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"eština (CZ) Montážní a provozní návod

1. Bezpe#nostní pokyny
1.1 Všeobecn
Tyto provozní p#edpisy obsahují základní pokyny,
které je nutno dodržovat p#i instalaci, provozu a
údržb" %erpadla. Proto je bezpodmíne%n" nutné,
aby se s ním p#ed provedením montáže a uvedením
za#ízení do provozu seznámil p#íslušný odborný
personál a provozovatel.
Tento návod musí být v míst" používání %erpadla
neustále k dispozici. P#itom je nutno dbát nejen
bezpe%nostních pokyn$ uvedených v této stati
všeobecných bezpe%nostních p#edpis$, nýbrž i
zvláštních bezpe%nostních pokyn$. které jsou
uvedeny v jiných statích.

1.2 Ozna#ení d&ležitosti pokyn&
Varování
Bezpenostní pokyny uvedené v tomto
montážním a provozním návodu,
jejichž nedodržení mže zpsobit
ohrožení osob.

3R]RU

Tento symbol je uveden u
bezpenostních pokyn, jejichž
nedodržení mže mít za následek
ohrožení zaízení a jeho funkcí.

3RN\Q

Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady
a pokyny, které usnadují práci a které
zajišt’ují bezpený provoz erpadla.

Pokyny uvedené p#ímo na za#ízení, jako nap#.:
• šipka udávající sm"r otá%ení,
• ozna%ení pro p#ípojky p#ívodu kapalin,
musí být bezpodmíne%n" dodržovány a p#íslušné
nápisy musí být udržovány v dokonale %itelném
stavu.

1.3 Kvalifikace a školení personálu
Osoby ur%ené k montáži, údržb" a obsluze, musí být
pro tyto práce #ádn" vyškoleny a musí mít
odpovídající kvalifikaci. Rozsah zodpov"dnosti,
oprávn"nosti a kontrolní %innosti personálu musí
p#esn" ur%it provozovatel.
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1.4 Rizika p$i nedodržování
bezpe#nostních pokyn&
Nedbání bezpe%nostních pokyn$ m$že mít za
následek ohrožení osob, životního prost#edí a
vlastního za#ízení. Nerespektování bezpe%nostních
pokyn$ m$že také vést i k zániku nárok$ na garan%ní
opravu.
Konkrétn" m$že zanedbání bezpe%nostních pokyn$
vést nap#íklad k nebezpe%í:
• selhání d$ležitých funkcí za#ízení,
• nedosahování žádoucích výsledk$ p#i
p#edepsaných zp$sobech provád"ní údržby,
• ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy.

1.5 Dodržování zásad bezpe#nosti práce
Je nutno dodržovat bezpe%nostní pokyny uvedené v
tomto montážním a provozním návodu, existující
národní p#edpisy týkající se bezpe%nosti práce a
rovn"ž interní pracovní, provozní a bezpe%nostní
p#edpisy provozovatele.

1.6 Bezpe#nostní pokyny pro
provozovatele a obsluhu
•
•

P#i provozu za#ízení nesm"jí být odstraovány
ochranné kryty pohybujících se %ástí.
Je nutno vylou%it ohrožení elektrickým proudem
(podrobnosti viz p#íslušné normy a p#edpisy).

1.7 Bezpe#nostní pokyny pro údržbá$ské,
kontrolní a montážní práce
Provozovatel se musí postarat o to, aby veškeré
opravy, inspek%ní a montážní práce byly provedeny
autorizovanými a kvalifikovanými odborníky, kte#í
jsou dostate%n" informováni na základ" podrobného
studia tohoto montážního a provozního návodu.
Zásadn" se všechny práce na za#ízení provád"jí jen
tehdy, je-li mimo provoz. Bezpodmíne%n" musí být
dodržen postup k odstavení za#ízení z provozu,
popsaný v tomto montážním a provozním návodu.
Bezprost#edn" po ukon%ení prací musí být
provedena všechna bezpe%nostní opat#ení.
Ochranná za#ízení musí být znovu uvedena do
p$vodního funk%ního stavu.

1.8 Svévolné provádní úprav na za$ízení a
výroba náhradních díl&
Provád"ní p#estavby a zm"n konstrukce na %erpadle
je p#ípustné pouze po p#edchozí konzultaci s
výrobcem. Pro bezpe%ný provoz doporu%ujeme
používat originální náhradní díly a výrobcem
autorizované p#íslušenství.
Použití jiných díl$ a %ástí m$že mít za následek
zánik zodpov"dnosti za škody z toho vyplývající.

1.9 Nep$ípustné zp&soby provozu
Bezpe%nost provozu dodávaných za#ízení je
zaru%ena pouze tehdy, jsou-li provozována v souladu
s podmínkami uvedenými v tomto montážním a
provozním návodu. Mezní hodnoty, uvedené
v technických údajích, nesm"jí být v žádném p#ípad"
p#ekro%eny.
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2. Všeobecný popis
~erpadla GRUNDFOS MAGNA série 2000 jsou
kompletní #adou ob"hových %erpadel s integrovanou
regulací od diferen%ního tlaku, která umožuje
p#izp$sobení výkonu %erpadla skute%né pot#eb"
systému. V mnoha soustavách to bude znamenat
zna%n" nižší spot#ebu energie, snížení provozní
hlu%nosti termostatických ventil$ a podobných
za#ízení a celkové zlepšení #ízení soustavy.
Požadovanou dopravní výšku lze nastavit na
ovládacím panelu %erpadla.

3. Použití
~erpadlo GRUNDFOS MAGNA je navrženo pro
cirkulaci kapalín ve vytáp"cích a klimatiza%ních
soustavách. Tato %erpadla se také výborn" uplatní v
systémech teplé vody.
~erpadla uvedené typové #ady se používají zejména
• v soustavách s promnným pr&tokem.
Mohou však být také nasazena
• soustavách s konstantním pr&tokem, v nichž je
žádoucí provád"t optimalizaci nastavení
provozního bodu %erpadla, a
• v otopných soustavách s promnnou teplotou
vody v p$ívodní potrubní vtvi.

3.1 "erpané kapaliny
ídké, nevýbušné kapaliny, neobsahující pevné ani
vláknité p#ím"si nebo minerální oleje.
Voda použitá v otopných soustavách musí
splovat kvalitativní parametry zakotvené v
p#íslušných zavedených normách jako je nap#.
n"mecká norma VDI 2035.
V soustavách teplé vody je žádoucí používat
%erpadla GRUNDFOS MAGNA pouze pro %erpání
vody vykazující stupe tvrdosti nižší než cca 14 °dH.
Varování
erpadlo se nesmí používat k erpání
holavých kapalin jako motorová nafta,
benzin a podobná média.

4. Instalace
Šipka na t"lese %erpadla ukazuje sm"r proud"ní
%erpané kapaliny %erpadlem.

3RN\Q

4.1 Instala#ní poloha

4.2 Zmna polohy svorkovnice
Varování
Ped zahájením demontáže musí být
zaízení vyprázdnno, píp. uzaveny
uzavírací ventily na sací a tlakové
stran erpadla, protože dopravované
médium mže být horké a pod vysokým
tlakem.

Tepeln" izola%ní kryty pro %erpadlo v
horkovodních systémech jsou dodávána spolu
s %erpadlem.
• Speciální izola%ní kryty pro %erpadla v
klimatiza%ních soustavách jsou p#íslušenství
a musí se objednat zvlášt’. Kontaktujte prosím
Grundfos.
Použitím tepeln"-izola%ních kryt$ budou zv"tšeny
rozm"ry %erpadla. Viz te%kovaná linka na
rozm"rových ná%rtcích na stranách 293 a 294.
Tepeln"-izola%ní kryty jsou dodávány pouze pro
jednoduchá %erpadla.

4.4 Zdvojená #erpadla

Postup:

Stator a hlavu
%erpadla nato%te do
požadované polohy.

4

Stator a hlavu
%erpadla zatla%te
zp"t do t"lesa.

5

Nasate a
zašroubujte oba
šrouby.

4.2.1 Poloha svorkovnice
Dovolené polohy ovládací sk#íky jsou uvedeny v
"Rychlém p#ehledu" (Quick Guide).

Automatický odvzdušovací ventil není sou%ástí
dodávky %erpadla.

TM03 0377 5004

3
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Zdvojená erpadla instalovaná v
horizontálním potrubí musejí být
vybavena automatickým
odvzdušovacím ventilem (Rp ¼)
umístným v horní ásti tlesa
erpadla, viz obr. 1.

Obr. 1

Automatický odvzdušovací ventil

4.5 Zptná klapka
Jestliže je v potrubní soustav" umíst"na zp"tná
klapka, viz obr. 2, musí být zajišt"no, aby nastavená
hodnota minimálního tlaku na výtla%né stran"
%erpadla byla vždy vyšší než zavírací tlak ventilu.
To je d$ležité zejména v p#ípad" použití systému
regulace na proporcionální tlak (redukovaná
dopravní výška p#i nízkém pr$toku).
TM02 0640 0301

Povytáhn"te stator
a hlavu %erpadla asi
o 5 mm z t"lesa.

TM03 0475 5204

2

TM03 0476 5204

Vyšroubujte oba
šrouby.

TM03 0474 5204

Ilustrace

TM03 0475 5204

Akce

Zdvojená %erpadla se dodávají v%etn" GENI modulu
umíst"ného ve svorkovnici každé %erpací jednotky.
Oba moduly jsou propojeny kabelem. Tyto moduly
ur%ují provozní režim %erpadla, viz odst. 7.9.1 ízení
zdvojených erpadel.

TM03 0580 0305

1

Je doporueno použít na erpadlo
tepeln-izolaní kryty.

•

Hlava %erpadel GRUNDFOS MAGNA musí být
instalována v horizontální poloze. Viz strana 298.

Krok
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4.3 Tepeln-izola#ní kryty

Obr. 2

Zp"tná klapka
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4.6 Ochrana proti zamrznutí

Krok

Pídavné látky s hustotou a/nebo
kinematickou viskozitou vtší než voda,
sníží hydraulický výkon.

Jestliže je erpadlo pipojeno na
elektrickou instalaci, u níž je jako
pídavná ochrana použit proudový
chráni, musí být tento chráni
takového typu, který vypne v pípad
výskytu zemních poruchových proud
se stejnosmrnou složkou (pulzující
stejnosmrný proud).
Tento proudový chráni musí být
oznaen následujícím symbolem:

3

4

~erpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou
ochranu.
Zkontrolujte, zda je napájecí nap"tí a kmito%et
elektrické p#ípojky v souladu s elektrickými
hodnotami uvedenými na typovém štítku
%erpadla.

•

5.1 Napájecí naptí

5

1 x 230-240 V – 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz.

5.2 P$ípojení k napájecímu naptí
Krok

Akce
7 mm

1
12 mm
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6

TM03 0901 0705

Varování
erpadlo musí být pipojeno k externí
rozvodné síti tak, aby mezera mezi
rozpojenými kontakty byla min. 3 mm
(u každého pólu).
Jako ochranu ped nebezpeným
dotykem je možno použít zemnní nebo
ochranu nulováním.
Kontrolu izolaního stavu nutno
provádt podle popisu v ásti
10. Kontrola izolaního stavu.

TM03 0902 0705

Elektrické p#ipojení a jišt"ní musí být provedeno v
souladu s místními p#edpisy.

TM03 0900 0705

TM03 0899 0705

2

5. Elektrické p$ipojení

•

Akce

TM03 0520 0105

3RN\Q

TM03 0898 0705
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Pokud se %erpadlo v zimním období nepoužívá, je
t#eba podniknout nutná opat#ení, aby nemohlo dojít
ke škodám vzniklým mrazem.
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6. Uvedení do provozu
~erpadlo nezapínejte, dokud celá soustava nebude
napln"na %erpanou kapalinou a #ádn" odvzdušn"na.
Dále musí být na sání %erpadla požadovaný
minimální tlak, viz odst. 11. Technické údaje.
Soustava nesmí být odvzdušována p#es %erpadlo.

7. Funkce
V"tšinu funkcí je možno navolit na ovládacím panelu %erpadla. N"které funkce však lze nastavit pouze
dálkovým ovlada%em R100 nebo s využitím rozši#ovacích modul$.
Aktivace funkce z ovládacího panelu #erpadla, viz obr. 11, str. 41:
• AUTOADAPT (nastavení z výroby)
Doporu%uje se pro v"tšinu instalací.
Za provozu p#izp$sobuje %erpadlo své provozní parametry aktuální charakteristice soustavy. Toto
nastavení zajišt’uje minimální energetickou spot#ebu a minimální provozní hlu%nost, což ve svém
d$sledku znamená nižší celkové provozní náklady a vyšší pohodlí uživatele.
• Regulace na proporcionální tlak
Zm"na dopravní výšky probíhá kontinuáln" podle okamžité pot#eby vody v soustav". Požadovanou
hodnotu lze nastavovat na ovládacím panelu %erpadla.
• Regulace na konstantní tlak
Konstantní dopravní výška je udržována bez ohledu na okamžitou pot#ebu vody. Požadovanou hodnotu
lze nastavit na ovládacím panelu %erpadla.
• Automatický no#ní redukovaný provoz
~erpadlo p#epíná automaticky mezi normálním provozním režimem a no%ním redukovaným provozem v
závislosti na teplot" v p#ívodní potrubní v"tvi otopné soustavy. Funkci automatického no%ního
redukovaného provozu lze kombinovat se všemi shora uvedenými zp$soby regulace.
Další funkce:
Aktivace dálkového ovlada#e R100:
• Provoz podle konstantní k$ivky
~erpadlo %erpá p#i konstantních otá%kách odpovídajících max. nebo min. k#ivce, nebo pracuje p#i
konstantních otá%kách v oblasti mezi max. a min. k#ivkou.
• Teplotní vliv
Dopravní výška %erpadla se m"ní v závislosti na teplot" %erpané kapaliny.
Aktivace pomocí rozši$ovacích modul&:
GENI modul
• Regulace dopravní výšky nebo otá%ek externím analogovým signálem.
• Externí nucené $ízení p#es vstupy pro:
- provoz podle max. k#ivky
- provoz podle min. k#ivky.
• Busová komunikace GENIbus
~erpadlo m$že být #ízeno a monitorováno jednotkou Grundfos Control MPC Série 2000, systémem #ízení
budov nebo jiným typem externího #ídícího systému.
• 'ízení zdvojených #erpadel
Zp$sob #ízení zdvojených %erpadel je popsán v odst. 7.9.1.
• Externí start/stop
~erpadlo m$že být zapínáno a vypínáno p#es digitální vstup.
• Provozní a poruchová signalizace a signalizace provozní p$ipravenosti p$es signální relé
~erpadlo ovládá externí signální relé pro hlášení provozu, poruchy a provozní p#ipravenosti p#es
beznap"t’ový výstup. Funkci signálního relé lze nastavit dálkovým ovlada%em R100.
Reléový modul
• Externí start/stop
~erpadlo m$že být zapínáno a vypínáno p#es digitální vstup.
• Provozní a poruchová signalizace a signalizace provozní p$ipravenosti p$es signální relé
~erpadlo ovládá externí relé pro hlášení provozu, poruchy a provozní p#ipravenosti p#es beznap"t’ový
výstup. Funkci signálního relé lze nastavit dálkovým ovlada%em R100.
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AUTOADAPT
Provoz %erpadla v režimu AUTOADAPT se nastavuje
na ovládacím panelu %erpadla nebo dálkovým
ovlada%em R100, viz odst. 8. Nastavování erpadla.
Funkce AUTOADAPT zajišt’uje kontinuální regulaci
výkonu %erpadla.
~erpadlo se dodává s následujícím nastavením
požadované hodnoty, které nelze ru%n" zm"nit:
• MAGNA 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100:
5,5 metr$.
• MAGNA 25-80, 32-80, 40-80: 4,5 metr$.
• MAGNA 25-60, 32-60, 40-60: 3,5 metr$.
• MAGNA 25-40, 32-40: 2,5 metr$.
Jestliže %erpadlo zaregistruje p#i provozu podle max.
k#ivky nižší tlak A2, funkce AUTOADAPT automaticky
zvolí odpovídající níže položenou #ídící k#ivku Hset2,
%ímž se sníží energetická spot#eba %erpadla.
Hmax.

Hset1

Hfac.
A1
A3

Obr. 3
A1:
A2:
A3:
Hset1:
Hset2:
Hfac.:

A2

Hset2

AUTOADAPT

P$vodní provozní bod.
Nižší tlak na max. k#ivce.
Nový provozní bod po korekci funkcí
AUTOADAPT.
P$vodní požadovaná hodnota.
Nová požadovaná hodnota po korekci
funkcí AUTOADAPT.
Požadovaná hodnota nastavená výrobcem.

Chcete-li provést reset #ídící funkce AUTOADAPT,
stiskn"te tla%ítko
a držte je ve stisknuté poloze
po dobu cca 10 sekund, až bude op"t dosaženo
výchozího bodu (AUTOADAPT nebo AUTOADAPT
s režimem automatického no%ního redukovaného
provozu).

36

TM02 0251 4800
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~erpadlo GRUNDFOS MAGNA je možno nastavit na
režim regulace, který je pro danou konkrétní
soustavu nejvhodn"jší.
Aplikovatelné druhy regulace:
• AUTOADAPT (nastavení z výroby)
• proporcionální tlak
• konstantní tlak.
Každý z uvedených zp$sob$ regulace lze
kombinovat s funkcí automatického redukovaného
no%ního provozu, viz odst. 7.3 Automatický
redukovaný noní provoz.

Regulace na proporcionální tlak
Tento provozní režim lze nastavit z ovládacího
panelu nebo pomocí dálkového ovlada%e R100,
viz odst. 8. Nastavování erpadla.
Dopravní výška %erpadla se snižuje spolu s klesající
pot#ebou vody a naopak se zvyšuje spolu s rostoucí
pot#ebou vody, viz obr. 4.
Regulace na konstantní tlak
Tento provozní režim lze nastavit z ovládacího
panelu nebo pomocí dálkového ovlada%e R100,
viz odst. 8. Nastavování erpadla.
~erpadlo bude udržovat konstantní tlak bez ohledu
na požadované %erpané množství, viz obr. 4.

Hset

Hset

Hset

Proporcionální tlak
Obr. 4

Regulace tlaku

Konstantní tlak

TM00 5546 4596

7.1 Zp&soby regulace

8.1 Nastavení z výroby
~erpadlo se dodává s nastavením na systém
provozní regulace AUTOADAPT bez aktivované
funkce automatického redukovaného no%ního
provozu.
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8.2.1 Nastavování zp&sobu $ízení
Popis funkce viz odst. 7.1 Zpsoby regulace.
ídící režim zm"níte stisknutím tla%ítka
, pol. 3
v tomto cyklu:

8.2 Ovládací panel
Varování
Pi erpání horkých kapalin se mže
erpadlo zahát natolik, že hrozí
nebezpeí popálení a je tak možno
manipulovat pouze s tlaítky.
Ovládací panel, viz obr. 11, obsahuje:
Popis

1

Tla%ítka pro nastavování

2

• Signálky provozního a poruchového
stavu
• symbol pro indikaci externího #ízení

3

Tla%ítko pro p#epínání režimu regulace

4

Sv"telné symboly pro indikaci aktuálního
režimu regulace a automatického
redukovaného no%ního provozu

5

Sv"telná polí%ka pro indikaci dopravní
výšky, pr$toku a provozního režimu.

TM03 1288 1505

Pol.

Obr. 12

Cyklus režim$ #ízení

Režim automatického no%ního redukovaného
provozu lze aktivovat spolu s každým shora
uvedeným zp$sobem #ízení.
Sv"telné symboly v pol. 4, viz obr. 11, indikují
nastavení zp$sobu #ízení %erpadla takto:

Další informace jsou uvedeny v %ásti 9. Poruchy a
jejich odstraování.
Svítí

AUTOADAPT

–
AUTO
ADAPT

TM03 8752 2407

–

Obr. 11

Ovládací panel

Provozní režim

Automatický
redukovaný
no#ní
provoz

AUTOADAPT

NE

Proporcionální
tlak

NE

Konstantní tlak

NE

Konstantní k#ivka

NE

AUTOADAPT

ANO

Proporcionální
tlak

ANO

Konstantní tlak

ANO

Konstantní k#ivka

ANO

"–" = nesvítí
8.2.2 Nastavení požadované hodnoty
Požadovanou hodnotu nastavte stisknutím tla%ítka
nebo , jestliže je %erpadlo nastaveno na
regulaci na proporcionální tlak, regulaci na
konstantní tlak nebo na provoz podle konstantní
k#ivky.
Nastavenou požadovanou hodnotu budou indikovat
sv"telná polí%ka, pol. 5, na ovládacím panelu.
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Obr. 13

Sv"telná polí%ka MAGNA xx-100

MAGNA 25-40, 32-40, 25-60, 32-60, 40-60, 25-80,
32-80, 40-80
Sv"telná polí%ka mohou indikovat maximální
nastavenou požadovanou hodnotu:
• MAGNA 25-40, 32-40 = 3 metry.
• MAGNA 25-60, 32-60, 40-60 = 5 metr$.
• MAGNA 25-80, 32-80, 40-80 = 7 metr$.

Obr. 16

TM02 0483 2507

Obr. 14

TM03 0382 2507

TM03 0380 2507

8.2.4 Nastavování provozu podle min. k$ivky
Popis této funkce je uveden v odst. 7.5 Provoz podle
max. nebo min. kivky.
Chcete-li %erpadlo p#epnout na provozní režim podle
min. k#ivky, stiskn"te tla%ítko
a držte je ve
stisknuté poloze do doby než se rozsvítí sv"telné
polí%ko "MIN", viz obr. 16. Pro návrat do p$vodního
nastavení stiskn"te tla%ítko
a držte je ve stisknuté
poloze tak dlouho, až se rozsvítí sv"telné polí%ko
indikující p#íslušnou požadovanou hodnotu.

Sv"telná polí%ka MAGNA xx-40, xx-60,
xx-80

8.2.3 Nastavování provozu podle max. k$ivky
Popis této funkce je uveden v odst. 7.5 Provoz podle
max. nebo min. kivky.
Chcete-li p#epnout na provozní režim podle max.
k#ivky, stiskn"te tla%ítko
a držte je ve stisknuté
poloze do doby než se rozsvítí sv"telné polí%ko
"MAX", viz obr. 15. Pro návrat do p$vodního
nastavení stiskn"te tla%ítko
a držte je ve stisknuté
poloze do doby než se rozsvítí sv"telné polí%ko
indikující požadovanou hodnotu.

Min. k#ivka

8.2.5 Start/stop #erpadla
Pro vypnutí %erpadla stiskn"te tla%ítko
a držte je
ve stisknuté poloze do doby než se rozsvítí sv"telné
polí%ko "STOP". Jakmile se %erpadlo zastaví, za%ne
blikat zelená signálka.
Chcete-li %erpadlo zapnout, stiskn"te tla%ítko
a
držte je ve stisknuté poloze, než dojde k zapnutí
%erpadla.

3RN\Q

K vypínání erpadla doporuujeme
používat vstup start/stop, dálkový
ovlada R100 nebo vypína pívodu
napájecího naptí. Nastavená
požadovaná hodnota tak zstane pi
optném zapnutí erpadla beze zmny.

8.2.6 Resetování poruchové signalizace
K resetování signalizace poruchy stiskn"te krátce
libovolné tla%ítko. Nastavené parametry z$stanou
beze zm"ny. Pokud nebyla p#í%ina poruchy
odstran"na, bude se poruchová signalizace
opakovat. ~asový úsek, který uplyne do nové
aktivace poruchové signalizace, m$že kolísat mezi
0 a 255 sekundami.

8.3 Dálkový ovlada# R100

TM03 0381 2507
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MAGNA 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100
Sv"telná polí%ka mohou indikovat požadovanou
hodnotu do max. 9 metr$.

Obr. 15
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Max. k#ivka

~erpadlo je navrženo pro bezdrátovou komunikaci
pomocí dálkového ovlada%e R100. Dálkový ovlada%
R100 komunikuje s %erpadlem na bázi
infra%erveného sv"tla.
V pr$b"hu komunikace musí být dálkový ovlada%
R100 obrácen sm"rem k ovládacím panelu %erpadla.
P#i komunikaci ovlada%e R100 s %erpadlem bude
rychle blikat %ervené signální sv"tlo.
Dálkový ovlada% R100 umožuje nastavování
parametr$ %erpadla a ode%tu jeho provozního stavu.

9. Poruchy a jejich odstra%ování
ÎHģWLQD &=

Varování
Teplota vody v systému mže dosahovat bodu varu a voda mže být pod vysokým tlakem.
Proto ped každou demontáží erpadla vypust’te vodu z otop. soustavy, pípadn uzavete
ventily na sací a výtlané stran erpadla.
Signální sv"tlo nesvítí.
Signální sv"tlo svítí.
Signální sv"tlo bliká.
Signální svtla
Porucha
Zelené

~erpadlo
nepracuje.

~erpadlo
nepracuje.

~erpadlo se
zastavilo v
d$sledku
poruchy.
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P$í#ina

Odstranní

P#epálená/vypnutá pojistka/jisti%
elektroinstalace.

Vym"te/zapn"te pojistku/jisti%.
Zkontrolujte parametry napájecího
nap"tí.

Proudový nebo nap"t’ový jisti%
vypnul.

Zapn"te jisti%.
Zkontrolujte parametry napájecího
nap"tí.

Možná závada na %erpadle.

Vym"te %erpadlo nebo se obrat’te
na servis fy Grundfos o pomoc.

"ervené

~erpadlo bylo odstaveno z
provozu jedním z t"chto
zp$sob$:
1. Tla%ítkem .
2. Dálkovým ovlada%em R100.
3. P#estavením externího
spína%e on/off (zap/vyp) do
polohy off (vyp).
4. Systémem busové
komunikace.

1. Zapn"te %erpadlo stisknutím
tla%ítka .
2. Zapn"te %erpadlo dálkovým
ovlada%em R100 nebo
stisknutím tla%ítka .
3. Spína% on/off (zap/vyp)
p#estavte do polohy on (zap).
4. Zapn"te %erpadlo p#es systém
busové komunikace.

Závada na p#ívodu napájecího
nap"tí.

Zkontrolujte, zda je napájecí nap"tí
ve specifikovaném rozsahu.

Zablokované %erpadlo, pop#.
ne%istoty v %erpadle.

Rozeberte a vy%ist"te %erpadlo.

Možná závada na %erpadle.

Identifikujte poruchu pomocí
dálkového ovlada%e R100, viz odst.
8.5.3 Hlášení poruch.
Vym"te %erpadlo nebo se obrat’te
na servis fy Grundfos o pomoc.

~erpadlo b"ží,
ale má
poruchu.

~erpadlo má poruchu, m$že
však pracovat.

~erpadlo je
nastaveno na
stop a má
poruchu.

~erpadlo má poruchu, ale je
provozuschopné (bylo nastaveno
na STOP).

Pokuste se provést reset poruchové
indikace krátkodobým p#erušením
p#ívodu napájecího nap"tí nebo
stisknutím tla%ítek
,
nebo .
Identifikujte poruchu pomocí
dálkového ovlada%e R100, viz odst.
8.5.3 Hlášení poruch.
V p#ípad" opakovaných poruch
kontaktujte servis fy Grundfos.

Porucha
Zelené

P$í#ina

Odstranní

Vzduch v soustav".

Odvzdušn"te soustavu.

P#íliš velký pr$tok.

Snižte požadovanou hodnotu a
zkuste p#epnout na AUTOADAPT
nebo na #ízení na konstantní tlak.

P#íliš vysoký tlak.

Snižte požadovanou hodnotu a
zkuste p#epnout na AUTOADAPT
#ízení na proporcionální tlak.

P#íliš nízký tlak na sání %erpadla.

Zvyšte nátokovou výšku, pop#.
zkontrolujte množství vzduchu v
tlakové nádob" (pokud je použita).

Vzduch v %erpadle.

Nastavte %erpadlo na "MAX" tak, že
stisknete tla%ítko
a budete je
držet ve stisknuté poloze, nebo
pomocí ovlada%e R100. Po
odvzdušn"ní vrat’te %erpadlo do
normálního provozního režimu
stisknutím tla%ítek
,
pop#.
pomocí ovlada%e R100.
Poznámka: ~erpadlo nesmí b"žet
bez kapaliny.

"ervené

Hluk v
soustav".

Hluk v
%erpadle.

3RN\Q
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Signální svtla

Píiny poruch lze urovat rovnž pomocí dálkového ovladae R100.

9.1 Kontrola modulu
Ilustrace

Úkon

Bliká
Stále svítí

TM03 0892 0705

1. Sejm"te kryt modulu.
2. Zkontrolujte signálky LED.
Jestliže %erpadlo pracuje a modul je správn"
instalován, musí levá signálka LED blikat a
pravá musí stále svítit.
3. Nasate kryt modulu.
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10. Kontrola izola#ního stavu
Varování
Ped demontáží kabel musí být
bezpodmínen vypnut pívod
napájecího naptí.
Úkon:

Kontrola izola#ního stavu #erpadla
Krok

Ilustrace

Úkon
• Vypn"te p#ívod napájecího nap"tí.
• Otev#ete svorkovnici.

TM03 0908 0705

1

• Odpojte p#ívodní vodi%e od svorek L a N a
zemnicí vodi% (PE).

3

L/N

PE

TM03 0910 0705

TM03 0909 0705

2

• Svorky L a N zkratujte pomocí krátkého vodi%e.
• Zm"#te izola%ní stav mezi svorkami L/N a zemí
(PE).
Zkušební naptí: Max. 1000 VAC/1500 VDC.
Maximální p#ípustný únikový proud < 35 mA.
Poznámka: Za žádných okolností neprovád"jte
m"#ení izola%ního stavu mezi p#ívodními svorkami
(L a N).

Zkontrolujte p#ívodní kabel %erpadla.
• Vytáhn"te zástr%ku ze zásuvky %erpadla a
opakujte m"#ení.
• P#ipojte vodi%e L a N a zemnicí vodi% (PE).
• Zapn"te p#ívod napájecího nap"tí.
4

L/N

50

PE

TM03 0911 0705
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Kontrolu izola%ního stavu nikdy neprovád"jte u
instalace s %erpadly GRUNDFOS MAGNA, nebot’ by
mohlo dojít k poškození elektroniky. P#i p#ípadné
kontrole musí být %erpadlo od dané instalace
elektricky odd"leno.

Vstupy a výstupy #erpadla vybaveného reléovým
modulem

Napájecí naptí
1 x 230-240 V – 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz.
Ochrana motoru
~erpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou
ochranu.

Signální výstup

Vnit#ní beznap"t’ový p#epínací
kontakt.
Max. zatížení: 250 V, 2 A AC1.
Minimální zatížení: 5 V, 100 mA.
Stín"ný kabel závisející na
hladin" signálu.

Vstup pro
externí start/
stop

Externí beznap"t’ový kontakt.
Zatížení kontakt$: 5 V, 10 mA.
Stín"ný kabel.
Odpor ve smy%ce:
maximáln" 130 :.

T$ída krytí
IP44.
T$ída izolace
F.
Relativní vlhkost vzduchu
Maximáln" 95 %.

Vstupy a výstupy #erpadla s GENI modulem

Okolní teplota
0 °C až +40 °C.
Teplotní t$ída
TF110 podle EN 60335-2-51.
Teplota kapaliny
Maximáln" +110 °C.
Trvalý provoz: +2 °C až +95 °C.
~erpadla pro cirkulaci teplé vody:
Trvalý provoz: +2 °C až +60 °C.
Okolní teplota
[°C]

Teplota kapaliny
Min. [°C]

Max. [°C]

0

2

95/110

30

2

95/110

35

2

90/90

40

2

70/70

Maximální tlak v systému
Maximální tlak v systému je uveden na p#írubách
%erpadla: PN 6 / PN 10: 10 bar$.
Po%et otvor$ pro šrouby v p#írub" %erpadla: 4.
Tlak na sání #erpadla
Doporu%ený tlak na sání %erpadla:
• Min. 0,10 baru p#i +75 °C.
• Min. 0,35 baru p#i +95 °C.
EMC (elektromagnetická kompatibilita)
EN 61800-3.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického tlaku je pod hranicí 32 dB(A).
Únikový proud
Použití filtru sít’ového napájecího nap"tí zp$sobuje
za provozu vznik únikového zemního proudu.
Iúnikový < 3,5 mA.

Vstupy pro
#ízení podle
max. a min.
k#ivky

Externí beznap"t’ový kontakt.
Zatížení kontakt$: 5 V, 1 mA.
Stín"ný kabel.
Odpor ve smy%ce:
maximáln" 130 :.

Vstup pro
analogový
signál 0-10 V

Externí signál: 0-10 VDC.
Max. zatížení: 1 mA.
Stín"ný kabel.

Vstup pro bus

Grundfos bus protokol,
GENIbus protokol, RS-485.
Stín"ný kabel.
Pr$#ez vodi%$: 0,25 - 1 mm2.
Délka kabelu:
maximáln" 1200 m.

Signální výstup

Vnit#ní beznap"t’ový p#epínací
kontakt.
Max. zatížení: 250 V, 2 A AC1.
Minimální zatížení: 5 V, 100 mA.
Stín"ný kabel závisející na
hladin" signálu.

Vstup pro
externí start/
stop

Externí beznap"t’ový kontakt.
Zatížení kontakt$: 5 V, 10 mA.
Stín"ný kabel.
Odpor ve smy%ce:
maximáln" 130 :.

12. Likvidace výrobku
Tento výrobek nebo jeho %ásti musí být po skon%ení
doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:
1. Využijte služeb místní ve#ejné %i soukromé
organizace, zabývající se sb"rem a zpracováním
odpad$.
2. Pokud taková organizace ve vaší lokalit"
neexistuje, kontaktujte nejbližší pobo%ku
Grundfos nebo servisní st#edisko.

Záložní ztráta
Jednoduchá %erpadla: Nižší než 3 W.
Zdvojená %erpadla: Nižší než 7 W.
Otá#ky
• MAGNA XX-100: 1400-4500 min-1.
• MAGNA XX-60: 1400-3500 min-1.
• MAGNA XX-40: 1400-2900 min-1.

Technické zm"ny vyhrazeny.
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11. Technické údaje

Positioning

TM04 3789 5008

$SSHQGL[
298

Technické údaje

MAGNA 25-100 (N)

MAGNA 25-100 (N)
Proporcionální tlak

p
[kPa]

H
[m]
12

100

10

10

80

8

8

60

6

6

40

4

4

20

2

Konstantní tlak

H
[m]
12

MAX

MAX

2
MIN

0

0

P1
[hp]

P1
[W]
250

0

1

2

3

4

5

MIN

0
6

7

8

9

Q [m³/h]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q [m³/h]

9

Q [m³/h]

P1
[W]
250

0.30
200

200

0.25

150

100

m

100
1m

2m

0.10
0.05

9

50

50
MIN

0.00

MIN

0

0
0

1

0.0

2
0.5

3

4

5

1.0

6

7

1.5

8

2.0

9

Q [m³/h]

2.5

0

Q [l/s]

1

0.0

2
0.5

3

4
1.0

5

6

1.5

7

8

2.0

2.5

Q [l/s]

TM03 1470 2205

0.15

MAX

150

9m

0.20

MAX

Elektrické údaje
Un [V]

I1/1 [A]

10

0,09

Max.

185

1,25

MAGNA 25-100 se také dodává s tělesem
z korozivzdorné oceli, typ N.

TM03 1234 1405

1 x 230-240

P1 [W]
Min.

Rozměry a hmotnosti
Typ čerpadla
MAGNA 25-100 (N)

Rozměry [mm]

Hmotnost (kg)

L1

B1

B2

B4

B6

B7

H1

H2

H3

H4

D1

G

brutto

Přeprav. obj.
[m3]

180

62

87

62

100

100

545

157

211

85

25

1 1/2

5,4

0,012

31

