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Declaration of Conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product 
Conlift L, to which this declaration relates, is in conformity with these 
Council directives on the approximation of the laws of the EC member 
states:
– Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809: 1998.
– Low Voltage Directive (2006/95/EC).

Standards used: EN 60335-1: 2002 and EN 60335-2-51: 2003*).
– EMC Directive (2004/108/EC).

Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.
*) The lifting station must be protected against splashing water 

(in compliance with IP X4).

Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
Conlift L, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt:
– Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN 809: 1998.
– Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1: 2002 und 
EN 60335-2-51: 2003.*)

– EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3.

*) Die Kondensat-Hebeanlage ist gegen Spritzwasser (entsprechend 
IP X4) zu schützen.

Déclaration de Conformité
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le 
produit Conlift L, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux 
Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous :
– Directive Machines (2006/42/CE).

Norme utilisée : EN 809 : 1998.
– Directive Basse Tension (2006/95/CE).

Normes utilisées : EN 60335-1 : 2002 et EN 60335-2-51 : 2003*).
– Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).

Normes utilisées : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.
*) Le récupérateur doit être installé de manière à être protégé 

des projections d’eau (selon IP X4).

Dichiarazione di Conformità
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto 
Conlift L, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme alle 
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE:
– Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norma applicata: EN 809: 1998.
– Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

Norme applicate: EN 60335-1: 2002 e EN 60335-2-51: 2003*).
– Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norme applicate: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3..
*) La stazione di sollevamento deve esere protetta contro gli spruzzi 
d'acqua (essendo in classe di protezione IP X4)

Declaración de Conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad 
que el producto Conlift L, al cual se refiere esta declaración, está 
conforme con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes 
de los Estados Miembros del EM:
– Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Norma aplicada: EN 809: 1998.
– Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).

Normas aplicadas: EN 60335-1: 2002 y EN 60335-2-51: 2003*).
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
*) La estación de bombeo debe protegerse contra salpicaduras de agua 
(en corcondancia con IP X4)

Declaração de Conformidade
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto 
Conlift L, ao qual diz respeito esta declaração, está em conformidade 
com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das 
legislações dos Estados Membros da CE:
– Directiva Máquinas (2006/42/CE).

Norma utilizada: EN 809: 1998.
– Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE).

Normas utilizadas: EN 60335-1: 2002 e EN 60335-2-51: 2003*).
– Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).

Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.
*) A estação elevatória deve estar protegida contra salpicos de água 
(em conformidade com IP X4).

Δήλωση Συμμόρφωσης
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα 
προϊόντα Conlift L, στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, 
συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης 
των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:
– Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).

Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 809: 1998.
– Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC).

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60335-1: 2002 και 
EN 60335-2-51: 2003*).

– Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 61000-6-2 και EN 61000-6-3.

*) Ο σταθμός ανύψωσης πρέπει  να προστατεύεται από πιτσιλίσματα 
νερού (σε συμμόρφωση με το IP X4).

Overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
het product Conlift L waarop deze verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming is met de Richtlijnen van de Raad in zake de 
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG lidstaten 
betreffende:
– Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte norm: EN 809: 1998.
– Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).

Gebruikte normen: EN 60335-1: 2002 en EN 60335-2-51: 2003*).
– EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.
* de opvoerinstallatie dient beschermd te worden tegen spatwater 
(overeenkomstig IPX4)

Försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten Conlift L, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv 
om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, 
avseende:
– Maskindirektivet (2006/42/EG).

Tillämpad standard: EN 809: 1998.
– Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).

Tillämpade standarder: EN 60335-1: 2002 och 
EN 60335-2-51: 2003*).

– EMC-direktivet (2004/108/EG).
Tillämpade standarder: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3.

*) Lyftstationen måste skyddas mot strilande vatten från alla vinklar 
(enligt IP X4).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote Conlift L, 
jota tämä vakuutus koskee, on EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien 
vaatimusten mukainen seuraavasti:
– Konedirektiivi (2006/42/EY).

Sovellettu standardi: EN 809: 1998.
– Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY).

Sovellettavat standardit: EN 60335-1: 2002 ja EN 60335-2-51: 
2003*).

– EMC-direktiivi (2004/108/EY).
Sovellettavat standardit: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

*) Pumppaamo on suojattava roiskevedeltä (kotelointiluokan IP X4 
mukaisesti). 
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Overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet Conlift L som denne 
erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets 
direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes 
lovgivning:
– Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendt standard: EN 809: 1998.
– Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).

Anvendte standarder: EN 60335-1: 2002 og EN 60335-2-51: 2003*).
– EMC-direktivet (2004/108/EF).

Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.
* Beholderanlægget skal beskyttes mod vandsprøjt (IPX4).

Deklaracja zgodności
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby Conlift L, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z 
następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów członkowskich WE:
– Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).

Zastosowana norma: EN 809: 1998.
– Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).

Zastosowane normy: EN 60335-1: 2002 oraz EN 60335-2-51: 
2003*).

– Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
Zastosowane normy: EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

*) Agregat pompowy musi być zabezpieczony przed możliwością 
opryskiwania wodą (zgodnie z wymaganiami dla stopnia ochrony IP X4).

Декларация о соответствии
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделия Conlift L, к которым относится настоящая декларация, 
соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об 
унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:
– Механические устройства (2006/42/ЕС).

Применявшийся стандарт: EN 809: 1998.
– Низковольтное оборудование (2006/95/EC).

Применявшиеся стандарты: EN 60335-1: 2002 и 
EN 60335-2-51: 2003*).

– Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
Применявшиеся стандарты: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3.

*) Насосная установка должна быть защищена от брызг 
(в соответствии с IP X4).

Megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Conlift L 
termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel az Európai Unió 
tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak:
– Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabvány: EN 809: 1998.
– Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK).

Alkalmazott szabványok: EN 60335-1: 2002 és 
EN 60335-2-51: 2003*).

– EMC Direktíva (2004/108/EK).
Alkalmazott szabványok: EN 61000-6-2 és EN 61000-6-3.

*) Az átemelőt védeni kell fröccsenő víz ellen (az IP X4 védettségnek 
megfelelően).

Izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Conlift 
L, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami 
Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov 
držav članic ES:
– Direktiva o strojih (2006/42/ES).

Uporabljena norma: EN 809: 1998.
– Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).

Uporabljeni normi: EN 60335-1: 2002 in EN 60335-2-51: 2003*).
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).

Uporabljeni normi: EN 61000-6-2 in EN 61000-6-3.
“*) Dvižno napravo zaščitite pred pljuski vode (skladno z zaščitnim 
razredom IP X4).”

Izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
Conlift L, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog 
Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:
– Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).

Korištena norma: EN 809: 1998.
– Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).

Korištene norme: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-51: 2003*).
– Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).

Korištene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
*) Precrpna stanica mora biti zaštićena od vode koja prska (sukladno 
s IP X4).

Deklaracija o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
Conlift L, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta 
za usklađivanje zakona država članica EU:
– Direktiva za mašine (2006/42/EC).

Korišćen standard: EN 809: 1998.
– Direktiva niskog napona (2006/95/EC).

Korišćeni standardi: EN 60335-1: 2002 i EN 60335-2-51: 2003*).
– EMC direktiva (2004/108/EC).

Korišćeni standardi: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
*) Stanica za povišenje pritiska mora biti zaštićena od prskanja vodom 
(u skladu sa IP X4)

Declaraţie de Conformitate
Noi, Grundfos, declarãm pe propria rãspundere cã produsele Conlift L, 
la care se referã aceastã declaraþie, sunt în conformitate cu aceste 
Directive de Consiliu asupra armonizãrii legilor Statelor Membre CE:
– Directiva Utilaje (2006/42/CE).

Standard utilizat: EN 809: 1998.
– Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE).

Standarde utilizate: EN 60335-1: 2002 şi EN 60335-2-51: 2003*).
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Standarde utilizate: EN 61000-6-2 şi EN 61000-6-3.
*) Statia de ridicare trebuie protejata impotriva apei (conform cu IP X4). 

Декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукта 
Conlift L, за който се отнася настоящата декларация, отговаря на 
следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните 
разпоредби на държавите членки на ЕС:
– Директива за машините (2006/42/EC).

Приложен стандарт: EN 809: 1998.
– Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC).

Приложени стандарти: EN 60335-1: 2002 и EN 60335-2-51: 
2003*).

– Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
Приложени стандарти: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3.

*) Подемната станция трябва да бъде защитена от заливане с вода 
(в съответствие с IP X4)

Prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobek Conlift L, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s 
ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských 
států Evropského společenství v oblastech:
– Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).

Použitá norma: EN 809: 1998.
– Směrnice pro nízkonapět’ové aplikace (2006/95/ES).

Použité normy: EN 60335-1: 2002 a EN 60335-2-51: 2003*).
– Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

(2004/108/ES).
Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

*) Čerpací stanice musí být chráněna proti stříkající vodě (ve shodě 
s IP X4).
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Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že 
výrobok Conlift L, na ktorý sa toto prehlásenie vzt’ahuje, je v súlade s 
ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
– Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).

Použitá norma: EN 809: 1998.
– Smernica pre nízkonapät’ové aplikácie (2006/95/EC).

Použité normy: EN 60335-1: 2002 a EN 60335-2-51: 2003*).
– Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC).

Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.
*) Čerpacia stanica musí byť chránená proti striekajúcej vode (podľa 
IPX4).

Uygunluk Bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Conlift L ürünlerinin, AB 
Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey 
Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında 
olduğunu beyan ederiz:
– Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).

Kullanılan standart: EN 809: 1998.
– Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC).

Kullanılan standartlar: EN 60335-1: 2002 ve EN 60335-2-51: 2003*).
– EMC Diretifi (2004/108/EC).

Kullanılan standartlar: EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3.
*) Tasfiye istasyonları çalkalanan suya karşı korunmalıdır (IP X 4 
standartlarında)

Vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et toode Conlift L, 
mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu 
direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis 
käsitlevad:
– Masinate ohutus (2006/42/EC).

Kasutatud standard: EN 809: 1998.
– Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).

Kasutatud standardid: EN 60335-1: 2002 ja EN 60335-2-51: 2003*).
– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).

Kasutatud standardid: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.
*) Pumpla peab olema kaitstud vee pritsmete eest ( vastavalt  IPX4 
kaitseklassile) 

Atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminys Conlift L, 
kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos 
Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:
– Mašinų direktyva (2006/42/EB).

Taikomas standartas: EN 809: 1998.
– Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB).

Taikomi standartai: EN 60335-1: 2002 ir EN 60335-2-51: 2003*).
– EMS direktyva (2004/108/EB).

Taikomi standartai: EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-3.
*) Išsiurbimo agregatas turi būti apsaugotas nuo vandens purslų (kaip to 
reikalauja korpuso klasė IP X4).

Paziņojums par atbilstību prasībām
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkts 
Conlift L, uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes 
direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām:
– Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK).

Piemērotais standarts: EN 809: 1998.
– Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK).

Piemērotie standarti: EN 60335-1: 2002 un EN 60335-2-51: 2003*).
– Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK).

Piemērotie standarti: EN 61000-6-2 un EN 61000-6-3.
*) Pacēluma sūkņu stacijai jābūt aizsargātai pret ūdens šļakatām 
(saskaņā ar IP X4)

Свідчення про відповідність вимогам
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за 
те, що продукт Conlift L, на який поширюється дана декларація, 
відповідає таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм 
країн - членів ЕС:
– Механічні прилади (2006/42/ЕС).

Стандарти, що застосовувалися: EN 809: 1998.
– Низька напруга (2006/95/EC).

Стандарти, що застосовувалися: EN 60335-1: 2002 та 
EN 60335-2-51: 2003*).

– Електромагнітна сумісність (2004/108/EC).
Стандарти, що застосовувалися: EN 61000-6-2 та EN 61000-6-3

*) Водовідвідна станція повинна бути захищена від водяних бризок 
(відповідно до IP X4)

Bjerringbro, 15 May 2010

Svend Aage Kaae
Technical Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and 
empowered to sign the EC declaration of conformity.
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SPIS TREŚCI
Strona

1. Wskazówki bezpieczeństwa

1.1 Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji zawiera 
zasadnicze wskazówki, jakie należy uwzględniać 
przy instalowaniu, eksploatacji i konserwacji. Z tego 
też powodu winna zostać bezwzględnie przeczytana 
przez montera i użytkownika przed zamontowaniem 
i uruchomieniem urządzenia. Musi być też stale 
dostępna w miejscu użytkowania urządzenia.
Należy przestrzegać nie tylko wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w niniejszym rozdziale, 
ale także innych, specjalnych wskazówek 
bezpieczeństwa, zamieszczanych w poszczególnych 
rozdziałach.

1.2 Oznakowanie wskazówek

Należy przestrzegać również wskazówek 
umieszczonych bezpośrednio na urządzeniu, takich 
jak np.
• strzałek wskazujących kierunek przepływu
• oznaczeń przyłączy
i utrzymywać te oznaczenia w dobrze czytelnym 
stanie.

1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu
Personel wykonujący prace obsługowe, 
konserwacyjne, przeglądowe i montażowe musi 
posiadać kwalifikacje konieczne dla tych prac. 
Użytkownik winien dokładnie uregulować zakres 
odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru nad 
wykonywaniem tych prac.
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Ostrzeżenie
Użycie tego produktu wymaga 
doświadczenia 
i wiedzy o produkcie.
Osoby o obniżonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych nie mogą używać tego 
produktu, chyba że są pod nadzorem 
lub zostały poinstruowane o zasadach 
użytkowania produktu przez osoby 
odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Dzieciom nie wolno używać tego 
produktu 
lub się nim bawić.

Ostrzeżenie
Podane w niniejszej instrukcji 
wskazówki bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może stworzyć 
zagrożenie dla życia i zdrowia, 
oznakowano specjalnie ogólnym 
symbolem ostrzegawczym "Znak 
bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00".

UWAGA

Symbol ten znajduje się przy 
wskazówkach bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie 
dla maszyny lub jej działania.

RADA
Tu podawane są rady i wskazówki 
ułatwiające pracę lub zwiększające 
pewność eksploatacji.
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1.4 Zagrożenia przy nieprzestrzeganiu 
wskazówek bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może powodować zagrożenia zarówno dla osób, 
jak i środowiska naturalnego i samego urządzenia. 
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może ponadto prowadzić do utraty wszelkich praw 
odszkodowawczych.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może w szczególności powodować przykładowo 
następujące zagrożenia:
• nieskuteczność ważnych funkcji urządzenia
• nieskuteczność zalecanych metod konserwacji 

i napraw
• zagrożenie osób oddziaływaniami elektrycznymi 

i mechanicznymi.

1.5 Bezpieczna praca
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
podanych w instrukcji montażu i eksploatacji, 
obowiązujących krajowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz istniejących 
ewentualnie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji 
roboczych obowiązujących w zakładzie użytkownika.

1.6 Wskazówki bezpieczeństwa dla 
użytkownika/obsługującego

• Ze znajdującego się w eksploatacji urządzenia 
nie usuwać istniejących osłon części ruchomych.

• Wykluczyć możliwość porażenia prądem 
elektrycznym (szczegóły patrz normy 
elektrotechniczne i wytyczne lokalnego zakładu 
energetycznego).

1.7 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac 
konserwacyjnych, przeglądowych 
i montażowych

Użytkownik winien zadbać, aby wszystkie prace 
konserwacyjne, przeglądowe i montażowe 
wykonywane były przez autoryzowany 
i wykwalifikowany personel fachowy, wystarczająco 
zapoznany z treścią instrukcji montażu i eksploatacji.
Zasadniczo wszystkie prace przy pompie należy 
prowadzić tylko po jej wyłączeniu. Należy 
przestrzegać przy tym bezwzględnie opisanych 
w instrukcji montażu i eksploatacji procedur 
wyłączania pompy z ruchu.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie 
zamontować względnie uruchomić wszystkie 
urządzenia ochronne i zabezpieczające.

1.8 Samodzielna przebudowa 
i wykonywanie części zamiennych

Przebudowa lub zmiany pomp dozwolone są tylko 
w uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części 
zamienne i osprzęt autoryzowany przez producenta 
służą bezpieczeństwu. Stosowanie innych części 
może być powodem zwolnienia nas od 
odpowiedzialności za powstałe stąd skutki.

1.9 Niedozwolony sposób eksploatacji
Niezawodność eksploatacyjna dostarczonych pomp 
dotyczy tylko ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w rozdziale 
5. Zastosowanie instrukcji montażu i eksploatacji. 
Nie wolno w żadnym przypadku przekraczać 
wartości granicznych podanych w danych 
technicznych.

2. Informacje ogólne
Grundfos Conlift L jest automatycznym agregatem 
podnoszącym z wbudowanym zaworem zwrotnym. 
Conlift L jest gotowy do zamontowania.

3. Dostawa
Grundfos Conlift dostarczany jest w opakowaniu 
kartonowym zawierającym:
• Urządzenie Conlift L z wbudowanym zaworem 

zwrotnym
• Przewód zasilający z wtyczką Schuko lub bez 

wtyczki
• Przewód alarmowy
• Instrukcję montażu i eksploatacji.
Opakowanie zawiera również zestaw montażowy do 
urządzenia Conlift L. Zestaw montażowy składa się 
z następujących części:
• 6 metrowego wężyka o średnicy wew./zewn. 

8/10 mm
• 2 śrub montażowych (6 x 45 mm) oraz 2 kołków 

ściennych
• 3 gumowych zaślepek do zatkania nieużywanych 

otworów
• 1 adaptera gumowego (dla otworów ssących) 

o średnicy wewnętrznej 19, 32 i 40 mm
• 1 obejmy do wężyka po stronie tłocznej.
Sprawdź przy odbiorze, czy wszystkie elementy są 
sprawne.

4. Przenoszenie

UWAGA Nie upuszczać urządzenia Conlift L na 
podłogę.
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5. Zastosowanie
Conlift L przeznaczony jest do pompowania 
kondensatu z urządzeń i instalacji takich jak:
• kotły
• instalacje klimatyzacyjne
• systemy chłodzenia i zamrażania
• osuszacze powietrza
• parowniki.
Conlift L umożliwia pompowanie kondensatu, który 
jest gromadzony poniżej poziomu kanalizacji lub 
który nie może przepłynąć w sposób grawitacyjny do 
instalacji odprowadzenia ścieków z budynku.

Conlift L może pompować kondensat o wartości pH 
większej lub równej 2,5.
Dotyczy to kotłów opalanych następującymi 
paliwami:
• gaz
• gaz ciekły
• olej opałowy o małej zawartości siarki, zgodnie 

z DIN 51 603-1.
W przypadku odstępstw od warunków montażu 
przedstawionych powyżej, należy postępować 
zgodnie z wytycznymi i normami lokalnymi.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy 
konsultować się z elektrykiem z odpowiednimi 
uprawnieniami.

6. Działanie
Kondensat dopływa grawitacyjnie wężykiem do 
zbiornika. Patrz rozdział 8. Montaż.
Poziom cieczy w zbiorniku jest kontrolowany 
automatycznie za pomocą łącznika pływakowego. 
Mikroprzełącznik łącznika pływakowego uruchamia 
pompę, gdy poziom cieczy przekroczy poziom 
załączenia, i zatrzymuje pompę w momencie 
osiągnięcia poziomu wyłączenia. Kondensat 
pompowany jest wężykiem tłocznym do kanalizacji 
ściekowej.
Conlift L posiada także łącznik pływakowy 
aktywujący bezpotencjałowy styk alarmowy. 
Wysoki poziom cieczy może aktywować zewnętrzny 
alarm poprzez przewód alarmowy. Patrz rozdział 
9.1 Styk do zewnętrznej sygnalizacji alarmu/styk 
bezpotencjałowy.

7. Warunki pracy
Temp. otoczenia: +5 °C do +50 °C.
Temperatura cieczy (średnia): +35 °C.
W krótkich okresach czasu,
np. 1,5 min.: maks. +80 °C.

7.1 Tryb pracy

8. Montaż

Dodatkowo należy postępować zgodnie 
z poniższymi zaleceniami:
• Kondensat musi swobodnie i bez przeszkód 

dopływać do agregatu.
• Otwory do chłodzenia w pokrywie silnika nie 

mogą być zakrywane.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do agregatu 

podnoszącego, w celu wykonywania przeglądów.
• Agregat podnoszący należy instalować w dobrze 

oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
• Agregat podnoszący należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym ochlapywaniem wodą.

Ostrzeżenie
Skropliny z kotłów są agresywne 
i zawierają kwasy.

Ostrzeżenie
Zanim skropliny z kotła trafią do 
instalacji odprowadzania ścieków, 
muszą być neutralizowane zgodnie 
z zasadami i wymogami 
obowiązującymi w poszczególnych 
krajach.

Ostrzeżenie
Conlift L nie może być stosowany do 
cieczy łatwopalnych.

Ostrzeżenie
Conlift L nie może być montowany 
w środowisku zagrożonym wybuchem.

UWAGA

Urządzenie Conlift L jest 
zaprojektowane z myślą o pracy 
przerywanej, maksymalnie do 
10 załączeń na godzinę.

UWAGA

Agregat Conlift L może pracować przez 
1,5 minuty w czasie 10 minut 
(tryb pracy S3 - 15 % zgodnie z DIN VDE 
0530 T1).

RADA
Agregat podnoszący Conlift L należy 
instalować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi.
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8.1 Montaż

1. Agregat Conlift L powinien być montowany 
w pozycji poziomej.
Agregat Conlift L może być umieszczony na 
posadzce lub montowany na półce. Może on być 
także montowany na ścianie za pomocą dwóch 
śrub montażowych. Patrz rys.1.
Zalecany jest montaż agregatu na ścianie, 
w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp 
w celu dokonywania inspekcji i serwisowania.

Rys. 1 Montaż na ścianie

2. Agregat powinien być zamontowany w suchym, 
dobrze wentylowanym miejscu zabezpieczonym 
przed mrozem.

3. Podczas montażu należy chronić agregat 
Conlift L przed wilgocią.

8.2 Podłączenia
Patrz rys. 2.

Podłączenie wężyka wlotowego i wylotowego
Podłącz wężyk wlotowy do jednego z czterech 
otworów wlotowych zbiornika. Wszystkie otwory 
mają średnicę 28 mm.
Podłącz wężyk wylotowy do przyłącza wylotowego 
powyżej wbudowanego zaworu zwrotnego. Średnica 
zewnętrzna: 10 mm.
Poniższe instrukcje dotyczą zarówno wężyka 
wlotowego jak i wylotowego.
1. Przymocować wężyk do ściany za pomocą obejm 

rurowych.
Odległości pomiędzy punktami mocowania: około 
30 cm.

2. Należy upewnić się, że wężyk jest prosty i nie 
obwisa pomiędzy miejscami mocowania. Wężyk 
nie może być ściśnięty.

3. Należy unikać zginania wężyka. Promień łuku 
ugięcia wężyka nie może być mniejszy niż 
60 mm. Patrz rys.3.

4. Wężyk wlotowy i wylotowy należy poprowadzić 
w taki sposób, który nie wywoła naprężeń na 
agregacie.

8.2.1 Wężyk wlotowy
1. Należy zaopatrzyć się w wężyk, który pasuje do 

przyłącza tłocznego w kotle lub instalacji 
chłodzącej/klimatyzacyjnej.

2. Podczas prowadzenia wężyka wlotowego z kotła 
lub instalacji chłodniczej/klimatyzacyjnej do 
agregatu Conlift L należy upewnić się, że 
skropliny spływają swobodnie do zbiornika 
wlewowego.

3. Jeżeli średnica wężyka jest mniejsza lub równa 
28 mm, należy wpuścić wężyk wlotowy przez 
jeden z otworów, aż sięgnie on dna zbiornika. 
Patrz rys. 2. Dobrym rozwiązaniem jest ucięcie 
wężyka pod kątem.

4. Jeżeli średnica wężyka jest większa niż 28 mm, 
należy używać gumowego adaptera o średnicy 
wewnętrznej wynoszącej 19, 32 lub 40 mm.

5. Zakryć pozostałe otwory wejściowe za pomocą 
dostarczonych zaślepek gumowych.

Ostrzeżenie
W celu zapobieżeniu obrażeniom ciała, 
które mogą być spowodowane 
porażeniem prądem elektrycznym, 
oparzeniem gorącą wodą lub kwasem, 
zabrania się obracania Conlift L do góry 
nogami.
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8.2.2 Wężyk wylotowy
1. Wepchnij końcówkę wężyka tłocznego 

w przyłącze tłoczne (nie należy smarować 
przyłącza) oraz zaciśnij wężyk przy pomocy 
klamry. Patrz rys. 2.

2. Poprowadź wężyk wylotowy pionowo do 
najwyższego punktu, z którego skropliny mogą 
swobodnie spływać do instalacji kanalizacyjnej 
lub drenażu budynku.

3. Promień łuku ugięcia wężyka nie może być 
mniejszy niż 60 mm. Patrz rys. 3.
Dolna krawędź syfonu powinna znajdować się co 
najmniej 10 do 20 cm ponad poziomem ścieków 
(zazwyczaj poziom ulicy jest zakładanym 
poziomem ścieków).

Rys. 2 Króciec tłoczny i otwory wejściowe

Rys. 3 Ułożenie wężyków

9. Przyłącza elektryczne
Przewód zasilający występuje z wtyczką Schuko lub 
z wolnymi końcówkami. Długość przewodu wynosi 
1,3 m.
Przyłącze elektryczne musi być wykonane przez 
przeszkolony personel, w zgodzie z przepisami 
i normami lokalnymi. Podłączenie nie 
wykorzystujące wtyczki Schuko musi być 
wykonywane przez personel z odpowiednimi 
uprawnieniami.

Odlegość pomiędzy wtyczką a agregatem Conlift L: 
1 - 1,5 m.
Wtyczka Schuko/ wtyczka z uziemieniem oraz 
instalacja kotłowa lub chłodnicza/klimatyzacyjna 
muszą być podłączone do różnych obwodów 
zasilania. W przypadku awarii zasilania lub 
niepożądanego wyłączenia instalacji chłodzącej/
klimatyzacyjnej kontynuowana będzie praca 
agregatu podnoszącego i skropliny dopływające do 
zbiornika zlewowego będą dalej odprowadzane na 
zewnątrz bez żadnych skutków ubocznych.
Agregat Conlift L posiada wbudowany przełącznik 
przeciążeniowy odłączający zasilanie silnika 
w przypadku przeciążenia. Po wystarczającym 
ostygnięciu, silnik włączy się samoczynnie.
Agregat Conlift L może być podłączony do 
zewnętrznej pętli alarmowej.
Patrz rozdział 9.1 Styk do zewnętrznej sygnalizacji 
alarmu/styk bezpotencjałowy.
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Wewnętrzna średnica otworów 
przyłączeniowych ∅28

Króciec
tłoczny ∅8

Klamra zaciskowa 
wężyka

R > 60 mm

R > 60 mm

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac przy 
agregacie Conlift L lub podczas jego 
przenoszenia należy upewnić się, że 
zasilanie elektryczne zostało 
odłączone. Należy również upewnić się, 
że zasilanie elektryczne nie może 
zostać przypadkowo włączone.

UWAGA

Należy zwrócić uwagę, aby napięcie 
i częstotliwość sieci zasilającej były 
zgodne z wartościami podanymi na 
tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie
Ponadto, Conlift L musi być podłączony 
do wtyczki Schuko lub wtyczki 
z uziemieniem. Zaleca się podłączenie 
do stałej instalacji wyposażonej 
w wyłącznik różnicowo-prądowy 
(ELCB) z prądem zadziałania < 30 mA.
Conlift L należy podłączyć do 
zewnętrznego wyłącznika głównego 
o minimalnej przerwie pomiędzy 
stykami 3 mm na wszystkich 
biegunach.
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9.1 Styk do zewnętrznej sygnalizacji 
alarmu/styk bezpotencjałowy

Conlift L posiada styk bezpotencjałowy 
umożliwiający podłączenie urządzenia do 
zewnętrznej pętli alarmowej. Styk ten podłączony 
jest do przewodu alarmowego z wolnymi 
końcówkami.
Może być wykorzystana pętla alarmowa 
o parametrach 230 V AC 0,5 A. Przewód alarmowy 
można podłączyć w dwojaki sposób:
1. Podłączając niebieską i brązową żyłę przewodu 

alarmowego do sygnalizatora alarmu, zamykając 
obwód w momencie wystąpienia alarmu.
Sygnalizator może być sygnalizatorem 
akustycznym wskazującym przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu.

2. Podłączając czarną i brązową żyłę przewodu 
alarmowego do głównego przekaźnika 
rozwierającego obwód zasilania kotła/instalacji 
klimatyzacyjnej.
Styk bezpotencjałowy może być w tym przypadku 
użyty do wyłączenia instalacji (kotła, instalacji 
klimatyzacyjnej), gdy poziom w zbiorniku 
przekroczy dopuszczalną wartość.

Rys. 4 Schemat połączeń

10. Uruchomienie

1. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia 
wężyków są szczelne.

2. Podłączyć zasilanie.

10.1 Kontrola funkcjonowania
Praca pompy
1. Odetnij przepływ z kotła lub instalacji chłodzącej/ 

klimatyzacyjnej lub powstrzymaj dopływ skroplin 
do agregatu Conlift L.

2. Przelej zawartość zbiornika do odpowiedniego 
pojemnika.

3. Wyciągnij wężyk dopływowy ze zbiornika 
zlewowego.

4. Wypełnij zbiornik poprzez otwór, aż do poziomu 
załączenia pompy.

5. Zaprzestań wlewanie wody do zbiornika.
Pompa musi zatrzymać się, gdy poziom 
wyłączenia zostanie osiągnięty.

Alarm
6. Chcąc upewnić się, że został osiągnięty poziom 

alarmu, ściśnij wężyk wylotowy (lub zamknij 
kurek, jeśli jest zamontowany) i wypełnij zbiornik 
wodą.
Pompa rozpocznie pracę, gdy zadziała łącznik 
pływakowy.

7. Kontynuuj wlewanie wody do zbiornika do 
momentu, aż łącznik ciśnieniowy spowoduje 
zadziałanie styku bezpotencjałowego. (Jeżeli do 
agregatu nie są podłączone dodatkowe obwody 
alarmowe, funkcję tę można sprawdzić za 
pomocą multimetru).

8. Należy przestać wlewać wodę do zbiornika 
i zaprzestać uciskania wężyka wylotowego. 
Alarm wyłącza się (styk bezpotencjałowy zostaje 
rozwarty). Pompa kontynuuje pracę. Gdy poziom 
cieczy obniży się do poziomu wyłączenia, pompa 
zostanie wyłączona.

Po wykonaniu funkcji sprawdzających należy włożyć 
wężyk wlotowy z powrotem do zbiornika wlewowego 
i umożliwić swobodny dopływ skroplin z kotła lub 
instalacji chłodniczej/klimatyzacyjnej do zbiornika.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac przy 
agregacie Conlif L należy odłączyć 
zasilanie elektryczne. Należy również 
upewnić się, że zasilanie elektryczne 
nie może zostać przypadkowo 
włączone.
Prace przy instalacji elektrycznej i jej 
podzespołach należy powierzyć 
wykwalifikowanemu elektrykowi.
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Brązowy Czarny Niebieski

RADA

Uruchomienie agregatu Conlift L 
powinno być wykonany zgodnie 
z przepisami lokalnymi i ogólnie 
przyjętymi zasadami montażu urządzeń 
elektromechanicznych.

RADA
Łącznik pływakowy musi wyzwolić 
alarm (buczek) zanim woda zacznie 
wypływać z agregatu Conlift L.
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11. Konserwacja i naprawy

Conlift L wykorzystywany jest w instalacjach różnego 
typu, więc mogą pojawiać się w nim różne rodzaje 
zanieczyszczeń. Mogą osadzać się osady wapienne, 
glony, pyły w instalacjach chłodniczych/ 
klimatyzacyjnych lub zanieczyszczenia 
spowodowane obecnością kwasu z kotła.
Zaleca się regularne czyszczenie agregatu Conlift L, 
co zapewni niezawodną eksploatację i osiąganie 
maksymalnej wydajności pompy.

11.1 Czyszczenie agregatu Conlift L
1. Odetnij przepływ z kotła lub instalacji chłodzącej/ 

klimatyzacyjnej lub powstrzymaj dopływ skroplin 
do agregatu.

2. Upewnij się, żę wężyki nie są uszkodzone 
mechanicznie lub chemicznie.

3. Wyciągnij wężyk wlotowy. Wypływające z wężyka 
skropliny należy gromadzić w odpowiednim 
pojemniku.

4. Zdejmij Conlift L ze ściany.
5. Zdejmij pokrywę (poz. 1) przyciskając zaczepy 

blokujące (poz. 2) jednocześnie podnosząc 
pokrywę. Patrz rys. 5.

6. Przelej zawartość zbiornika (poz. 3) do 
odpowiedniego pojemnika.

7. Przy pomocy wilgotnej szmatki usuń złogi, 
zanieczyszczenia, glony i kamień.

8. Wyjmij wąż wylotowy i odkręć króciec wylotowy 
(poz. 4) naciskając go w dół i odkręcając 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

9. Przytrzymaj zawór zwrotny w pozycji otwartej 
przy pomocy śrubokrętu oraz przepłucz króciec 
tłoczny letnią wodą w obydwu kierunkach.

10.Złóż Conlift L w kolejności odwrotnej do 
demontażu.

11.W celu uruchomienia, patrz rozdział 
10. Uruchomienie.

Rys. 5 Główne elementy oraz zaczepy blokujące

11.2 Skażony agregat pompowy lub jego 
elementy

Jeżeli agregat Conlift L został użyty do cieczy, które 
są niebezpieczne dla zdrowia lub są toksyczne, to 
agregat pompujący uznawany jest za skażony.
Przy korzystaniu z serwisu należy koniecznie 
skontaktować się z firma Grundfos, podać dokładne 
informacje o tłoczonej cieczy przed dostarczeniem 
urządzenia do naprawy. W przeciwnym przypadku 
serwis firmy Grundfos może odmówić przyjęcia 
agregatu pompowego.
Jednakże przy dowolnej instalacji, która wymaga 
serwisu (i nie ważne przez kogo wykonany), należy 
bezwzględnie podać dokładne dane o pompowanej 
cieczy.
Przed przysłaniem agregatu pompującego należy go 
dokładnie wyczyścić.
Ewentualne koszty wysyłki zwrotnej agregatu 
pompującego (nie przyjętego do naprawy) obciążają 
nadawcę.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac przy 
agregacie Conlif L należy odłączyć 
zasilanie elektryczne. Należy również 
upewnić się, że zasilanie elektryczne 
nie może zostać przypadkowo 
włączone.

Ostrzeżenie
Skropliny z kotłów zawierają żrące 
kwasy! Jeżeli dojdzie do kontaktu ze 
skórą lub oczami to może to 
doprowadzić do nieodwracalnych 
w skutkach obrażeń.
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12. Wykrywanie i usuwanie usterek

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem naprawy należy odłączyć zasilanie elektryczne. Należy również upewnić 
się, że zasilanie elektryczne nie może zostać przypadkowo włączone.
Prace przy instalacji elektrycznej i jej podzespołach należy powierzyć wykwalifikowanemu 
elektrykowi.

Usterka Przyczyna Co należy zrobić

1. Pompa nie działa. a) Brak zasilania. Podłączyć zasilanie.

b) Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik (10 A zwłoczny).

c) Uszkodzony przewód 
zasilający.

Należy naprawić lub wymienić przewód. (Prace 
te muszą zostać przeprowadzone przez 
producenta lub autoryzowany punkt serwisowy).

d) Zadziałało zabezpieczenie 
termiczne:

- Silnik nie jest wystarczająco 
chłodzony.

Przeczyścić otwory chłodzące w pokrywie 
silnika.

- Osady, złogi w elementach 
pompy.

Oczyścić wirnik, korpus pompy i wnętrze 
agregatu pompowego.

- Skropliny nie są 
pompowane wężykiem 
tłocznym do kanalizacji.

Patrz punkt 2.

- Pompa nie załącza się i nie 
wyłącza zgodnie z trybem 
pracy S3.

Patrz rozdział 7.1 Tryb pracy.

2. Mniejsza 
wydajność 
lub jej brak.

a) Wężyk tłoczny zaciśnięty lub 
złamany.

Wyprostować lub wymienić wężyk tłoczny.
(Promień łuku ugięcia wężyka nie może być 
mniejszy niż 60 mm).

b) Zawór zwrotny nie otwiera 
się.

Zdejmij króciec tłoczny i oczyść zawór zwrotny.

c) Wentylator silnika nie obraca 
się swobodnie.

Oczyścić korpus pompy i wirnik.

3. Częste załączenia/
wyłączenia.

a) Zawór zwrotny nie zamyka 
się.

Zdejmij króciec tłoczny i oczyść zawór zwrotny.

b) Dopływ cieczy jest zbyt duży. Sprawdzić ilość dopływającej cieczy.

4. Alarm. a) Skropliny nie są 
wypompowywane ze 
zbiornika.

Patrz punkty 1 i 2.

RADA
Części zamienne urządzenia mogą być 
wymieniane przez firmę Grundfos lub 
serwis autoryzowany.
100



13. Dane techniczne
Zasilanie elektryczne
1 x 230 V AC ±6 %, 50 Hz, PE.
Patrz tabliczka znamionowa.

Moc wejściowa
P1 = 60 W.

Pobór prądu
I = 0,52 A.

Bezpiecznik sieciowy
Bezpiecznik zwłoczny 10 A na zasilaniu i wyłącznik 
różnicowo-prądowy zgodnie z IEC 345.

Podłączenie pętli alarmowej
Zewnętrzna sygnalizacja alarmu może być 
podłączona poprzez przewód alarmowy.
Przewód może pracować przy 230 V AC 0,5 A.

Długość przewodu
Przewód zasilający i alarmowy: 1,3 m.

Wysokość podnoszenia
Maks. 4,5 m.

Wydajność
Maks. 342 l/h.

Temperatura cieczy
• Wartość średnia temperatury: +35 °C.
• W krótkich okresach: maks. +80 °C

przez 1,5 minuty.

Temperatura otoczenia
Podczas pracy +5 °C do +50 °C.
Podczas składowania w suchym pomieszczeniu:
• Zbiornik pusty: –10 °C do +50 °C.
• Zbiornik z kondensatem: powyżej 0 °C. 

(nie można dopuścić do zamarznięcia cieczy).

Wartość pH kondensatu
2,5 lub większa.

Maksymalna gęstość kondensatu
1000 kg/m³.

Tryb pracy
Praca przerywana, S3: 15 % zgodnie z normą 
DIN EN 0530 część 1 (tzn. pracuje przez 1,5 minuty 
i zatrzymuje się na 8,5 minuty).

Ochrona silnika
• Łącznik termiczny +120 °C.
• Klasa izolacji: F.

Stopień ochrony
IP20.

Masa
2,0 kg.

Objętość
• Objętość zbiornika: 2,1 l.
• Objętość użyteczna 0,5 l.

Wymiary
• H x L x B = 146 x 277 x 160 mm.

Patrz również rysunek wymiarowy, nr 6.

Rys. 6 Rysunek wymiarowy

13.1 Inne dane techniczne
Patrz tabliczka znamionowa.

14. Utylizacja
Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska:
1. W tym celu należy skorzystać z usług 

przedsiębiorstw lokalnych, publicznych lub 
prywatnych, zajmujących się utylizacją odpadów 
i surowców wtórnych.

2. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy 
skontaktować się z najbliższą siedzibą lub 
warsztatem serwisowym firmy Grundfos.
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Zmiany techniczne zastrzeżone.
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

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

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

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

Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 
Тел.: +(37517) 233 97 65, 
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

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

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

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

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
51 Floor, Raffles City
No. 268 Xi Zang Road. (M)
Shanghai 200001
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

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

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

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-3066 5650 
Telefax: +358-3066 56550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

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

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

Slovenia
GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB 
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

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

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

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

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

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

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

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 
01010 Київ, Вул. Московська 8б, 
Тел.:(+38 044) 390 40 50 
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

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

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

Addresses revised 15.06.2009



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

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



www.grundfos.com

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

96892599 0510 185
96892599 0310


