утечки
Ток утечки на землю - < 3,5 мА (источник перем. тока).
Ток утечки на землю - < 10 мА (источник пост. тока).

20.  Технические данные - насосы с 
трёхфазными электродвигателями

20.1 Напряжение питания
• 3 x 380-500 В - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, защитное заземление.
Убедитесь в том, что значения рабочего напряжения и 
частоты тока соответствуют номинальным данным, 
указанным на фирменной табличке.

Рекомендованный размер плавкого предохранителя

Типоразмер электродвигателя
[кВт]

Мин.
[A]

Макс.
[A]

0,12 - 1,1 6 6
1,5 - 2,2 6 10

Используются стандартные плавкие предохранители, а также 
быстросгорающие предохранители или предохранители с 
задержкой срабатывания.

20.2 Ток утечки
Типоразмер электродвигателя

[кВт]
Ток утечки

[мA]
0,75 - 2,2

(напряжение питания < 400 В) < 3,5

0,75 - 2,2
(напряжение питания > 400 В) < 5

21. Входы/выходы

Общий выход (заземление)
Все напряжение направляется на заземление.
Весь ток возвращается к заземлению.

Абсолютное максимальное напряжение и предельный ток
Превышение следующих предельных значений 
электрических параметров может привести к существенному 
сокращению эксплуатационной надежности и долговечности 
электродвигателя:
Реле 1:
Максимальная нагрузка контакта: 250 В пер. тока, 2 A или 
30 В пост. тока, 2 A.
Реле 2:
Максимальная нагрузка контакта: 30 В пост. тока, 2 A.
Клеммы GENI: -5,5 - 9,0 В пост. тока или < 25 мА пост. тока.
Прочие клеммы входа/выхода: -0,5 - 26 В пост. тока или 
< 15 мА пост. тока.

Цифровые входы (DI)
Внутренняя нагрузка входа > 10 мА при Vi = 0 В пост. тока.
Внутренняя нагрузка входа до 5 В пост. тока (без тока для Vi > 
5 В пост. тока).
Нижний уровень определенного логического значения:
Vi < 1,5 В пост. тока.
Верхний уровень определенного логического значения:
Vi > 3,0 В пост. тока.
Гистерезис: Нет.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Цифровые выходы с открытым коллектором (ОС)
Токовая нагрузка выхода: 75 мА пост. тока, без внутреннего 
источника питания.
Типы нагрузки: Резистивная или/и индуктивная.
Нижний предел напряжения на выходе при токе нагрузки 
75 мА постоянного тока: Макс. 1,2 В пост. тока.
Нижний предел напряжения на выходе при токе нагрузки 
10 мА постоянного тока: Макс. 0,6 В пост. тока.
Защита от перегрузки по току: Да.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Аналоговые входы (AI)
Диапазоны сигналов напряжения:
• 0,5 - 3,5 В пост. тока, AL AU.
• 0-5 В пост. тока, AU.
• 0-10 В пост. тока, AU.
При использовании сигнала напряжения: Ri > 100 кОм при 
+25 °C.
При высокой рабочей температуре могут возникать токи 
утечки. Следите за тем, чтобы внутреннее сопротивление 
источника оставалось низким.
Диапазоны сигналов тока:
• 0-20 мА пост. тока, AU.
• 4-20 мА пост. тока, AL AU.
При использовании сигнала тока: Ri = 292 Ом.
Защита от перегрузки по току: Да. Изменение значения 
напряжения.
Допуск при измерениях: - 0/+ 3 % от полной шкалы 
измеряемой величины (включая крайние значения 
измеряемого диапазона).
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м (за исключением 
потенциометра).
Потенциометр подключается к +5 В, заземлению и к любому 
аналоговому входу:
Максимальное значение сопротивления 10 кОм.
Максимальная длина кабеля: 100 м.
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Аналоговый выход (АО)
Только выходное значение тока.
При использовании сигнала напряжения:
• Диапазон: 0-10 В пост. тока.
•  Минимальная нагрузка между аналоговым выходом и 

заземлением: 1 кОм.
• Защита от короткого замыкания: Да.
При использовании сигнала тока:
• Диапазоны: 0-20 и 4-20 мА пост. тока.
•  Максимальная нагрузка между аналоговым выходом и 

заземлением: 500 Ом.
• Защита от размыкания цепи: Да.
Допуск: - 0/+ 4 % от полной шкалы измеряемой величины 
(включая крайние значения измеряемого диапазона).
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Входы Pt100/1000 (PT)
Диапазон температуры:
• Не менее -30 °C (88 Ом/882 Ом).
• Не более +180 °C (168 Ом/1685 Ом).
Допуск при измерениях: ± 1,5 °C.
Разрешающая способность при измерении: < 0,3 °C.
Автоматическое определение диапазона (Pt100 или Pt1000): Да.
Сигнал о неисправности датчика: Да.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Для коротких проводов использовать Pt100.
Для длинных проводов использовать Pt1000.

Входы датчика LiqTec*
Использовать только датчик Grundfos LiqTec.
Экранированный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.

Вход и выход цифрового датчика Grundfos (GDS)*
Использовать только цифровой датчик Grundfos.
* Не применимо к насосам TPE, TPED серии 2000.

Источники питания (+5 В, +24 В)

+5 В:
• Выходное напряжение: 5 В пост. тока - 5 %/+ 5 %.
•  Максимальный ток: 50 мА пост. тока (относится только к 

источнику питания).
• Защита от перегрузки: Да.

+24 В:
• Выходное напряжение: 24 В пост. тока - 5 %/+ 5 %.
•  Максимальный ток: 60 мА пост. тока (относится только к 

источнику питания).
• Защита от перегрузки: Да.

Цифровые выходы (реле)
Беспотенциальные переключающие контакты.
Минимальная нагрузка на контакты во время использования:
5 В пост. тока, 10 мА.
Экранированный кабель: 0,5 - 2,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Вход шины связи
Протокол шины Grundfos, протокол GENIbus, RS-485.
Экранированный трёхжильный кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Максимальная длина кабеля: 500 м.

22. Прочие технические данные

ЭМС (электромагнитная совместимость) 
Жилые районы, неограниченное распространение, в 
соответствии с ГОСТ Р 51318.11, класс Б, группа 1.
Промышленные районы, неограниченное распространение, в 
соответствии с ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1.
Для получения дополнительной информации обратитесь в 
компанию Grundfos.

Степень защиты
Стандартная: IP55.
Дополнительная: IP66.

Класс изоляции
F (ГОСТ 8865).

22.1 Моменты затяжки

Клемма Размер резьбы
Макс. момент

затяжки
[Нм]

L1, L2, L3, L, N M4 1,8
NC, C1, C2, NO M2,5 0,5
1 - 26 и A, Y, B M2 0,5

22.2 Уровень звукового давления

Электро-
двигатель

[кВт]

Макс. 
частота

вращения,
указанная на

заводской
табличке

[мин-1]

Частота
вращения

[мин-1]

Уровень шума
ГОСТ Р 51400

[дБ(A)]
Одно-

фазные
электро-

двигатели

Трёх-
фазные
электро-

двигатели

0,12 - 0,75
2000

1500 38 38
2000 42 42

4000
3000 53 53
4000 58 58

1,1
2000

1500 38
2000 42

4000
3000 53 53
4000 58 58

1,5 4000
3000 57 57
4000 64 64

2,2 4000
3000 57
4000 64

Серые поля указывают на то, что электродвигатель 
отсутствует в данном ряду двигателей MGE, однако имеется 
в наличии в предыдущем ряду двигателей MGE.

Возможны технические изменения.
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Қазақша(KZ) Төлқұжат, Құрастыру жəне пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

1. Символдар мен жазбалар мəні

Ескертпе
Аталған нұсқауларды сақтамау адамдардың 
денсаулығына қауіпті жағдайларға əкеліп 
соғуы мүмкін.

Ескертпе
Атаулы нұсқауларды сақтамау электр 
тогына күю жəне адамдар өмірі мен 
денсаулығына қауіпті салдарының себебі 
болуы мүмкін.

Ескертпе
Ыстық беттермен түйісулер күюлер мен 
ауыр дене жарақаттарына алып келуі 
мүмкін.

Назар
аударыңыз

Жабдықтың ыстық беттермен түйісу 
күюлер жəне ауыр дене жарақаттарына 
алып келуі мүмкін.

Нұсқау

Осы символдың қатарында жабдықтың 
жұмысын жеңілдететін жəне пайдалануды 
сенімді қамтамасыз ететін ұсыныстар 
немесе нұсқаулар бар.

2. Қысқартулар мен анықтамалар
AI Ұқсас кіру.

AL Авариялық сигнал, төменгі шегіндегі жол 
берілмейтін мəн.

AO Ұқсас шығу.

AU Авариялық сигнал, жоғарғы шегіндегі жол 
берілмейтін мəн.

Басқарушы 
сигналы 
тогының кіруі

GND-ге ішкі сызба арқылы ток өтуі жолымен 
құрылғымен басқаруға арналған токтың 
сыртқы сигналын қолдану.

Сыртқы 
потенциометр 
арқылы 
басқару

Сыртқы потенциометр арқылы құрылғымен 
басқару үшін, қоректің ішкі қайнары тогының 
шығуы.

DI Сандық кіру.
DO Сандық шығу.
УЗО Қорғаныш ажыратқышының құрылғысы.
FM Функционалды модуль.

GDS
Grundfos сандық датчигі.
Датчик Grundfos кейбір сорғыларында 
дайындаушы зауытпен орнатылады.

GENIbus Grundfos деректері берілісінің фирмалық 
хаттамасы.

GND Жерге тұйықтау.
Grundfos Eye 
(Күй 
индикаторы)

Күйдің жарық индикаторы.

LIVE Түйісуге жанасу барысында электр тогымен 
күю қаупі.

OC Ашық коллектор:
Ашық коллекторымен сандық кіру.

PE Қорғанышты жерге тұйықтау.

ЗСНН

Қорғанышты шамадан тыс төмен кернеу.
Қалыпты жағдайлар барысында жəне ақаулар 
жағдайларында тым төменнен асып кетпейтін, 
басқа тізбектерде жерге тұйықтаудың бұзылуын 
қоспағандағы кернеу.

БСНН

Қауіпсіз шамадан тыс төмен кернеу. 
Қалыпты жағдайлар барысында жəне ақаулар 
жағдайларында тым төменнен асып кетпейтін, 
басқа тізбектерде жерге тұйықтауды 
қосқандағы кернеу.

2000 сериялы 
TPE

Қысым деңгей айырмасы датчигінің зауытта 
орнатылуынсыз дара сорғы.

2000 сериялы 
TPED

Қысым деңгей айырмасы датчигінің зауытта 
орнатылуынсыз қосарлы сорғы.
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3. Бұйым туралы жалпы мəліметтер
Осы Құрастыру жəне пайдалану бойынша нұсқаулыққа 
қосымша 2,2 кВт дейінгі 2000 сериялы Grundfos TPE, TPED 
сорғыларына қолданылады.
Осы құжатта ұсынылмаған нұсқамаларды Төлқұжат, 
Құрастыру жəне пайдалану бойынша нұсқаулықтан қараңыз.
Сорғылар электр қорегінің желісіне бір фазалы немесе үш 
фазалы қосылым үшін арналған тұрақты магнитті жиілікті 
реттегіш электр қозғалтқыштарымен жабдықталған.

3.1 Радиобайланыс
Атаулы бұйым қашықтықтан басқаруға арналған 
радиоблоктан тұрады.
Атаулы бұйым Grundfos GO Remote жəне кіріктірілген 
радиоблок арқылы ұқсас типті басқа бұйымдарымен 
байланысты қолдайды.
Кейбір жағдайларда сыртқы антеннаны қолдану да қажет 
болуы мүмкін. Бұл бұйымға тек Grundfos компаниясы 
сертификациялаған сыртқы антеннаны жалғауға болады.

3.2 Қорек элементі
Кеңейтілген функционалды модулімен жабдықталған 
сорғылар (FM 300) құйма-ионды батареяны қосып алады.
Құрамында сынап, қорғасын жəне кадмий болмайды.

3.3 Қолданылу саласы
2000 сериялы ТРЕ сорғылары қысымды арттыру жүйелерін 
сумен қамтамасыз ету жүйелеріне, жылыту, желдету жəне 
ауаны салқындату жүйелеріне арналған. 
Айдап қотару сұйықтығы: сорғыға механикалық немесе 
химиялық əсер беретін қандай да бір қатты қосылымсыз 
немесе талшықсыз таза, аз тұтқыр, агрессивті емес жəне 
жанбайтын сұйықтықтар.
Сұйықтықтың қолданылу саласы мен айдап қотару 
сұйықтығы жөнінде анығырақ ақпараттар Каталогта 
келтірілген.

4. Механикалық бөлшектерін құрастыру

Ескертпе
Құрастыру жəне пайдалану жергілікті 
нормалар мен ережелерге сəйкес жүзеге 
асырылуы тиіс.

4.1 Құрастыру
Насос должен быть надёжно закреплён на прочном 
фундаменте с помощью болтов, установленных в отверстия в 
корпусе или плите-основании.

4.2 Кабельді енгізілім
Электр қозғалтқышында М20 бұрандаларымен жəне зауытта 
тығынмен бекітілген төрт кабельді енгізілім бар.
Келесі кабельді тығыздағыштар бар:
• 2 x M20 кабельді тығыздағыш, кабель диаметрі Ø5 мм
• 1 x M20 кабельді тығыздағыш, кабель диаметрі Ø7-14 мм.

4.3 Қозғалтқышты салқындату

Нұсқау

Электр қозғалтқышының салқындатылуын 
жеткілікті түрде қамтамасыз ету үшін, 
желдеткіш қаптамасының бүйірі мен 
қабырғасы немесе басқа да қозғалмайтын 
объектілер арасындағы ара қашықтық (D) 
электр қозғалтқышының өлшеміне 
байланыстылығынан тыс кем дегенде 50 мм 
құрауы керек. 1-сур. қар.

TM
05

 5
23

6 
35

12

D

1-сур.  Электр қозғалтқышынан қабырғаға немесе басқа 
қозғалыссыз объектілерге дейінгі мейлінше төмен 
ара қашықтық (D)

4.4 Ғимараттан тыс орында құрастыру
Ғимараттан тыс орында құрастыру барысында электр 
жабдығында конденсат түзілуін болдырмау үшін, электр 
қозғалтқышын лайықты қаптамамен қамтамасыз ету керек. 
2-сур. қар.

Нұсқау

Электр қозғалтқышына қаптама орнату 
барысында 4.3 Электр қозғалтқышын 
салқындату тарауында көрсетілген 
талаптарын сақтаңыздар.

Күн сəулесінің, жаңбыр немесе қардың тікелей əсеріне 
ұшырамау үшін, қаптама жеткілікті түрде үлкен болуы керек. 
Grundfos компаниясы қаптамаларды жеткізбейді. Сондықтан 
Сіздің нақты қондырғыға арналған қаптаманы алғаныңыз 
жөн. Жоғары ылғалды ауасы бар аймақтарда қыздырудың 
кіріктірілген қыздыру функциясын қолдануды ұсынамыз. 

TM
05

 7
91

9 
16

13

2-сур.  Қорғаныш қаптамаларының мысалдары (Grundfos 
компаниясымен жеткізілмейді)

4.5 Ағызу саңылаулары 
Ауаның көтеріңкі ылғалдығы жағдайларында электр 
қозғалтқышын құрастыру барысында төменге бағытталған 
ағызу саңылауын ашу керек. Бұдан кейін электр 
қозғалтқышының қорғаныш сыныбы төмен болады. Ашық 
ағызу саңылауы электр қозғалтқышында конденсат түзілуінің 
алдын алады - ол өздігінен желдетілетін болады, ал су мен 
ылғалды ауа жойылатын болады.
Тығынмен ағызу саңылауы электр қозғалтқышының жетек 
жағында болады. Ернемекті екі жағында 90 градусқа немесе 
180 градусқа бұруға болады.

TM
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7 
16

04

B3 B14 B5

3-сур. Ағызу саңылауы
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5. Электр жабдығын жалғау
Электр жабдығын жалғау жергілікті нормалар мен 
ережелерге сəйкес орындалуы тиіс.
Жұмыс кернеуінің мəні мен ток жиілігі фирмалық тақташада 
көрсетілген номиналды деректерге сəйкес болатындығына 
көз жеткізіңіз.

Ескертпе
Клеммалық қорапта жалғауды орындар 
алдында ертерек электр қорегін ажыратып 
алу керек (кем дегенде 5 минут бұрын).
Электр қорегінің кездейсоқ қосылу қаупі 
болмайтындығына көз жеткізу керек.
Электр қозғалтқышы жергілікті нормалар 
мен ережелерге сəйкес сыртқы көпполюсті 
желілік ажыратқыш қосылуы керек.
Электр қозғалтқышын жергілікті нормалар 
мен ережелерге сəйкес жерге тұйықтау 
жəне ток жеткізетін бөлшектерге тікелей 
жанасудан қорғауды қамтамасыз ету керек.
Егер электр қорегінің кабелі зақымданған 
болса, ол дайындаушымен, дайындаушының 
сервистік орталығымен немесе сəйкес 
деңгейдегі білікті персоналмен 
алмастырылуы тиіс.

Нұсқау

Құрастыруды орындайтын тұтынушы 
немесе тұлға/ұйым қолданыстағы ұлттық 
жəне жергілікті нормативті құжаттарға 
сəйкес жерге тұйықтауды дұрыс жалғау 
жəне қорғанышының жауапкершілігін 
көтереді. Барлық операциялар білікті 
маманмен орындалады.

5.1  Ток пен ток жүргізуші бөлшектерге тікелей 
жанасым соққысынан қорғау

Ескертпе
Электр қозғалтқышты жерге тұйықтау 
жəне жергілікті нормалар мен ережелерге 
сəйкес ток келетін бөлшектерге тікелей 
түйісулерден қорғауды қамтамасыз ету 
керек.

Қорғанышты жерге тұйықтау сымы үнемі сарғыш-жасыл (РЕ) 
немесе сары-жасыл-көк (PEN) түсі түстік таңбалануына ие 
болады.

5.1.1 Желідегі кернеу өзгерісінен қорғау
Электр қозғалтқыш желіде кернеудің өзгеруінен қорғалған.

5.1.2 Электр қозғалтқышын қорғау
Электр қозғалтқышы сыртқы қорғауды талап етпейді.
Электр қозғалтқышы баяу қызуынан жəне блокталудан 
жылылық қорғанышымен қамтамасыз етілген.

5.2 Электр қорегі
5.2.1 Бір фазалы электр қозғалтқышты сорғылары 
• 1 x 200-240 B - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, қорғанышты жерге 
тұйықтау.
Жұмыс кернеуі мен ток жиілігінің мəнінің фирмалық 
тақташада көрсетілген номиналды деректерге сай 
келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Нұсқау

Егер электр қозғалтқышы ІТ жерге 
тұйықтау жүйесімен желіге жалғанған 
болса, онда ІТ жүйесіне арналған арнайы 
электр қозғалтқышын қолдану қажет. 
Grundfos компаниясына жүгініңіз.

Электр қозғалтқышының клеммалық қорабына шығарылатын 
сымдар ұшы барынша қысқа болуы тиіс. Ерекшелік егер 
кабель бұрандалы кабельді муфтадан кездейсоқ үзілетін 
болса, ұзындығы соңғысы болып үзілетіндей ұзындықта 
қорғанышты жерге тұйықтау сымын құрайды.

Балқымалы сақтандырғыштардың мейлінше жоғары параметрі 
туралы ақпаратты 19.1 Қорек кернеуі тарауынан қар.

TM
05
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4 
19
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4-сур.  Электр қорегінің ажыратқышымен, балқымалы 
сақтандырғышымен жəне қосымша қорғанышымен 
электр қозғалтқышының желісіне жалғану мысалы

TM
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 3
49
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5-сур. Бір фазалы электр қозғалтқышты желіге жалғау

5.2.2 Үш фазалы қорек кернеуі
• 3 x 380-500 B - 10 %/+10 %, 50 Гц, қорғанышты жерге тұйықтау.

Назар
аударыңыз

Қосылымның нашар түйісуіне жол бермеу 
үшін, L1, L2 жəне L3 клеммалық құдығының 
қорек кабелі жалғанғаннан кейін, ұясында 
тығыз орныққандығына көз жеткізіңіз.

Нұсқау
3 x 480 B, 50/60 Гц жоғары қорек кернеуі 
барысында жерге тұйықтау ЭОЕ сəйкес 
орындалуы керек.

Жұмыс кернеуінің мəні мен ток жиілігі фирмалық тақташада 
көрсетілген номиналды деректерге сай келетіндігіне көз 
жеткізіңіз.

Нұсқау

Егер электр қозғалтқышы ІТ жерге 
тұйықтау жүйесіне жалғанған болса, онда ІТ 
жүйесі үшін арнайы электр қозғалтқышын 
қолдану қажет. Grundfos компаниясымен 
байланысыңыз.

Электр қозғалтқышының клеммалық қорабындағы сым 
мүмкіндігінше қысқа болғаны жөн. Бұл соңғы кезекте қорек 
кабелін кездейсоқ ажыратқыштан тартқанда ажыратылып 
кетуі үшін, жеткілікті түрде ұзын болатын жерге тұйықтау 
сымына қатысы жоқ.
Балқымалы сақтандырғыштардың мейлінше жоғары параметрі 
туралы ақпаратты 20.1 Қорек кернеуі тарауынан қар.
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6-сур.  Электр қорегінің ажыратқышымен, қосалқы 
сақтандырғыштарымен жəне қосымша 
қорғанышымен электр қозғалтқышының желісіне 
жалғану мысалы.
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7-сур. Желіге жалғау, үш фазалы электр қозғалтқышы

5.3 Қосымша қорғаныш
5.3.1 Бір фазалы электр қозғалтқыштары
Электр қозғалтқышты электрлі қондырғыға жалғау барысында 
қосымша қорғаныш ретінде жылыстау тогы бойынша автоматты 
ажыратқыш пен қорғанышты ажырату құрылғысы қолданылады, 
мұндай құрылғылардың келесі белгідегі таңбалануы болуы тиіс: 

Нұсқау

Жерге жылыстау барысындағы немесе 
қорғанышты ажырату құрылғысын 
қондырғыда  барлық электр жабдығының 
Қорғаныш функциясынан автоматты 
ажыратқышты таңдау барысында

Электр қозғалтқышының жылыстау тогы туралы ақпаратты 
19.2 Жылыстау тогы тарауынан қар.

5.3.2 Үш фазалы электр қозғалтқыштары 
Электр қозғалтқышты электрлі қондырғыға жалғау барысында 
қосымша қорғаныш ретінде жылыстау тогы бойынша 
автоматты ажыратқыш пен қорғанышты ажырату құрылғысы 
қолданылады, келесі типтегі ажыратқыштар қолданылады: 
•  Олар жылыстау тогына əсер беруі жəне жылыстаудың қысқа 

уақыттағы импульстік тогы барысында іске қосылуы керек.
•  Олар өзгермелі жылыстау тогы туындауы, сонымен қатар 

тұрақты құрамдаушымен, соның ішінде жүріп тұрған жəне 
бəсеңдеген жылыстау тогы барысында құрылғыны 
ажыратуы тиіс.

Мұндау электр қозғалтқыштары үшін жерге жылыстау немесе В 
типіндегі қорғанышты ажырату құрылғысы барысында 
қорғаныш функциясымен автоматты ажыратқыш қолдану қажет.
Мұндай ажыратқыштардың келесі белгідегі таңбалануы 
болуы тиіс: 

Нұсқау

Жерге жылыстау барысында қорғаныш 
функциясын автоматты ажыратуды немесе 
қорғанышты ажырату құрылғысын таңдауда 
қондырғыдағы барлық электр жабдығының 
сомалық жылыстау тогын ескеру керек. 

Электр қозғалтқышының жылыстау тогы туралы ақпаратты 
20.2 Жылыстау тогы тарауынан қар.

Фаза ассиметриясынан қорғау
Электр қозғалтқышын ЭОҚ сəйкес қорек қайнарына жалғау 
керек.
Бұл фазаның ассиметриясы барысында электр 
қозғалтқышының ретті жұмысын қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар бұл компоненттердің ұзақ уақыттарға 
жарамдылығына кепілдік береді.

5.4 Қосылым клеммалары
Описания и обзоры клемм соединений в данном разделе 
применимы и к однофазным, и к трёхфазным электродвигателям.
Информацию о максимальном моменте затяжки см. в 
разделе 22.1 Моменты затяжки. 
Количество клемм зависит от функционального модуля (FM).
Установленный модуль можно идентифицировать по 
фирменной табличке электродвигателя. 8-сур. қар.
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8-сур. Функционалды модульді сəйкестендіру

5.4.1  Қосылым клеммалары, стандартты функционалды 
модуль (FM 200)

 Стандартты модульдің келесі қосу мүмкіндіктері бар: 
• екі ұқсас кіру
•  екі сандық кіру немесе бір сандық кіру жəне ашық 

коллекторымен бір сандық кіру.
• сигнализация релесінің екі кіруі
• GENlbus шинасы.
9-сур. қар.

Нұсқау

1-сандық кіру зауытта іске қосу/тоқтауға, 
ажыратылған тізбек - тоқтауға орнатылған.
2 жəне 6 клеммаларының арасында зауытта 
жалғастырғыш орнатылған.
Егер 1-сандық кіру сыртқы іске қосу/тоқтау 
үшін немесе  қандай да бір басқа сыртқы 
функция үшін қолданылатын болса, 
жалғастырғышты шешіп алыңыз.

Нұсқау

Көрсетілген топтар жалғанымына қосу 
қажет болатын сымның сақтық шаралары 
ретінде  күшейтілген оқшаулау көмегімен 
барлық ұзындығы бойымен бір-бірінен 
сенімді түрде оқшаулау керек.

•  Кірулер мен шығулар
Барлық кірулер мен шығулар күшейтілген оқшаулау 
көмегімен электр жабдығының бөлшектерінің электр 
желісіне жалғанғаннан оқшауланған жəне басқа электр 
тізбектерімен гальваникалық шешілген.
Барлық басқару клеммаларына ток ұруынан қорғауды 
қамтамасыз ететін қауіпсіз тым төмен кернеуі беріледі.

•  Сигналды реле шығулары
–  1-сигнализациясының релесі:

Кернеу астында:
Атаулы шығысқа өзгермелі токтың 250 B дейінгі кернеуі 
жалғана алады.
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

–  2-сигнализациясының релесі:
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

•  Желіден қорек (N, PE, L немесе L1, L2, L3,  клеммалары).
Гальваникалық шешім жылыстау тогының жолы бойы мен 
саңылауы бойынша талаптарын қоса алғанда, күшейтілген 
оқшаулау талаптарына сəйкес болуы тиіс.
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*  Қоректің сыртқы қайнарын қолдану барысында жерге 
тұйықтау керек.
9-сур. Біріктіру клеммалары, FM 200

Клемма Типі Функциясы

NC
Қалыпты 
тұйықталған 
түйісу 1-сигнализация релесу 

(Кeрнеу астында немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеу)

C1 Жалпы

NO
Қалыпты 
ажыратылған 
түйісу

NC
Қалыпты 
тұйықталған 
түйісу

2-сигнализация релесі 
(тек қауіпсіз тым төмен кернеу)C2 Жалпы

NO
Қалыпты 
ажыратылған 
түйісу

10 DI3/OC1

Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті 
жүктеме.

4 AI1
Ұқсас кіру:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2 DI1 Сандық кіру, бапталатын

5 +5 В Потенция өлшегішке жəне 
датчикке қорек

6 GND Жерге тұйықтау
A GENIbus, A GENIbus, A (+)
Y GENIbus, Y GENIbus, жер
B GENIbus, B GENIbus, B (-)
3 GND Жерге тұйықтау
15 +24 В Қорек

8 +24 В Қорек

26 +5 В Потенция өлшегішке жəне 
датчикке қорек

23 GND Жерге тұйықтау

25 GDS TX
Grundfos сандық датчигінің 
шығуы (2000 сериялы ТРЕ үшін 
қолжетімсіз)

24 GDS RX
Grundfos сандық датчигінің кіруі 
(2000 сериялы ТРЕ үшін 
қолжетімсіз)

7 AI2
Ұқсас кіру:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

5.4.2  Қосылым клеммалары, кеңейтілген функционалды 
модуль (FM 200)

Кеңейтілген функционалды модуль қосымша жабдық ретінде 
ғана жеткізіледі.
Кеңейтілген модульдің келесі қосу мүмкіндіктері бар:
• үш ұқсас кіру;
• бір ұқсас кіру;
• екі ерекшеленген сандық кіру кіру;
•  екі бапталатын сандық кіру немесе ашық коллекторымен 

шығулар;
• Pt100/1000 екі кіру;
• сигнализация релесінің екі шығуы;
• GENlbus шинасы.
10-сур. қар.

Нұсқау

1-сандық кіру зауытта орнатылған жəне 
іске қосу/тоқтауға, ажыратылған тізбек - 
тоқтауға қызмет етеді.
2 жəне 6 клеммаларының арасында зауытта 
жалғастырғыш орнатылған.
Егер 1-сандық кіру сыртқы іске қосу/тоқтау 
үшін немесе  қандай да бір басқа сыртқы 
функция үшін қолданылатын болса, 
жалғастырғышты шешіп алыңыз.

Нұсқау

Көрсетілген топтар жалғанымына қосу 
қажет болатын сымның сақтық шаралары 
ретінде  күшейтілген оқшаулау көмегімен 
барлық ұзындығы бойынша бір-бірінен 
сенімді түрде оқшаулау керек.

•  Кірулер мен шығулар
Барлық кірулер мен шығулар күшейтілген оқшаулау 
көмегімен электр жабдығының бөлшектерінің электр 
желісіне жалғанғаннан оқшауланған жəне басқа электр 
тізбектерімен гальваникалық шешілген.
Барлық басқару клеммаларына ток ұруынан қорғауды 
қамтамасыз ететін қауіпсіз тым төмен кернеуі беріледі.

•  Сигналды реле шығулары
–  1-сигнализациясының релесі:

Кернеу астында:
Атаулы шығысқа өзгермелі токтың 250 B дейінгі кернеуі 
жалғана алады.
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

–  2-сигнализациясының релесі:
Қауіпсіз аса төмен кернеу:
Шығу басқа тізбектерден гальваникалық оқшауланған.
Осылайша шығу клеммаларына жұмысты немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеуді жалғауға болады.

•  Желіден қорек (N, PE, L немесе L1, L2, L3,  клеммалары).
Гальваникалық шешім жылыстау тогының жолы бойы мен 
саңылауы бойынша талаптарын қоса алғанда, күшейтілген 
оқшаулау талаптарына сəйкес болуы тиіс.
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A

+24 V* 

1

14
9
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+24 V* +

+24 V*
OC DI

+24 V*/5 V*+24 V* +

+ +
+24 V*/5 V*+24 V* 

+24 V* + ++24 V*/5 V*+24 V* 

+5 V* AI2

GDS RX

GDS TX

GND

GENIbus A

GENIbus B

+5 V

+24 V

+24 V

GND

GENIbus Y

GND

+5 V
DI1

AI1

DI3/OC1

LiqTec

AI3

GND

DI2

LiqTec

GND

AO
Pt100/1000

Pt100/1000

DI4/OC2

GND

+24 V*
OC DIGND

NC

C2

NO

NC

C1

NO

+5 V*

*  Қоректің сыртқы қайнарын қолдану барысында жерге 
тұйықтау керек.
10-сур. Біріктіру клеммалары, FM 300 (опция)

Клемма Типі Функциясы

NC
Қалыпты 
тұйықталған 
түйісу 1-сигнализация релесу 

(Кeрнеу астында немесе 
қауіпсіз тым төмен кернеу)

C1 Жалпы

NO
Қалыпты 
ажыратылған 
түйісу

NC
Қалыпты 
тұйықталған 
түйісу

2-сигнализация релесі 
(тек қауіпсіз тым төмен кернеу)C2 Жалпы

NO
Қалыпты 
ажыратылған 
түйісу

18 GND Жерге тұйықтау

11 DI4/OC2

Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті 
жүктеме.

19 Pt100/1000, 2-кіру Pt100/1000, датчик кіруі
17 Pt100/1000, 1-кіру Pt100/1000, датчик кіруі

12 AO Ұқсас шығу:
0-20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

9 GND Жерге тұйықтау

14 AI3 Ұқсас кіру:
0-20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

1 DI2 Сандық кіру, бапталатын

21 LiqTec датчигінің 
1-кіруі

LiqTec датчигінің кіруі (2000 
сериялы TPE үшін қолжетімсіз)

20 GND Жерге тұйықтау (2000 сериялы 
TPE үшін қолжетімсіз)

22 LiqTec датчигінің 
2-кіруі

LiqTec датчигінің кіруі (2000 
сериялы TPE үшін қолжетімсіз)

10 DI3/OC1

Сандық кіру/шығу, бапталатын.
Ашық коллектор:
24 B мейлінше жоғары кернеу.
Резистивті немесе индуктивті 
жүктеме.

4 AI1
Ұқсас кіру:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В

2 DI1 Сандық кіру, бапталатын

5 +5 В Потенция өлшегішке жəне 
датчикке қорек

6 GND Жерге тұйықтау
A GENIbus, A GENIbus, A (+)
Y GENIbus, Y GENIbus, жер
B GENIbus, B GENIbus, B (-)
3 GND Жерге тұйықтау
15 +24 В Қорек
8 +24 В Қорек

26 +5 В Потенция өлшегішке жəне 
датчикке қорек

23 GND Жерге тұйықтау

25 GDS TX
Grundfos сандық датчигінің 
шығуы (2000 сериялы TPE үшін 
қолжетімсіз)

24 GDS RX
Grundfos сандық датчигінің кіруі 
(2000 сериялы TPE үшін 
қолжетімсіз)

7 AI2
Ұқсас кіру:
0-20 мА / 4-20 мА 
0,5 - 3,5 В / 0-5 В / 0-10 В
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5.5 Cигналды кабельдер
•  Датчиктің берілген мəні мен сигналдарының ҚОСУ/АЖЫР 

сыртқы ажыратқышы,  сандық кіруі үшін экрандалған 
0,5 мм2 кем емес жəне 1,5 мм2 артық болмайтын көлденең 
қиылысымен кабельдерді қолдану қажет.

•  Кабельдер экраны дұрыс орындалған жалғаным арқылы 
екі ұшты корпусына қосылады.
Экрандар клеммаларға барынша жақын болғаны жөн. 
11-сур. қар.

TM
02

 1
32

5 
44

02
 

11-сур.  Экранды жəне сымды қосылымымен тазартылған 
кабель

•  Бұранда кабелінің орнытылымына қарамастан қаңқасы 
үнемі тартылып тұруы керек.

•  Электр қозғалтқышының клеммалық қорабындағы сымдар 
мүмкіндігінше қысқа болғаны дұрыс.

5.6 Байланыс шинасын жалғауға арналған кабель
5.6.1 Жаңа орнатылым
Байланыс шинасы бойынша қосу үшін, 0,5 мм2 кем емес жəне 
1,5 мм2 артық болмайтын желі қиылысының көлеміндегі үш 
тармақты экрандалған кабельді қолдану керек.
•  Егер сорғы кабельді қосылымы бар құрылғыға жалғанатын 

болса, экрандалған орамды орамды осы кабельді 
қысқышқа жалғау қажет.

•  Егер құрылғының осындай қысқышы жоқ болса, 
экрандалған орамды 12-суретте көрсетілгендей етіп, осы 
жағына жалғанбаған күйі қалдырады.

TM
05

 3
97

3 
18

12

A
Y
B

A
Y
B

1
2
3

1
2
3

Электр қозғалтқышы

12-сур. 3 тармақты экрандалған кабельді жалғау

5.6.2 Ертеректе орнатылған сорғыны алмастыру
•  Егер ескі сорғыны орнату барысында 2 тармақты 

экрандалған кабель орнатылған болса, жалғау 13-суретте 
көрсетілгендей етіп жүргізілуі тиіс.

TM
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2 
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Y
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1
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1

2

Электр қозғалтқышы

13-сур. 2 тармақты экрандалған кабельді жалғау

•  Егер ескі сорғыны орнату барысында 3 тармақты 
экрандалған кабель орнатылған болса, жалғау 5.6.1 Жаңа 
орнатылым тарауында көрсетілгендей етіп орындалады.

6. Пайдалану талаптары

6.1 Іске қосу мен тоқтаудың мейлінше жоғары саны
Сорғының қорек кернеуін беру мен ажырату жолымен іске 
қосу жəне тоқтау саны 15 минутта 1 рет артпауы тиіс.
Қорекке беру барысында сорғының іске қосылымы шамамен 
5 секундта болады.
Егер сорғыларды аса жиі қосу мен ажырату талап етілетін 
болса, сорғыны қосу/ажырату барысында қосу/ажыр. сыртқы 
сигналы үшін кіруді қолданыңыз.
сыртқы ажыратқыш көмегімен жіберілу барысында сорғы тез 
арада жұмысын бастап кетеді.

6.2 Қосарлы сорғыларының өзгермелі жұмысы
Қосарлы сорғыларды қолдану барысында жұмыстық жəне 
қосалқы сорғылары кезекпен жұмыс істегені, мысалы, екі 
сорғыдағы жұмыс сағаттарын тең дəрежеде үлестіру үшін, 
аптасына бір рет алмастырылып отырғаны жөн. 
Егер қосарланған сорғылар ыстық сумен қамтамасыз етудің 
тұрмыстық жүйесінің суларын айдап қотару үшін 
қолданылатын болса, мысалы шөгінділер түзілісінен қосалқы 
сорғының бітелуін болдырмау үшін, жұмыстық жəне қосалқы 
сорғылары үнемі кезектесіп отырады.
Сорғылар ауысымы қалып бойынша автоматты түрде орын 
алады. 

6.3 Қоршаған ортаның температурасы
6.3.1  Сақтау мен тасымалдау барысындағы қоршаған 

ортаның температурасы
-30-дан 60 °C дейін.

6.3.2  Пайдалану уақытындағы қоршаған ортаның 
температурасы

-20-дан 50 °C дейін
Электр қозғалтқышы +50 °С барысында номиналды шығу 
қуатымен (P2) жұмыс істей алады, алайда жоғары 
температурамен үздіксіз жұмыс кезінде бұйым қызметінің 
күтілетін мерзімін қысқартады. Қоршаған ортаның +50-ден 
+60 °C дейінгі температурасында жұмыс қажеттілігіне 
байланысты көтеріңкі типтік өлшемдегі сорғыны таңдау керек. 
Қосымша ақпарат алу үшін, Grundfos компаниясымен 
хабарласыңыз.

6.4 Құрастыру биіктігі

Назар
аударыңыз

Электр қозғалтқышын теңіз деңгейінен 
2000 метрден астам биіктікте орнатуға 
тиым салынады.

Құрастыру биіктігі - бұл теңіз деңгейінен жоғары орнату нүктесінің 
биіктігі.
•  Теңіз деңгейінен 1000 метрге дейінгі биіктікте орнатылатын 

электр қозғалтқыштары 100 % жүктемемен жұмыс істей алады.
•  Теңіз деңгейінен 1000 метрден астам биіктікте электр 

қозғалтқыштарын қондыру барысында ауаның төмен 
тығыздығы себебінен жəне оның салқындату қабілеттерінің 
əлсірейтіндіктен,  электр қозғалтқышын толық жүктемеде 
пайдалануға тиым салынады. 14-сур. қар.
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14-сур.  Теңіздің үстіндегі биіктігіне байланысты электр 
қозғалтқышының шығыс қуатын (P2) төмендету
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6.5 Ауаның ылғалдылығы
Ауаның барынша ылғалдылығы: 95 %
Егер ауаның ылғалдылығы үнемі жоғары болатын болса жəне 
85 % асып кететін болса, электр қозғалтқышының жетек 
жағынан ернемекте ағызу саңылауын ашу керек. 4.5 Ағызу 
саңылауы тарауын қар.

6.6 Электр қозғалтқышын салқындату
Электр қозғалтқышы мен электрониканы сəйкес 
салқындатылуын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптары 
орындалуы керек:
•  Сəйкес салқындатуды қамтамасыз ететіндей етіп электр 

қозғалтқышын орналастырыңыз. 4.3 Қозғалтқышты 
салқындату тарауын қар.

•  Салқындататын ауаның температурасы 50 °C аспауы тиіс.
•  Желдеткіштің салқындатқыш қабырғалары мен қалағы 

таза болғандығын қадағалаңыз.

7. Басқару элементтері

Ескертпе
Бұйым тым қатты қызып кетуі мүмкін, 
сондықтан күйіп қалмау үшін, тек оның 
түймелерінен ғана ұстауға рұқсат етіледі.

Сорғы баптауларын келесі басқару элементтерінің көмегімен 
беруге болады:
•  Кеңейтілген басқару панелі

8. Кеңейтілген басқару панелі тарауын қар.
•  Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару).

8.4 Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) тарауын 
қар.

Сорғының электр қорегін ажыратып тастаған жағдайда 
баптаулар сақтаулы қалады.

Зауыттық баптаулар
Зауыттық баптауларға сəйкес 2000 сериялы ТРЕ сорғылары 
пропорционалды қысымымен басқару режимінде орнатылған.

8. Кеңейтілген басқару панелі
Атаулы басқару панелі 2000 сериялы ТРЕ сорғыларына 
стандартты ретінде орнытылады.

TM
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15-сур. Кеңейтілген басқару панелі

Айқ. Белгі-
ленуі Сипаты

1

Grundfos Еуе (Сорғы жұмысының индикаторы)
Сорғының жұмыс күйінің бейнеленуі.
Қосымша ақпаратты 16. Grundfos Eye (Сорғы 
жұмысының индикаторы) тарауынан қар.

2 – Графикалық түсті дисплей.

3 Мəзірдің алдыңғы терезесіне.

4

Басты мəзір, дисплей мен белгілер бойынша 
навигация.
Басқа мəзірге өту барысында бейнеленетін 
дисплей үнемі жаңа мəзірдің жоғарғы 
дисплейі болады.

Мəзір асты арасының ауысуы.

Өзгертілген мəндер, авариялық сигналдар 
түсірілімі мен кеңейтілген өріс мəндерін 
сақтау.
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) 
байланысын қосу.

5

Сорғының пайдалануы/іске қосылуы жəне 
тоқталымына даярлығының күйіне өту.
Іске қосылу:
Егер түймені ажыратылған күйде басатын 
болса, сорғы қосылған аса жоғары 
басымдылық функциясының болмауы 
талаптары барысында ғана жүргізіледі. 
15. Баптаулар басымдылығы тарауын қар.
Тоқтату:
ТҮймені сорғы жұмыс істеп тұрғанда басатын 
болса, ол тоқтайды. Атаулы түйменің 
көмегімен сорғы тоқтаған жағдайда оның 
маңында «Тоқтату» хабарламасы жанатын 
болады.

6 «Home» мəзіріне өту.

8.1 Мəзір құрылымы
Сорғылар жадысына бірінші жіберілім барсында ашылатын 
бастапқы баптаулар бойынша басшылық бағдарламасы 
кіріктірілген. Бастапқы баптаулар бойынша бағдарламадан 
кейін негізгі төрт мəзір бейнеленеді.

1. Home
Мəзірде қолданушымен Q/H пайдалану сипаттамасының 
затбелгілерімен немесе графикалық иллюстрациясымен 
жолданатын параметрлер (төртке дейін) шолуы ұсынылған.

2. Күйі
Атаулы мəзір сорғы мен жүйе күйін, сонымен қатар ескертпе 
мен авариялық сигналын бейнелейді.

Нұсқау Атаулы мəзірде ешбір баптаулар 
орындалмайды.

3. Баптаулар
Атаулы мəзір барлық параметрлер баптауларына 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

4. Assist (Қосымша баптаулар)
Атаулы мəзірде ойға салулармен сорғыны баптауға болады, 
мұнда басқару режимінің қысқаша сипаты келтіріледі жəне 
ақаулықтарды жою бойынша кеңестер беріледі.
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8.2.1 Негізгі мəзір

Home
«Состояние» (Күйі)

«Рабочее состояние» (Жұмыс күйі)
«Режим работы, от» (-дан жұмыс режимі)
«Режим управления» (Басқару режимі)

«Производительность насоса» (Сорғы өндірімділігі)
«Факт. регулир. значение» (Нақты ретт. мəн.)
«Итоговое уст-е знач.» (Соңғы орн. мəн)
«Скорость» (Жылдамдық)

«Потребление мощн. и энергии» (Қуат пен энергияны 
тұтыну)
«Измеряемые значения» (Өлшенетін мəндер)

«Аналоговый ввод 1» (1-ұқсас кіру)
«Аналоговый ввод 2» (2-ұқсас кіру)
«Аналоговый ввод 3» (3-ұқсас кіру)
«Ввод 1 Pt100/1000» (Pt100/1000 1-енгізілім)
«Ввод 2 Pt100/1000» (Pt100/1000 2-енгізілім)

«Аналоговый вывод» (Ұқсас шығу)
«Предупреждение и сигнал-ция» (Ескертпе жəне 
сигнализация)

Настройки (Баптау) Тарау 
«Установ. знач-е» (Орн. мəн.) 10.1 Установ. знач-е (Орнатылған мəн.)
«Режим работы» (Жұмыс режимі) 10.2 Режим работы (Жұмыс режимі)

«Задать ручн. настр. скорости» (Жылдамдықтың қолмен бапт. беру) 10.3  Задать ручн. настр. скорости 
(Жылдамдықтың қолмен бапт. беру)

«Режим управления» (Басқару режимі) 10.4 Режим управления (Басқару режимі)
«Аналоговые вводы» (Ұқсас кірулер) 10.5 Аналоговый выход (Ұқсас шығу)

«Аналоговый ввод 1, настройка» (1-ұқсас кіру, баптау)
«Аналоговый ввод 2, настройка» (2-ұқсас кіру, баптау)
«Аналоговый ввод 3, настройка» (3-ұқсас кіру, баптау)

«Вводы Pt100/1000» (Pt100/1000 кірулері) 10.6 Pt100/1000 кіруі
«Pt100/1000, настройка» (Pt100/1000, баптау)

«Цифровые вводы» (Сандық кірулер) 10.7 Сандық кіру
«Цифровой ввод 1, настройка» (1-сандық кіру, баптау)
«Цифровой ввод 2, настройка» (2-сандық кіру, баптау)

«Цифровые вводы/выводы» (Сандық кірулер/шығулар) 10.8 Сандық кіру/шығу
«Цифровой ввод/вывод 3, настройка» (3-сандық кіру/шығу, баптау)
«Цифровой ввод/вывод 4, настройка» (1-сандық кіру/шығу, баптау)

«Релейные выходы» (Релелік шығулар) 10.9 Релелік шығу
«Релейный выход 1» (1-релелік шығу)
«Релейный выход 2» (2-релелік шығу)

«Аналоговый вывод» (Ұқсас шығу) 10.10 Ұқсас шығу
«Выходной сигнал» (Шығу сигналы)
«Функция аналогового вывода» (Ұқсас шығу функциясы)

«Рабочий диапазон» (Жұмыс диапазоны) 10.11 Жұмыс диапазоны
«Влияние на установл. знач-е» (Орн. мəнге ықпалы) 10.12 Орнатылған мəнге ықпалы

«Функция внеш. уст. значения» (Сыртқы орн. мəн функциясы) 10.12.1 Орнатылған мəнді сыртқы реттеу
«Предварительно определенные установленные значения» (Алдын 
ала орнатылған мəн) 10.12.2 Алдын ала анықталып орнатылған мəн

«Функции контроля» (Бақылау функциясы) 10.13 Связь (Байланыс)
«Контроль подшипн. двигателя» (Қозғалтқыш мойынт. бақылау)
«Обслуж-е подшипн. двигателя» (Қозғалтқыш мойынт. қызмет көрсету)
«Нагрев в простое» (Тұрып қалудағы қыздыру)

«Связь» (Байланыс) 10.13 Связь (Байланыс)
«Общие настройки» (Жалпы баптаулар) 10.14 Общие настройки (Жалпы баптаулар)

Assist (Қосымша баптаулар)
«Помощь в настройке насоса» (Сорғыны баптаудағы көмек)
«Настройка, аналоговый ввод» (Баптау, ұқсас шығу)
«Настройка даты и времени» (Күн мен уақытты баптау)
«Настройка нескол. насосов» (Бірнеше сорғыларды баптау) 11.1 Бірнеше сорғыларды баптау (Бірнеше сорғыларды баптау)
«Описание режима управления» (Басқару режимінің сипаты)
«Помощь в устр. неисправности» (Ақаулықты жоюға көмек)

«Текущ.сигн. трев. или предуп.» (Дабылдың ағымдағы 
сигналы немесе ескертпе)
«Журнал предупреждений» (Ескертпелер журналы)
«Журнал сигнализаций» (Сигнализация журналы)

«Журнал работ» (Жұмыстар журналы)
«Часы работы» (Жұмыс сағаты)

«Установленные модули» (Орнатылған модульдер)
«Дата и время» (Күні мен уақыты)
«Обозначение изделия» (Бұйымды белгілеу)
«Контроль подшипн. двигателя» (Қозғалтқыш 
мойынтіректерін бақылау)
«Многонасосная система» (Көпсорғылы жүйе)

«Рабочее состояние системы» (Жүйенің жұмыс күйі)
«Производительность системы» (Жүйенің өндірімділігі)
«Входн. мощн. и энергия сис-мы» (Кіру қуаты жəне 
жүйенің энергиясы)
«Насос 1, многонасосная сис-ма» (1-сорғы, көпсорғылы 
жүйе)
«Насос 2, многонасосная сис-ма» (2-сорғы, көпсорғылы 
жүйе)
«Насос 3, многонасосная сис-ма» (3-сорғы, көпсорғылы 
жүйе)

8.2  Кеңейтілген басқару панеліне арналған мəзірге шолу
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9.  Grundfos GO Remote
(Қашықтықтан басқару)

Сорғыда Grundfos GO Remote-мен (Қашықтықтан басқару) 
сымсыз радио жəне инфрақызыл байланыс мүмкіндігі 
қарастырылған.
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) функция 
баптауларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді жəне бұйым 
күйіне, техникалық мəліметтерге жəне нақты жұмыс 
параметрлеріне қолжетімділікті ұсынады. 
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) үш əр түрлі 
мобильді интерфейстермен (МИ) жұмыс істейді, 16-сур. қар.
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16-сур.  Радио жəне инфрақызыл сигнал арқылы Grundfos 
GO Remote (Қашықтықтан басқару) мен сорғы 
арасындағы байланыс

Айқ. Сипаты

1

Grundfos MI 202
4G Apple iPod touch, 4 iPhone немесе 4S бірлесе 
отырып, қолдануға болатын кеңейтілім модулі.
Grundfos MI 204
5 Apple iPod touch немесе 5 iPhone бірлесе отырып, 
қолдануға болатын кеңейтілім модулі.

2

Grundfos  MI 301
Радио немесе инфрақызыл байланысын қамтамасыз 
ететін жеке модуль. Модульді Bluetooth функциясымен 
Android немесе iOS базасында смартфондармен бірге 
отырып қолдануға болады.

9.1 Байланыс
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) жəне сорғының 
арасындағы байланыс уақытында Grundfos Еуе (Сорғы 
жұмысының индикаторы) орталығындағы жарық индикаторы 
жасыл түспен жыпылықтайтын болады. 
Жүйе келесі байланыс типтерінің бірін қолданады:
• радиобайланыс
• инфрақызыл байланыс.

9.1.1 Радиобайланыс
Радиобайланыс 30 метрден артық емес ара қашықтықта мүмкін 
болады.
Байланыс сеансын іске қосу үшін, сорғының басқару панелінен 

 немесе   басыңыз.

9.1.2 Инфрақызыл байланыс
Инфрақызыл байланыстың сеансы уақытында сорғының 
басқару панеліне Grundfos Remote-ні (Қашықтықтан басқару) 
бағыттау тиіс.
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9.2 Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) арналған мəзірге шолу
9.2.1 Негізгі мəзір

Аспаптар панелі
«Состояние» (Күйі)

«Суммарное уст. значение» (Сомалық орн. мəн)
«Фактическое суммарное значение» (Нақты сомалық мəн)
«Частота вращ. двиг. (об/мин, %)» (Қозғ. айн. жиілігі (айн/мин, %))
«Потребляемая мощность» (Тұтынылатын қуат)
«Потребление энергии» (Энергияны тұтыну)
«Время эксплуатации» (Пайдалану уақыты)
«Температура жидкости» (Сұйықтық температурасы)
«Ток двигателя» (Қозғалтқыш тогы)
«Кол-во запусков» (Іске қосулар саны)
«Pt100/1000, вход 1» (Pt100/1000, 1-кіру)
«Pt100/1000, вход 2» (Pt100/1000, 2-кіру)
«Аналоговый выход» (Ұқсас шығу)
«Аналоговый вход 1» (1-ұқсас кіру)
«Аналоговый вход 2» (2-ұқсас кіру)
«Аналоговый вход 3» (3-ұқсас кіру)
«Цифровой вход 1» (1-сандық кіру)
«Цифровой вход 2» (2-сандық кіру)
«Цифровой вход 3» (3-сандық кіру)
«Цифровой вход 4» (4-сандық кіру)
«Установленные модули» (Орнатылған модульдер)

«Настройки» (Баптаулар) Тарау
«Установленное значение» (Орнатылған мəн) 10.1 Установ. знач-е (Орнатылған мəн.)
«Режим работы» (Жұмыс режимі) 10.2 Режим работы (Жұмыс режимі)
«Режим управления» (Басқару режимі) 10.4 Режим управления (Басқару режимі)
«Дата и время» (Күні мен уақыты)
«Кнопки на изделии» (Бұйымдағы түймелер)
«Рабочий диапазон» (Жұмыс диапазоны) 10.11 Жұмыс диапазоны
«Номер насоса» (Сорғы жұмысы) 10.13.1 Номер насоса (Сорғы нөмірі)
«Радиосвязь» (Радиобайланыс)
«Аналоговый вход 1» (1-ұқсас кіру)

10.5 Аналоговый выход (Ұқсас шығу)«Аналоговый вход 2» (2-ұқсас кіру)
«Аналоговый вход 3» (3-ұқсас кіру)
«Pt100/1000, вход 1» (Pt100/1000, 1-кіру)

10.6 Pt100/1000
«Pt100/1000, вход 2» (Pt100/1000, 2-кіру)
«Цифровой вход 1» (1-сандық кіру)

10.7 Cандық кіру
«Цифровой вход 2» (2-сандық кіру)
«Цифровой вход/выход 3» (3-сандық кіру/шығу)

10.8 Cандық кіру/шығу
«Цифровой вход/выход 4» (4-сандық кіру/шығу)
«Аналоговый выход» (Ұқсас шығу) 10.10 Ұқсас шығу
«Функц. внеш. уст. знач-я.» (Сырт. орн. мəн функциясы) 10.12.1 Орнатылған мəнді сыртқы реттеу
«Реле сигнализации 1» (1-сигнализация релесі)

10.9 Релелік шығулар
«Реле сигнализации 2» (2-сигнализация релесі)
«Подогрев в период останова» (Тоқтау кезеңіндегі қыздыру)
«Контроль подшипников электродвигателя» (Электр қозғалтқышының 
мойынтіректерін бақылау)
«Техническое обслуживание» (Техникалық қызмет көрсету)
«Восстановить заводские настройки» (Зауыттық баптауларды қайта қалпына 
келтіру)
«Сохранить настройки» (Баптауларды сақтау)
«Восстановить настройки» (Баптауларды қайта қалпына келтіру)
«Отменить последнее действие» (Соңғы əрекетті қайтару)
«Название насоса» (Сорғы атауы)
«Конфигурация устройства» (Құрылғы құрылымдамасы)

«Аварийные сигналы и предупреждения» (Авариялық сигналдар мен 
ескертпелер)

«Журнал авар. сигналов» (Авариялық сигналдар журналы)
«Журнал предупрежд.» (Ескертпелер журналы)
«Кнопка «Сброс авар. сигналов»» («Авариялық сигнал түсірілімі» түймесі)

«Дополнительные настройки» (Қосымша баптаулар)
«Помощь в настр. насоса» (Сорғыны баптауға көмек)
«Помощь в устр. неиспр.» (Ақаулықты жоюға көмек)
«Настр. множ. насосов» (Көптеген сорғыларды баптау)

«Сведения об изделии» (Бұйым туралы мəліметтер)
«Сведения об изделии» (Бұйым туралы мəліметтер)
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10.  Таңдалып алынған функциялардың 
сипаты

10.1 Установ. знач-е (Орнатылған мəн.)
Басқарудың барлық режимдерінің орнатылған мəнін 
басқарудың қажетті режимін таңдағаннан кейін, мəзір 
астында өзгертуге болады.

10.2 Режим работы (Жұмыс режимі)
Келесі жұмыс режимдері болуы мүмкін
•  Нормальн.

Сорғы басқарудың таңдалған режиміне сəйкес жұмыс 
істейді.

•  Останов
Сорғыны тоқтату.

•  Мин.
Мейілінше төмен сипаттама бойынша жұмыс істеу режимін 
мейілінше аз шығын қажет болған кезеңдерде таңдаған жөн.

•  Макс.
Мейілінше жоғары сипаттама бойынша жұмыс істеу 
режимін мейілінше жоғары шығын қажет болған 
кезеңдерде таңдаған жөн.
Бұндай жұмыс режимі, мысалы, ыстық сумен жабдықтау 
режиміндегі жүйелерде қолданылуы мүмкін.

•  Ручной
Сорғы қолмен орнатылған айналым жиілігімен жұмыс 
істейді.

Сорғы мейілінше төмен немесе мейілінше жоғары 
сипаттамаға сəйкес пайдалану режиміне қайта қосыла 
алады, яғни реттелмейтін сорғының пайдалану режиміне 
ұқсас режимге.17-сур. қар. 
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17-сур.  Мейілінше жоғары жəне мейілінше төмен 
сипаттамалар

10.3  Задать ручн. настр. скорости 
(Жылдамдықтың қолмен бапт. беру)

Сорғы білігінің айналым жиілігін %-да беруге болады.
«Ручной» («Қолмен») пайдалану режимін таңдаған кезде, 
сорғы берілген айналым жиілігімен жұмыс істейтін болады.

10.4 Режим управления (Басқару режимі)
Басқарудың келесі режимдері болуы мүмкін:
• Проп. давл. (пропорционалды қысым)
• Пост. пер. дав. (тұрақты температура айырмасы)
• Крив. пост. хар. (тұрақты сипаттама)

Нұсқау Басқару режимін іске қосар алдында 
«Нормальн.» жұмыс режимі қойылу керек.

Барлық басқару режимдерінің орнатылған мəнін қажетті 
басқару режимін таңдағаннен кейін,  «Баптаулар» бөліміндегі 
«Орнатылған мəн» мəзір астын  өзгертуге болады.

10.4.1 Пропорционалды қысым
Сорғы қысымының мəні шығынның төмендеуі барысында 
азаяды жəне шығын артуында көбейеді. 18-сур. қар.
Атаулы басқару режимі əсіресе үлестіру құбырындағы 
қысымның көбірек жоғалтуларына қатысты жүйелерге сай 
келеді. Сорғы тегеуріні үлестіру құбырларындағы жоғалған 
көп қысымның орнын толтыру мақсатындағы гидро жүйенің 
шығынына пропорционалды түрде артатын болады.

Орнатылған мəнді 0,1 дейінгі дəлдікпен беруге болады.
Жабық клапандағы тегеурін Норн. орнатылған мəнінің 
жартысына тең болады.
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18-сур. Пропорционалды қысым

Атаулы басқару режимі үшін төменгі мысалдарда 
келтірілгендер арасында көрсетілгендей, қысым деңгей 
айырмасының зауытта орнатылған датчигі талап етіледі:

Мысалы
• Қысым деңгей айырмасының зауытта орнатылған датчигі.

p

19-сур. Пропорционалды қысым

10.4.2 Тұрақты температура айырмасы
Тұрақты қысым деңгей айырмасы жүйедегі шығынға тəуелсіз. 
20-сур. қар. Атаулы басқару режимі  негізінен қысымның 
төменгі жоғалтуларына қатысты жүйелерге сай келеді.
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20-сур. Тұрақты қысым деңгей айырмасы

Атаулы басқару режимі үшін зауытта орнатылған немесе 
қысым деңгей айырмасының сыртқы датчигі немесе төменгі 
мысалдарда көрсетілгендей қысымның екі сыртқы датчигі 
талап етіледі:

Мысалдар:
• Зауытта орнатылған қысымның деңгей айырмасының датчигі.

p

• Қысым деңгей айырмасының бір сыртқы датчигі.

p

• Қысымның екі сыртқы датчигі.

p

p

p

21-сур. Қысымның тұрақты деңгей айырмасы
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10.4.3 Тұрақты сипаттама
Сорғы тұрақты сипаттамаға сəйкес пайдалану режиміне, яғни 
реттелмейтін сорғыны ұқсас пайдалану режиміне ауысады.
22-сур. қар.
Айналымның қажетті жиілігі 25-тен 100 % (110 %) дейінгі 
диапазонда айналымның мейлінше жоғары жиілігінен 
пайыздарда бере алады.

H

Q

22-сур. Тұрақты сипаттама

10.5 Аналоговый выход (Ұқсас шығу)
Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты 
қолжетімді кірулер:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
1-ұқсас кіру, баптау (4) ● ●
2-ұқсас кіру, баптау (7) ● ●
3-ұқсас кіру, баптау (14) - ●

Ұқсас кіруді орнату үшін, төменде келтірілген баптауларды 
орындаңыз.

Функциясы
Ұқсас кіруді келесі функцияларда баптауға болады:
• Неактивно (Белсенді емес)
• Датчик обрат. связи (Кері байланыс датчигi)
• Внеш.вл.на ус.з. (Толт. орн. сырт. ықп.)
• Другая функция (Басқа функция).

Өлшенетін параметр
Параметрлердің бірін таңдаңыз, мысалы, нақты ұқсас кіруге 
қосылған датчик жүйесінде өлшенетін параметр.

Өлшем бірлігі
Бар өлшем бірліктері:

Параметр Мүмкін болатын бірліктер
Қысым бар, м, кПа, фунт/кв. дюйм, фут
Сорғы шығыны м3/сағ, а/к, ярд3/сағ, гал/мин
Сұйықтық температурасы °C, °F
Басқа параметр %

Электрический сигнал (Электр сигналы)
Сигнал типін таңдаңыз (0,5 - 3,5 B, 0 -5 B, 0 -10 B, 0-20 мА 
немесе 4 - 20 мА).

Диапазон датчика, мин. знач. (М.т. мəндегі датчик 
диапазоны)
Датчикке жалғанған м.т. мəн орнатыңыз.

Диапазон датчика, макс. знач. (М.ж. мəндегі датчик 
диапазоны)
Датчикке жалғанған м.ж. мəн орнатыңыз.

10.6 Pt100/1000 кіруі
Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты 
қолжетімді кіру:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
Pt100/1000 1-кіруі, баптау 
(17 жəне 18) - ●

Pt100/1000 2-кіруі, баптау 
(18 жəне 19) - ●

Функция
Pt100/1000 кіруін келесі функцияларда баптауға болады:
• Неактивно (Белсенді емес)
• Датчик обрат. связи (Кері байланыс датчигi)
• Внеш.вл.на ус.з. (Толт. орн. сырт. ықп.)
• Другая функция (Басқа функция).

Өлшенетін параметр
Параметрлер бірін мысалы, жүйеде өлшенетін параметрді 
таңдаңыз.

10.7 Сандық кіру 
Cорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты 
қолжетімді кіру :

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
1-сандық кіру, баптау 
(«Цифровой вход 1, задать...») 
(2 жəне 6)

● ●

2-сандық кіру, баптаулар 
(«Цифровой вход 2, задать...») 
(1 жəне 9)

- ●

Сандық кіруді орнату үшін, төменде орнатылған баптауларды 
орындаңыз.

Функциясы
Келесі функциялардың бірін таңдаңыз:
•  Неактивно

«Неактивно» функциясын таңдау барысында кіру 
ешқандай функцияны орындамайды.

•  Внешний останов
Егер кіру белсендірілмеген болса (ажыратылған тізбек), 
сорғы тоқтайды.

•  Мин. (айналымның м.т. жиілігі)
Егер кіру белсендірілетін болса, сорғы айналымның 
мейлінше төмен орнатылған жиілігі жұмыс істейді.

•  Макс. (айналымның м.ж. жиілігі)
Егер кіру белсендірілетін болса, сорғы айналымның 
мейлінше жоғары орнатылған жиілігі жұмыс істейді.

•  Внешняя неисправность 
Егер кіру белсендірілетін болса, таймер қосылады.
Сорғы ажыратылады жəне егер кіру 5 секундтан артық 
белсендірілетін болса, ақаулық сигналының индикациясы 
көрінеді.

•  Сброс аварии
Егер кіру белсендірілетін болса, авариялық индикация 
мүмкіндігінің түсірілімі орын алады.

•  Сухой ход
Егер бұл функция таңдалатын болса, кіруде қысымның 
болмауы немесе су жетімсіздігі табылуы мүмкін.
Кіруде қысым жетімсіздігі немесе су жетімсіздігі (құрғақ 
айналым) табылған жағдайда сорғы тоқтайды.
Кіру белсендірілмейінше, сорғы қайта іске қосылмайды.
Бұл үшін мына төмендегідей қосымша керек-жарақтар 
қажет:
–  сорғының сорып алатын құбыр жетегінде орнатылған 

қысым релесі
–  су жинау сұйыққоймасында орнатылған балқымалы 

ажыратқыш.
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•  Ертеректе орнатылған мəн, (2-сандық кіруге ғана 
қолданылады).
Егер сандық кіру ертеректе орнатылған мəнге бапталатын 
болса, сорғы белсендірілген сандық кіру комбинациясы 
негізіндегі орнатылған мəнге сəйкес бапталады.

Тоқтату командасы үнемі үлкен басымдылыққа ие.

10.8 Сандық кіру/шығу
Сорғыда орнатылған функционалды модульге байланысты 
қолжетімді кірулер/шығулар:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
3-сандық кіру/шығу, бапт. 
(«Цифровой вход/выход») 
(10 жəне 16)

● ●

4-сандық кіру/шығу, бапт. 
(«Цифровой вход/выход») 
(11 жəне 18)

- ●

Сандық кіру/шығуды орнату үшін, төменде көрсетілген 
баптауларды орындаңыз.

Режим
3 жəне 4 сандық кіру/шығуды оның сандық кіру немесе сандық 
шығу сияқты атқарымдалатындай етіп бапталуы тиіс.
• Сандық кіру
• Сандық шығу.

Функция
3 жəне 4 сандық кіру/шығуды келесі функцияларда баптауға 
болады.

Мүмкін болатын функциялар, 3 сандық кіру/шығу

Егер кіру болса, функция Егер шығу болса, функция
• Неактивно (Белсенді емес) • Неактивно (Белсенді емес)
•  Внешний останов (Сыртқы 

тоқтату) • Готовность (Əзірлік)

• Мин. (М.т.) • Авария (Авария)
• Макс. (М.ж.) • Работа (Жұмыс)
•  Внешняя неисправность 

(Сыртқы ақаулық)
•  Насос работает (Сорғы 

жұмыс істейді)
•  Сброс аварии (Авария 

түсірілімі) • Предупреждение (Ескертпе)

• Сухой ход (Құрғақ айналым)
•  Зар. уст. знач-е, число 2 

(Ерт. орн. мəн, 2 cаны)
Мүмкін болатын функциялар, 4-сандық кіру/шығу
Егер кіру болса, функция Егер шығу болса, функция
• Неактивно (Белсенді емес) • Неактивно (Белсенді емес)
•  Внешний останов (Сыртқы 

тоқтату) • Готовность (Əзірлік)

• Мин. (М.т.) • Авария (Авария)
• Макс. (М.ж.) • Работа (Жұмыс)
•  Внешняя неисправность 

(Сыртқы ақаулық)
•  Насос работает (Сорғы 

жұмыс істейді)
•  Сброс аварии (Авария 

түсірілімі) • Предупреждение (Ескертпе)

• Сухой ход (Құрғақ айналым)
•  Зар. уст. знач-е, число 3 

(Ерт. орн. мəн, 3 cаны)

10.9 Релелік шығу

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
1-релелік шығу
(«Релейный выход 1») (NC, C1, NO) ● ●

2-релелік шығу
(«Релейный выход 2») (NC, C2, NO) ● ●

Cорғы потенциалсыз түйісулермен екі реле сигнализациясын 
қосады.
Сигнализация релесін төменгі келтірілген жағдайлардың 
бірінде олар қосылатындай етіп, баптауға болады.
• Готовность (Əзірлік)
• Работа (Жұмыс)
• Авария (Авария)
• Предупреждение (Ескертпе)
• Насос работает (Сорғы жұмыс істейді)
• Управление внеш. вент. (Сыртқы желдетк. басқарылымы)
• Неактивно (Белсенді емес.)

10.10 Ұқсас шығу
Ұқсас шығу қолжетімділігі немесе қолжетімсіздігі сорғыда 
орнатылған функционалды модульге байланысты болады:

Функция (клемма)
FM 200

(стандартты 
модуль)

FM 300
(кеңейтілген 

модуль)
Ұқсас шығу - ●

Ұқсас шығуды орнату үшін, төменде көрсетілген баптауларды 
орындаңыз.

Шығу сигналы
• 0-10 В
• 0-20 мА
• 4-20 мА.

Ұқсас шығу функциясы
• Фактическая скорость (Нақты жылдамдық)
• Фактическое значение (Нақты мəн)
• Итоговое уст-е знач. (Қорытынды орнатылған мəн)
• Нагрузка двиг. (Қозғалтқыш жүктемесі)
• Ток двиг. (Қозғалтқыш тогы)

10.11 Жұмыс диапазоны
Жұмыс диапазонын келесі түрде беріңіз:
•  Қолданушымен берілетін мейлінше жоғары айналым 

жиілігіне дейін бекітілген мейлінше төмен жиілігінің 
шегінде айналымның мейлінше төмен жиілігін орнатыңыз.

•  Айналымның бекітілген мейлінше жоғары жиілігіне дейін 
қолданушымен берілетін мейлінше төмен айналым 
жиілігінің шегінде мейлінше жоғары айналым жиілігін 
орнатыңыз.

Қолданушымен берілетін мейлінше төмен жəне мейлінше 
жоғары айналым жиілігінің диапазоны жұмыс диапазоны 
болып табылады. 23-сур. қар.

Нұсқау Білік тығыздағышының 25 % төмен айналым 
жиілігі барысында үйкеліс туындауы мүмкін.
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100 % (110 %) Айналымның мейлінше 
жоғары жиілігі (бекітілген)

Қолданушымен берілетін 
мейлінше жоғары жиілігі

Қолданушымен берілетін 
мейлінше төмен айналым 
жиілігі
Айналымның мейлінше 
төмен жиілігі (бекітілген)

Жұмыс диапазоны

23-сур.  Мейлінше төмен жəне мейлінше жоғары 
қондырмалар мысалы
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10.12 Орнатылған мəнге ықпалы
10.12.1 Орнатылған мəнді сыртқы реттеу
Бір ұқсас кірулер арқылы немесе кеңейтілген функционалды 
модульді орнату барысында, - Pt100/1000 кірулерінің бірі 
арқылы сыртқы сигнал көмегімен орнатылған мəнді реттеу 
мүмкін.

Нұсқау

«Цифровые входы» (Сандық кіруді) 
белсендіру арқылы «Сырт. орн. мəн 
функциясына» ұқсас шығуларына немесе 
Pt100/1000 кіруінің біріне орнату талап 
етіледі.

Егер «Регулирование установленного значения» (Орнатылған 
мəнді реттеу) параметріне бірден артық кіру бапталған болса, 
функция аз нөмірлі ұқсас кіруді таңдайды, мысалы «Настройка 
насоса» (Сорғыны баптау), басқа кірулерді болдырмайды, 
мысалы «Время:» (Уақыт) немесе «Дата:» (Күн).

Мысалы:
24-сур. қар.
Егер датчиктің төменгі мəні 0-ге тең, орнатылған мəн 2 барға, 
ал сыртқы орнатылған мəні 60 % болса, онда нақты 
орнатылған мəні 0,60 x (2-0) + 0 = 1,2 барға тең болады.
Нақты орнатылған мəн = х нақты кіру сигналы (орнатылған 
мəн - төменгі мəн) + төменгі мəн.
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24-сур. Орнатылған мəнді реттеуді баптау мысалы

Орнатылған мəнді реттеу типтері
• Неактивно (Белсенді емес)
• Линейная функция (Желілік функция)
• Линейно с мин. (Мейлінше төменімен желілік)
Қолданушы келесі функцияны таңдауы мүмкін:
•  Неактивно

«Неактивно» (Белсенді емес) функциясын таңдау 
барысында орнатылған мəн қандай сыртқы функцияға 
байланысты болмайды.

•  Линейная функция
Орнатылған мəнді реттеу барысында 0-ден 100 % желілік 
өзгереді. 25-сур. қар.
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25-сур. Желілік функция

–  Линейно с мин.
Егер кіру сигналы 20-ден 100% дейін өзгеретін болса, 
орнатылған мəн осы желілік ықпал барысында өзгереді.

Егер кіру сигналы 10 % төмен болса, тағы да «Мин.» (М.т.) 
режиміне өзгереді.
Егер кіру сигналы 15 % жоғарыға артатын болса, 
«Нормальн.» (Қалыпты) жұмыс режимі іске қосылады.
26-сур. қар.

TM
05

 6
28

1 
46

12

100

0
10020 40 60 80

  . -  [%]

 
 [%]

.

.

Нақты орнатылған мəнге ықпалы [%]

Қалыпты

Сыртқы 
кіру [%]

М.т.

26-сур. Линейно с мин. (м.т.-мен сызықтық)

10.12.2  Алдын ала анықталып орнатылған мəн
2, 3 жəне 4 сандық шығуларда кіру сигналын құрамдастыра 
отырып (төмендегі кестеде көрсетілгендей), жеті орнатылған 
мəнді беруге жəне белсендіруге болады.

Сандық кірулер
Орнатылған мəн

2 3 4
0 0 0 Қалыпты орнатылған мəн
1 0 0 1-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
0 1 0 2-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
1 1 0 3-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
0 0 1 4-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
1 0 1 5-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
0 1 1 6-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн
1 1 1 7-алдын ала белгіленіп орнатылған мəн

10.13 Связь (Байланыс)
10.13.1 Номер насоса (Сорғы нөмірі)
Сорғыға бірегей нөмір беруге болады. Бұл байланыс шинасы 
бойынша қосу барысында сорғыны ажырата білуге мүмкіндік 
береді.

10.14 Общие настройки (Жалпы баптаулар)
10.14.1 Язык (Тіл)
Бірнеше тілге қолжетімді.
Таңдалып алынған тілге сəйкес өлшем бірлігіне ауысу 
автоматты түрде жүргізіледі.
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11. Assist (Қосымша баптаулар)

11.1  Настройка нескол. насосов 
(Бірнеше сорғыларды баптау)

Бірнеше сорғылармен жұмыс функциясы параллельді 
орналасқан бірегей сорғылармен, сонымен қатар сыртқы 
реттегіштерді қолданбай, қосарлы сорғылармен басқаруға 
мүмкіндік береді. Бірнеше сорғылардан тұратын жүйедегі 
сорғылар GENlair немесе GENl сымсыз жалғанымы арқылы 
бір-бірімен өзара əрекет жасайды.
Бірнеше сорғылармен жүйені баптау таңдалып алынған 
сорғы, мысалы негізгі (бірінші таңдалып алынған) сорғы 
арқылы жүргізіледі. GENlair сымсыз байланыс модулімен 
жабдықталған Grundfos-тың барлық сорғыларын бірнеше 
сорғыдан тұратын жүйеге қосуға болады.
Бірнеше сорғымен жұмыс функциясы келесі тарауда 
сипатталған. 

11.1.1 Поочередная эксплуатация (Кезекті пайдалану)
Тек бір сорғы ғана жұмыс істей алады.
Бір сорғыдан басқа сорғыға ауысу уақыт немесе энергияны 
тұтынуға байланысты болады. Сорғы істен шығып қалған 
жағдайда, екінші сорғы автоматты түрде іске қосылып кетеді.
Сорғылы жүйе:
•  Қосарлы сорғы.
•  Параллельді жалғанған екі дара сорғы.

Сорғылар бір типтік өлшемдерден болуы тиіс.
Əрбір сорғымен ізінше кері клапанды орнату талап етіледі.

11.1.2  Работа с резервным насосом (Қосалқы сорғымен 
жұмыс)

Сорғылардың бірі тұрақты жұмыс істейді. Қосалқы сорғы 
оның қажалуын болдырмау үшін, мезгіл-мезгіл жұмыс істейді. 
Егер негізгі жұмыс істейтін сорғы ақаулық салдарынан 
тоқтайтын болса, онда қосалқы сорғы автоматты түрде іске 
қосылады.
Сорғылы жүйе:
•  Қосарлы сорғы
•  Параллель жалғанған екі дара сорғы.

Сорғылар бір типтік өлшемде болғаны жөн. Əр сорғымен 
ізінше кері клапанды орнату талап етіледі.

11.1.3  Работа в каскадном режиме (Каскадты режимдегі 
сорғы)

Каскадты режимдегі сорғы сорғыларды қосу жəне ажырату 
жолымен тұтыну деңгейіне байланысты жүйе өндірімділігін 
автоматты баптауды қамтамасыз етеді.
Осылайша, сорғының тұрақты қысымы мен шектеулі мөлшері 
барысында энергияны мейлінше жоғары тұтыну жүйесіндегі 
жұмысты қамтамасыз етеді.
Барлық қосылған сорғылар тең дəрежедегі айналым 
жиілігімен жұмыс істейді. Сорғыларды айырбастау автоматты 
түрде жəне энергияны тұтыну, жұмыс істеуі мен техникалық 
ақаулығы деңгейіне байланысты жүзеге асырылады.
Сорғылы жүйе:  
•  Параллель қосылған екіден төртке дейінгі дара сорғы.

Сорғылар бір типтік өлшемде болғаны жөн.
Ізінше əр сорғымен кері клапан орнату талап етіледі.

«Пост. пер. дав.» (Тұрақты қысым айырмасы) немесе «Крив. 
пост. хар.» (Тұрақты сипаттамасының қисық сызығы) басқару 
режимін таңдаған жөн.
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12. Басқару режимін таңдау
Жүйелік қолданылым Осы реттеу тəсілін таңдаңыз
Үлестіру құбырларында қысымның біршама төмендеуіне қатысты жүйелерде жəне ауаны 
салқындату мен кондиционирлеу жүйелерінде.
•  Термореттегіш клапанды екі құбырлы жылыту жүйелерінде жəне 

– үлкен ұзындықтағы үлестіру құбырларымен
– қатты дроссельденген теңгерімді клапандармен
– қысым деңгей айырмасының реттегішімен
–  судың жалпы шығынын анықтайтын жүйенің жеке элементтеріндегі қысымның едəуір 

төмендеуімен (мысалы, қыздыратын қазандықтарда, жылу айырбастағышта бірінші 
бұруға дейінгі үлестіру құбыр жетегімен). 

•  Бастапқы контурда қысымның едəуір төмендеуімен бастапқы контур сорғысы.
•  Ауаны кондиционирлеу жүйелері

– жылу айырбастағыштармен (фанкойлалармен)
– салқындатқыш тіреулермен
– салқындатқыш беттермен.

Пропорционалды қысым

H

Q

Hset

Hset
2

Үлестіру құбыр жетектерінде қысымның біршама төмендеуіне қатысты жүйелерде.
•  Термореттегіш клапанды екі құбырлы жылыту жүйелерінде жəне 

– табиғи айналымды жүйелерде
–  судың жалпы шығынын анықтайтын жүйенің жеке элементтеріндегі қысымның елеусіз 

төмендеуімен (мысалы, қыздыратын қазандықтарда, жылу айырбастағышта бірінші 
бұруға дейінгі үлестіру құбыр жетегінде) немесе

–  беретін жəне кері құбыр жетегінің арасындағы температураның үлкен деңгей айырбасына 
арналған қайта жабдықталғандарда (мысалы, орталықтандырылған жылу айырбасы үшін).

•  Еден астында орналасқан термореттеу клапандарымен «жылы еден» типіндегі жылыту 
жүйелері.

•  Құбыр жетегінің термореттеу клапандарымен немесе теңгерімді клапандарымен бір 
құбырлы жылыту жүйелері.

•  Бастапқы контурда деңгейдің елеусіз төмендеулі жүйелерінде бастапқы контур сорғылары.

Қысымның тұрақты деңгей 
айырмасы

H

Q

Жүйенің тұрақты сипаттамалы жүйелерінде.
Мысалдар:
• бір құбырлы жылыту жүйесі
• қазандық шунттары
• үш айналымды клапанды жүйе
• ыстық сумен қамтамасыз етудің тұрмыстық жүйесі.

Тұрақты температура жəне 
температураның тұрақты деңгей 

айырмасы

H

Q

Егер сыртқы реттегіш қолданылатын болса, онда сорғы сыртқы сигнал мəніне байланысты 
тұрақты сипаттамадан басқасына ауысады.
Сорғы сонымен қатар мейлінше жоғары жəне мейлінше төмен сипаттамаға сəйкес пайдалану 
режиміне, яғни реттелмейтін сорғының ұқсас пайдалану режиміне ауысады:
•  Мейлінше жоғары сипаттама бойынша жұмыс режимін мейлінше жоғары кезең қажет 

болған уақытта таңдаған жөн.
Мұндай жұмыс режимі, мысалы, ыстық сумен қамтамасыз ету басымдылығының режимінде 
қолданыла алады.

•  Мейлінше төмен сипаттама бойынша жұмыс режимін мейлінше төмен кезең қажет болған 
уақытта таңдаған жөн.

Тұрақты сипаттама

H

Q

Параллель жұмыс істейтін сорғыларда.
Бірнеше сорғылы жұмыс функциясы параллель қосылған дара сорғылармен (екі-төрт сорғы), 
сонымен қатар сыртқы реттегіштерді қолданбай, қосарлы сорғыларын басқаруға мүмкіндік 
береді.  Бірнеше сорғылардан тұратын жүйедегі сорғылар GENlair сымсыз жалғанымы немесе 
GENl сымды жалғанымы арқылы бір-біріне əсер береді. 

«Дополнительные
настройки» мəзірі

«Настройка нескол. насосов» 
(«Настр. множ. насосов»)
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13.  Басқару панелінің орналасуын өзгерту
Басқару панелін 180 градусқа бұрады.
Төменде келтірілген нұсқауларды сақтаңыздар.
1.  Клеммалық қорап қақпағын ұстап тұратын төрт бұранданы 

(ТХ25) бұрап босатыңыз.

TM
05

 5
35

1 
36

12

27-сур. Бұрандаларды бұрап босату

2. Клеммалық қорап қақпағын шешіп алыңыз.
TM

05
 5

35
2 

36
12

28-сур. Клеммалық қорап қақпағын шешу

3.  Екі стопорлы дөңесті (А айқ.) басыңыз жəне оларды осы 
күйінде ұстап тұрыңыз, бір уақытта абайлап пластмасса 
қақпағын (В айқ.) ашыңыз.

TM
05

 5
35

3 
36

12

29-сур. Пластмассалық қорапты көтеру

4. Пластмассалық қақпағын 180 градусқа бұраңыз.

Нұсқау Кабельді 90 градустан артық бұрамаңыз.

TM
05

 5
35

4 
36

12

30-сур. Пластмассалық қақпақтың айналымы

5.  Пластмассалық қақпақты төрт резеңке дөңеске кері 
орналастырыңыз (С айқ.). Стопорлық дөңестер (А айқ.) 
дұрыс орналасқандығына көз жеткізіңіз.

TM
05

 5
35

5 
36

12

31-сур. Пластмассалық қақпақты қайта орнату

6.  Клеммалық қораптың қақпағын орнатыңыз жəне оның 180 
градусқа бұралғандығына, ал басқару панеліндегі 
түймелерінің пластмассалық түймелеріне сəйкес 
келетіндігіне көз жеткізіңіз.
Төрт бұранданы (ТХ25) 5 Нм күшімен тартыңыз.

TM
05

 5
35

6 
36

12

32-сур. Клеммалық қорап қақпағын орнату
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14. Байланыс шинасының сигналы
Электр қозғалтқышы RS-485 кіру арқылы бірізді байланысты 
қолдайды. Байланыс Grundfos-тың GENIbus хаттамаларына 
сəйкес жүзеге асырылады жəне ғимараттың жəне басқарудың 
басқа да сыртқы жүйесіне жалғануды қамтамасыз етеді.
Байланыс шинасының сигналы арқылы орнатылған мəні жəне 
пайдалану режимі сияқты электр қозғалтқышының пайдалану 
параметрлерін қашықтықтан беруге болады. 
Сорғыдан байланыс шинасы арқылы маңызды параметрлер 
күйі туралы мысалы реттелетін параметрінің нақты мəні, 
тұтыну қуаты жəне жалпы ақаулықтар туралы ақпарат бере 
алады.
Бұдан арғы ақпарат алу үшін, Grundfos компаниясымен 
байланысыңыз. 

Нұсқау

Байланыс шинасының сигналын қолдану 
барысында Grundfos GO Remote 
(Қашықтықтан басқару) арқылы қолжетімді 
болатын баптаулар саны азаяды.

15. Баптаулар басымдылығы
Электр қозғалтқышын мейлінше жоғары айналым жиілігі 
барысында пайдалануға немесе Grundfos GO Remote 
(Қашықтықтан басқару) пультін қолдана отырып, үнемі 
баптауға  болады.
Екі немесе одан астам функцияларының бір уақытта іске 
қосылымы барысында электр қозғалтқышы үлкен 
басымдылыққа ие функцияларға сəйкес жұмыс істейтін 
болады.
Мысал: Егер электр қозғалтқышына сандық кіру арқылы 
айналымның мейлінше жоғары жиілігі берілген болса, онда 
оның басқару панеліне не  Grundfos GO Remote (Қашықтықтан 
басқару) арқылы «Қолмен» немесе «Тоқтату» электр 
қозғалтқышының режимдерін таңдауға болады.
Баптаулар басымдылығы төменгі кестеде берілген:

Басымдылық Қосу/тоқтату 
түймелері

Электр қозғалтқышындағы 
Grundfos GO Remote 

(Қашықтықтан басқару) 
немесе басқару панелі

Сандық кіру Шина арқылы байланыс

1 Тоқтату
2 Тоқтату*
3 Қолмен

4 Мейлінше жоғары айналым 
жиілігі*

5 Тоқтату
6 Тоқтату

7 Мейлінше жоғары айналым 
жиілігі

8 Мейлінше төмен айналым 
жиілігі

9 Іске қосу

10 Мейлінше жоғары айналым 
жиілігі

11 Мейлінше төмен айналым 
жиілігі

12 Мейлінше төмен айналым 
жиілігі

13 Іске қосу
14 Іске қосу

*  Егер шина арқылы байланыс үзілген уақытта электр қозғалтқышы бастапқы пайдалану режиміне, мысалы Grundfos GO Remote 
(Қашықтықтан басқару) көмегі барысында таңдалып алынған «Тоқтау» режиміне немесе электр қозғалтқышының басқару 
панеліне оралады.
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16. Grundfos Eye (Сорғы жұмысының 
индикаторы)
Басқару панелінде орналасқан Grundfos Еуе (Сорғы 
жұмысының индикаторы) жүйесі сорғының ағымдағы күйін 
көрсетеді. А айқ. 33-сур. қар.

TM
05

 5
99

3 
43

12

A

33-сур. Grundfos Еуе (Сорғы жұмысының индикаторы)

Grundfos Eye
(Күй индикаторы) Индикация Сипаты

Индикаторлары жанбайды. Қорек ажыратулы.
Электр қозғалтқышы жұмыс істемейді.

Егер жетектік емес жағынан қарағанда, екі 
қарама-қарсы жарық индикаторы электр 
қозғалтқышының айналым бағытымен 
айналады.

Қорек қосулы.
Электр қозғалтқышы жұмыс істейді.

Екі қарама-қарсы жарық индикаторы үнемі 
жанып тұрады.

Қорек қосулы.
Электр қозғалтқышы жұмыс істемейді.

Егер жетектік емес жағынан қарағанда, бір 
жасыл жарық индикаторы электр 
қозғалтқышының айналым бағытында 
айналады.

Ескертпе.
Электр қозғалтқышы жұмыс істейді.

Бір жасыл жарық индикаторы үнемі жанып 
тұрады.

Ескертпе.
Электр қозғалтқышы тоқтатылған.

Екі қарама-қарсы жарық индикаторы бір 
уақытта жалтырайды.

Авария.
Электр қозғалтқышы тоқтаған.

Орталықта жасыл жарық индикаторы төрт рет 
жылдам жыпылықтайды.

Радиобайланыс бойынша  Grundfos GO 
Remote көмегінің барысында қашықтықтан 
басқару.
Электр қозғалтқышы  Grundfos GO Remote-пен 
(Қашықтықтан басқару) байланысуға тырысады.
Қарастырылу үстіндегі электр қозғалтқышы 
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) 
экранында көмескі жарық беріледі, жүйе 
электр қозғалтқышының орналасуы туралы 
қолданушыға хабарлама жасайды.

Орталықта жасыл жарық индикаторы үздіксіз 
жыпылықтайды.

Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) 
мəзірінде қажетті электр қозғалтқышын таңдау 
барысында жасыл жарық индикаторы 
орталықта үздіксіз жыпылықтайтын болады.
Grundfos GO Remote (Қашықтықтан басқару) 
арқылы қашықтықтан басқару мен деректер 
айырбасын бастау үшін, электр 
қозғалтқышының басқару панелінен  
басыңыз.

Орталықта жасыл жарық индикаторы үнемі 
жанып тұрады.

Радиобайланыс бойынша Grundfos GO Remote 
(Қашықтықтан басқару) көмегімен 
қашықтықтан басқару.
Радиобайланыс бойынша электр қозғалтқышы 
мен  Grundfos GO Remote (Қашықтықтан 
басқару) қашықтық пультінің арасындағы 
деректер берілісі жүруде.

Орталықта жасыл жарық индикаторы Grundfos 
GO Remote (Қашықтықтан басқару) жəне 
электр қозғалтқышының арасындағы деректер 
алмасуы жүріп жатқан уақытта тез 
жыпылықтайды. Бұл бірнеше уақытты алады.

Инфрақызыл байланыс бойынша Grundfos GO 
Remote (Қашықтықтан басқару) көмегімен 
қашықтықтан басқару.
Инфрақызыл байланыс бойынша Grundfos GO 
Remote-ден (Қашықтықтан басқарудан) электр 
қозғалтқышымен деректер алу жүруде.
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17. Сигнализация релесі
Электр қозғалтқышы потенциалсыз түйісулі екі шығыс 
релесімен жабдықталған.
Сигнал шығысына «Жұмыс», «Сорғы жұмыс істейді», «Əзірлік», 
«Авария» жəне «Ескертпе» режимдерін беруге болады.
Екі сигнализациясының екі функциясы төменгі кестеде 
көрсетіледі:

Сипаты Grundfos Eye
(Күй индикаторы)

Сигналды реле түйісулерінің белсендірілген 
күйдегі жағдайы

Жұмыс режимі
Жұмыс

Сорғы 
жұмыс 
істейді

Əзірлік Сигнали-
зация Ескертпе

Қорек ажыратылған.

АЖЫР NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC NCNOC

-

Сорғы «Қалыпт» 
режимінде жұмыс 
істейді.

Жасыл, айналады
C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC

Қалыпты, М.т. 
немесе М.ж.

Сорғы «Қолмен» 
режимінде жұмыс 
істейді.

Жасыл, айналады
C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC NCNOC

Қолмен

Сорғы «Тоқтату» 
режимінде

Жасыл, қозғалыссыз NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC NCNOC

Тоқтату

Ескертпе, алайда 
сорғы жұмыс істейді.

Сары, айналады
C NO NC C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC

Қалыпты, М.т. 
немесе М.ж.

Ескертпе, алайда 
сорғы «Қолмен» 
режимінде жұмыс 
істейді. Сары, айналады

C NO NC C NO NC NCNOC NCNOC C NO NC

Қолмен

Ескертпе, сорғы 
«Тоқтату» режимінде 
ажыратылған. Сары, қозғалыссыз NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC C NO NC

Тоқтату

Авариялық сигнал, 
алайда сорғы  
жұмыс істейді.

Қызыл, айналады
C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC NCNOC

Қалыпты, М.т. 
немесе М.ж.

Авариялық сигнал, 
алайда сорғы 
«Қолмен» режимінде 
жұмыс істейді. Қызыл, айналады

C NO NC C NO NC NCNOC C NO NC C NO NC

Қолмен

Сорғы авариялық 
сигналдан 
тоқтатылған. Қызыл, жыпылықтайды NCNOC NCNOC NCNOC C NO NC NCNOC

Тоқтату
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18. Оқшаулау кедергісі

Назар
аударыңыз

MGE қозғалтқыштарын қосу кезінде 
оқшаулау кедергісін өлшеуге жол берілмейді, 
өйткені мұндай жағдайда кіріктірілген 
электроника зақымдануы мүмкін.

19.  Техникалық деректер - бір фазалы электр 
қозғалтқышты сорғылары

19.1 Қорек кернеуі
•  1 x 200-240 B - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, қорғанышты жерге тұйықтау.
Токтың жұмыс кернеуі мен ток жиілігі фирмалық тақташада 
көрсетілген номиналды деректерге сай келетіндігіне көз 
жеткізіңіз.

Балқымалы сақтандырғыштың ұсынылған көлемі
Электр қозғалтқыштың типтік мөлшері

[кВт]
М.т.
[A]

М.ж.
[A]

0,12 - 0,75 6 10
1,1 - 1,5 10 16

Стандартты балқитын сақтандырғыштар, сонымен қатар тез 
жанып кететін немесе іске қосылуы кешіктірілетін 
сақтандырғыштар қолданылады.

19.2 Жылыстау тогы
Жерге жылыстау тогы - <3,5 мА (ауыспалы ток көзі). 
Жерге жылыстау тогы - <10 мА (тұрақты ток көзі).

20.  Техникалық деректер - үш фазалы электр 
қозғалтқышты сорғылары

20.1 Қорек кернеуі
• 3 x 380-500 B - 10 %/+ 10 %, 50 Гц, қорғанышты жерге тұйықтау.
Токтың жұмыс кернеуі мен жиілігінің мəні фирмалық 
тақташада көрсетілген номиналды деректерге сай 
келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Балқымалы сақтандырғыштың ұсынылған көлемі

Электр қозғалтқыштың типтік мөлшері
[кВт]

М.т.
[A]

М.ж.
[A]

0,12 - 1,1 6 6
1,5 - 2,2 6 10

Стандартты сақтандырғыштар, сонымен қатар тез жанатын 
сақтандырғыштар немесе іске қосылуыныны кешігетін 
сақтандырғыштар қолданылады.

20.2 Жылыстау тогы

Электр қозғалтқыштың типтік мөлшері
[кВт]

Жылыстау 
тогы
[мA]

0,75 - 2,2
(қорек кернеуі < 400 В) < 3,5

0,75 - 2,2
(қорек кернеуі > 400 В) < 5

21. Кірулер/Шығулар

Жалпы кіру (жерге тұйықтау)
Барлық кернеу жерге тұйықтауға бағытталады.
Барлық ток жерге тұйықтауға қайтады.

Абсолютті мейлінше жоғары кернеу мен шектік ток
Электрлі параметрлердің келесі шектік мəнінің артуы электр 
қозғалтқышының пайдалану сенімділігі мен ұзаққа 
арамдылығының едəуір қысқаруына алып келуі мүмкін.
1-реле:
Түйісудің мейлінше жоғары жүктемесі: өзгермелі тогының 
250 B, 2 A немесе тұрақты тогының 30 В, 2 A.
2-реле:
Түйісудің мейлінше жоғары жүктемесі: өзгермелі тогының 
30 B, 2 A.
GENl клеммалары:  25 мА кем болатын ток барысында 
тұрақты тогының -5,5-тен 9,0 B дейін.
Кіру/шығудың басқа да клеммалары: 0,5 - 26 B тұр. тогының 
немесе < 15 мА тұр. тогы.

Сандық кіру (DI)
Кірудің ішкі жүктемесі Vi = 0 B тұр. тогының барысында > 10 мА.
5 B тұрақты тогына дейінгі ішкі жүктеме (Vi = 5 B тұрақты тогы 
үшін токсыз).
Анықталған логистикалық мəннің төменгі деңгейі: 
Vi < 1,5 B тұрақты тогы.
Анықталған логистикалық мəннің жоғарғы деңгейі:  
Vi < 3,0 B тұрақты тогы.
Гистерезис: Жоқ.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

Ашық коллекторымен сандық шығулар (ОЖ)
Шығудың жүктемелік қабілеті: ішкі қорек қайнарынсыз 
тұрақты тогының 75 м.
Жүктеме типтері: Резистивті жəне/немесе индуктивті.
75 мА жүктеме тогы барысында төменгі кернеу шегі: 
тұрақты тогының м.ж. 1,2 В. 
10 мА жүктеме тогы барысында төменгі кернеу шегі: 
тұрақты тогының м.ж. 0,6 В. 
Ток бойынша артық жүктемеден қорғау: Иə.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

Ұқсас кірулер (АІ)
Кернеу сигналдарының диапазоны:
• тұрақты тогының 0,5 - 3,5 B, AL AU.
• тұрақты тогының 0 - 5 B, AU.
• тұрақты тогының 0- 10 B, AU.
Кернеу сигналын қолдану барысында:
+25 С барысында Ri > 100 кОм.
Жоғарғы жұмыс температурасы барысында жылыстау тогы 
туындауы мүмкін. Қайнарының ішкі қарсыластығы төмен 
болып қала беретіндігін қадағалаңыз.
Ток сигналының диапазоны:
• тұрақты тогының 0- 20 B, AU.
• тұрақты тогының 4- 20 B, AL AU.
Ток сигналын қолдану барысында: Ri = 292 Ом.
Ток бойынша артық жүктемеден қорғау: Иə. Кернеу мəнін 
өзгерту.
Шақтама: өлшенетін ауқымының толық шкаласынан - 0/+ 3 % 
(өлшенетін диапазонның шекті мəнін қоса алғанда).
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м (потенциометрді 
қоспағанда).
Потенциометр +5 В-ге, жерге тұйықтау жəне кез-келген ұқсас 
кіруге:
Кедергінің мейлінше жоғары мəні 10 кОм.
Кабельдің барынша ұзындығы: 100м.
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Ұқсас шығу (АО)
Тек белсенді шығу мəні.
Кернеу сигналын қолдану барысында:
• Диапазон: тұрақты токтың 0 - 10 B.
•  Ұқсас шығу мен жерге тұйықтау арасындағы мейлінше 

төме жүктеме: 1 кОм.
•  Қысқаша тұйықтаудан қорғау: Иə.
Ток сигналын қолдану барысында:
• Диапазоны: тұрақты токтың 0 - 20 жəне 4 -20 мА.
•  Ұқсас шығу мен жерге тұйықтау арасындағы мейлінше 

төмен жүктеме: 500 кОм.
• Тізбекті ажыратудан қорғау: Иə.
Шақтама: өлшенетін ауқымының толық шкаласынан 
(өлшенетін диапазонның шекті мəнін қоса алғанда) -0/+4 %.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

Pt100/1000 кіруі (РТ)
Температура диапазоны:
• -30 C-ден кем емес (88 Ом/882 Ом).
• +180 C-ден артық емес (168 Ом/1682 Ом).
Өлшеу барысындағы шақтама: ±1,5 °C.
Өлшеу барысындағы рұқсат етілетін қабілет: < 0,3 °C.
Диапазонды автоматты анықтау (Pt100 немесе Pt1000): Иə.
Датчиктің ақаулығы туралы сигнал: Бар.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Қысқа сымдар үшін Pt100 қолдану.
Ұзын сымдар үшін Pt1000 қолдану.

LigTec датчигінің кіруі*
Тек Grundfos LigTec датчигін ғана қолдану.
Экрандалған кабель: 0,5 - 1,5 мм2.

Grundfos (GDS) сандық датчигінің кіруі мен шығуы*
Тек Grundfos сандық датчигін ғана қолдану.
* 2000 сериялы TPE, TPED сорғыларына қолданылмайды.

Қорек қайнары (+5 В, +24 В)

+5 В:
• Шығу кернеуі: -5 %/+5 % тұрақты тогының 5 B.
•  Мейлінше жоғары ток: тұрақты тогының 50 мА (тек қорек 

көзіне ғана қатысты). 
• Ток көбеюінен қорғау: Иə.

+24 В:
• Шығу кернеуі: -5 %/+5 % тұрақты тогының 24 B.
•  Мейлінше жоғары ток: тұрақты тогының 60 мА (тек қорек 

көзіне ғана қатысты).
• Ток көбеюінен қорғау: Иə.

Сандық шығу (реле)
Потенциалсыз ауысатын түйісулер.
Қолдану уақытында түйісулердегі мейлінше төмен жүктеме:
Тұрақты тогының 5 B, 10 мА
Экрандалан кабелі: 0,5 - 2,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

Байланыс шинасының кіруі
Grundfos шинасының хаттамасы, GENlbus хаттамасы, RS-485.
Экрандалған үш тармақты кабель: 0,5 - 1,5 мм2.
Кабельдің барынша ұзындығы: 500 м.

22. Басқа техникалық деректер

ЭМС (электрлі магниттік сəйкестілік) 
Тұрғын аудандары, 51318.11 МемСТ, 1-тобы,  Б сыныбына 
сəйкестікте шектеусіз таратылым.
Өнеркəсіптік аудандар, 51318.11 МемСТ, 1-тобы, А сыныбына 
сəйкестікте шектеусіз таратылым.
Толығырақ ақпарат алу үшін, Grundfos компаниясымен 
хабарласыңыз.

Қорғаныш сыныбы
Стандартты: ІP55.
Тапсырыс бойынша: ІP66.

Оқшаулау сыныбы
F (ГОСТ 8865).

22.1 Тарту сəттері

Клемма Бұранда өлшемі Тартудың м.ж. сəті
[Нм]

L1, L2, L3, L, N M4 1,8
NC, C1, C2, NO M2,5 0,5
1 - 26 и A, Y, B M2 0,5

22.2 Дыбыстық қысым деңгейі

Э
ле

кт
р 

қо
зғ

ал
тқ

ы
ш

ы
 

[к
В

т]
Фирмалық 
тақташада 

көрсетілген 
м.ж. 

айналым 
жиілігі
[мин-1]

Aйналым 
жиілігі
[мин-1]

Дыбыстық қысым 
деңгейі
[дБ(A)]

Б
ір

 ф
аз

ал
ы

 
эл

ек
тр

 
қо

зғ
ал

тқ
ы

ш
та

ры

Үш
 ф

аз
ал

ы
 

эл
ек

тр
 

қо
зғ

ал
тқ

ы
ш

та
ры

0,12 - 0,75
2000

1500 38 38
2000 42 42

4000
3000 53 53
4000 58 58

1,1
2000

1500 38
2000 42

4000
3000 53 53
4000 58 58

1,5 4000
3000 57 57
4000 64 64

2,2 4000
3000 57
4000 64

Сұр өріс электр қозғалтқышының MGE қозғалтқыштарымен 
атаулы модельдік қатарында жоқ, алайда MGE 
қозғалтқыштарының алдыңғы қатарында барлығын көрсетеді.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін.
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Российская Федерация
ООО Грундфос
111024, Москва, 
Ул. Авиамоторная, д. 10, корп.2, 10 этаж, 
офис XXV. Бизнес-центр «Авиаплаза»
Тел.: (+7) 495 564-88-00, 737-30-00
Факс: (+7) 495 564 88 11
E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь
Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. 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

Республика Казахстан
Грундфос Казахстан ЖШС
Казақстан Республикасы, KZ-
050010 Алматы қ., 
Көк-Төбе шағын ауданы, 
Қыз-Жібек көшесі, 7
Тел: (+7) 727 227-98-54
Факс: (+7) 727 239-65-70
E-mail: kazakhstan@grundfos.com
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