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Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация

Превод на оригиналната английска версия.

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

1. Инструкции за безопасност

1.1 Общи

Настоящето ръководство за монтаж 
и експлоатация съдържа основни насоки, които 
би трябвало да се спазват при монтажа, 
експлоатацията и поддръжката. По тази причина 
преди монтажа и пускането в действие с него 
трябва да бъдат запознати монтьора 
и квалифицирания персонал/оператора. По всяко 
време да е на разположение на мястото на 
монтажа на помпата.

Освен указанията под раздел "Мерки за 
сигурност", да се спазват и други специални 
мерки, описани в другите раздели.

1.2 Обозначение на указанията

Поставените директно на съоръжението 
указания, като напр.:

• стрелка за посоката на водата

• обозначение на свързването с флуида,

трябва непременно да се спазват и да 
се съхранят в четливо състояние.

1.3 Квалификация и обучение на 
персонала

Персоналът, занимаващ се с обслужване, 
поддръжка, инспекция и монтаж трябва да 
притежава необходимата за тези дейности 
квалификация. Потребителят трябва да 
разграничи точно отговорностите, задълженията 
и контрола на персонала.
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Предупреждение

Използването на този продукт 
изисква познанеие и опит 
в работата с този продукт.
Хора с намалени физически, 
осезателни или умствени 
способности не трябва да 
използват този продукт, ако не 
са под наблюдение или не са 
инструктирани относно 
използването на продукта от 
човека, отговорен за тяхната 
безопсаност.
Не се разрешава употребата на 
този продукт или играта с него от 
деца. 
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1.4 Опасности при неспазване на 
мерките за сигурност

Неспазването на мерките за сигурност може да 
застраши както персонала, така и околната среда 
и съоръжението. Неспазването на мерките за 
сигурност може да доведе до отказ за признаване 
на претенции за покриване на всякакви щети.

По конкретно неспазването на мерките за 
сигурност може да доведе до следните 
опасности:

• отпадане на важни функции на съоръжението

• отказ на предписаните методи за ремонт 
и поддръжка

• застрашаване на лица от електрически 
и механични увреждания.

1.5 Безопасна работа

Да се спазват описаните в ръководството на 
монтаж и експлоатация мерки за сигурност 
съществуващите национални предписания 
и евентуално вътрешно заводски указания за 
работа и мерки за сигурност на потребителя.

1.6 Инструкции за безопасност на 
оператора/обслужващия персонал

• Съществуващата защита от допир на 
движещите се части не бива да се отстранява 
по време на работа на съоръжението.

• Да се предотврати застрашаване от токов 
удар (допълнителни подробности вижте напр. 
във VDE и местните предприятия за 
електроснабдяване).

1.7 Мерки за сигурност при поддръжка, 
инспекция и монтажни работи

Потребителят трябва да се погрижи, цялата 
дейност, свързана с инспекция, поддръжка 
монтаж да се извършва от оторизиран 
и квалифициран персонал, който е подробно 
информиран въз основа на подробно изучаване 
на ръководството за монтаж и експлоатация.

Основно работата върху помпата става, когато тя 
е в покой. Да се спазва описания в ръководството 
на монтаж и експлоатация начин за установяване 
в покой на съоръжението.

След приключване на работата всички защитни 
и осигурителни уреди трябва отново да се 
включат, респ. да се пуснат в действие.

1.8 Преработване и конструктивни 
промени в помпата

Преустройство или промени на помпите са 
допустими само след договорка с производителя. 
Оригинални резервни части и оторизирани от 
производителя принадлежности гарантират 
сигурността. Употребата на други части може 
да доведе до отпадане на гаранцията и 
отговорността за последиците.

1.9 Недопустим начин на работа

Сигурността на работата на доставените помпи 
се гарантира само при използването по 
предназначение съгласно чл. "Приложение" 
от ръководството за монтаж и експлоатация. 
Граничните стойности, указани в техническите 
данни не бива да се превишават.

2. Символи в този документ

Предупреждение

Съдържащите се в настоящето 
ръководство за монтаж 
и експлоатация указания, чието 
неспазване може да застраши хора, 
са обозначени с общия символ за 
опасност съгласно DIN 4844-W00.

Внимание

Този символ се поставя при 
указания, чието неспазване може да 
доведе до повреда на машините или 
до отпадане на функциите им.

Указание

Тук се посочват указания или 
съвети, които биха улеснили 
работата и биха допринесли за 
по-голяма сигурност.
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3. Общо описание
MQ е компактна водоснабдителна система, 
състояща се от помпа, двигател, мембранен съд 
и контролер, обединени в един цялостен агрегат.

Помпата стартира автоматично, когато има 
консумация на вода в инсталацията и спира, 
когато консумацията престане. MQ е помпа с 
нисък шум, и затова може да се монтира както 
отвън, така и вътре в сградата.

Помпата е само-засмукваща и има вграден в 
смукателния вход възвратен клапан. 
Вижте фиг. 1. Помпата има лесно за използване 
табло за управление.

Мембранният съд, вграден в помпата, намалява 
броя на пусковете и спиранията на помпата, 
когато има теч в инсталацията.

Помпата MQ има вградена защита по прегряване 
и работа на "сухо".

3.1 Приложения

Типични приложения:

• Нагнетяване в резервоари за съхранение на 
вода (максимално входно налягане 3 bar) и

• водоснабдяване от кладенци (максимална 
смукателна височина от 8 метра), например

– в частни жилища

– в летни къщи и вили

– в стопанства

– в градини за пазари и други големи градини.

Помпата може да се използва за дъждовна вода и 
е одобрена за използване за питейна вода.

Максималната височина на засмукване на 
помпата може да се определи от диаграмата на 
стр. 14.

Пример:

Ако смукателната височина е 2,5 метра, 
дължината на смукателната тръба не трябва да 
надвишава 24 метра.
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3.2 Означение

3.3 Помпа MQ

Фиг. 1 Водоснабдителна система MQ

4. Изпомпвани течности
Чисти, неагресивни течности, несъдържащи 
твърди частици или влакна.

Пpимеp MQ 3 -35 A -O -A BVBP

Тип на помпата

Номинален дебит [m3/h]

Напор [m]

Код за версията на помпата
A: Стандартен

Код за тръбната връзка

Код за материалите
A: Стандартен

Код за уплътнението на вала

T
M

0
1

 9
8

7
3

 2
6

0
0

Разширителен 
съд

Щепсел

Контролен панел

Нагнетателен изход

Пробка за пълнене

Смукателен
вход

Пробка за
източване

Опорна плоча
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5. Технически данни

5.1 Работни условия

5.2 Електрически данни

5.3 Размери

Вижте размерите в края на тези инструкции.

5.4 Одобрения

Материалите в контакт с пренасяната течност са 
одобрени от френската ACS (Attestation de 
Conformité Sanitaire) съгласно XP P 41-280 за 
употреба с питейна вода.

Други одобрения: Вижте табелата на помпата.

MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45

Максимално налягане [bar] 2,5 3,5 4,5

Максимално системно налягане [bar] 7,5

Максимална височина на засмукване [m], 
вижте стр. 14

8

Минимална околна температура [°C] 0

Максимална околна температура [°C] 45

Минимална температура на течността [˚C] 0

Максимална температура на течността [˚C] 35

Нетно тегло [kg] 13,0

Ниво на звуково налягане [dB(A)] < 70

Обем на резервоара [l] 0,16

Налягане на въздуха в резервоара [bar] 1,0 1,5 до 1,7

50 Hz:

Максимален дебит [m3/h] 4,5

Тръбни връзки G 1

60 Hz:

Максимален дебит [m3/h] 5 

Тръбни връзки 1" NPT

MQ 3-25 MQ 3-35 MQ 3-45

Клас на приложение IP54

Клас на изолация B

Захранващ кабел 2 m H07RN-F с/без щепсел

50 Hz:

Напрежение [VAC] 1 x 220-240 V - 10/+ 6 %

Консумация на енергия, P1 [W] 600 850 1000

60 Hz:

Напрежение,
консумация на енергия, 
P1 [W]

1 x 110-120 V - 10/+ 6 % - 800 1000

1 x 220-240 V - 10/+ 6 % 550 850 1050
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6. Функции

6.1 Контролен панел

Помпата MQ се управлява изцяло от контролния 
панел. Вижте фиг. 2. Контролният панел предлага 
възможността за стартиране/спиране на помпата. 
Настройките на помпата и работните условия се 
обозначават посредством светлинни индикации.

Фиг. 2 Контролен панел

Функциите на контролния панел са описани в следната таблица:

T
M

0
1

 9
6

8
4

 2
6

0
0

Илюстрация Описание

1

Светлинен индикатор (червен):

Когато светлинният индикатор свети, помпата е в режим 
готовност.

2

Бутон вкл./изкл.:

Помпата се пуска/спира посредством бутона вкл./изкл.
Бутонът вкл./изкл. може да се използва така също и за ръчно 
нулиране на аларма:
• натиснете веднъж за нулиране и
• натиснете още веднъж за стартиране.

3

Светлинен индикатор (зелен):

Показва, че помпата е готова за работа.
Когато светлинният индикатор свети, помпата ще стартира 
автоматично, когато се появи консумация на вода. 
След стартиране, времето за работа зависи от консумацията, 
но няма да бъде по-малко от 10 секунди.

4

Помпата работи (зелен):

Светлинният индикатор свети, когато помпата работи.
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6.2 Стоп на помпата

Помпата има вградена електронна защита, която 
ще спре помпата в случай на

• суха работа

• прегряване

• претоварен двигател

• блокирал двигател/помпа.

Помпата ще се рестартира автоматично след 
30 минути (за период от 24 часа) при появата на 
каквато и да е повреда ако функцията за 
автоматично нулиране е активирана 
(зеленият светлинен индикатор на контролния 
панел свети). Вижте точка 5 в таблицата в раздел 
6.1 Контролен панел).

5

Автоматично-нулиране (зелен):

Стандартно, тази функция е активирана фабрично 
(не се отнася за версиите за Австралия).

• Когато светлинният индикатор свети, функцията за 
автоматично нулиране е активирана. Помпата автоматично 
ще пробва да се рестартира на всеки 30 минути след 
аларма/повреда за период от 24 часа. След този период, 
помпата ще остане в състояние на аларма.

• Когато светлинният индикатор не свети, функцията за 
автоматично нулиране е деактивирана. Помпата няма да 
стартира след аларма/повреда.

Функцията автоматично нулиране може да бъде 
активирана/деактивирана чрез натискане на бутона вкл./изкл. 
за 5 секунди.
Забележка: При консумация на вода, помпата ще се пуска и 
спира автоматично, независимо дали светлинният индикатор 
за автоматично нулиране свети или не свети.

6

Аларма (червен):

Светлинният индикатор свети, когато помпата е в състояние 
на аларма.
Състоянието на аларма може да се причини от:
• суха работа
• прегряване
• претоварен двигател
• блокирал двигател/помпа.
Вижте раздел 6.2 Стоп на помпата.

Илюстрация Описание

Указание
Настройките на помпата са съхранени. След проблем в захранването, помпата 
автоматично ще се върне към нормалните условия на работа при възстановяване 
на захранването.
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7. Монтиране и свързване

7.1 Монтиране на помпата

Помпата е устойчива на слънчева светлина, и 
затова може да се монтира както отвън, така и 
вътре в сградата. При външен монтаж, е 
препоръчително да защитите помпата 
посредством подходящ капак.

Винаги монтирайте помпата на опорна плоча с 
хоризонтален смукателен вход и вертикален 
нагнетателен изход.

Помпата трябва да се монтира хоризонтално.
Максимално допустим ъгъл на наклон: ± 18 °. 
Вижте фиг. 3.

Фиг. 3 Хоризонтален монатж на MQ

Помпата трябва да бъде монтирана върху 
хоризонтален, равен и здрав фундамент 
посредством болтове през отворите в опорната 
плоча. Вижте фиг. 4.

Отворите за болтовете са покрити от тънък 
пластмасов слой, който трябва да се свали преди 
употреба. Вижте фиг. 5.

Фиг. 4 Опорна плоча

Фиг. 5 Премахване на пластмасовия слой в 
отвора за болта

Изхода на помпата е гъвкав, ± 5 °, за да се улесни 
подвързването към тръбната мрежа. Никога не 
прилагайте излишна сила при свързването към 
тръбната мрежа.

Помпата се доставя с G 1 (50 Hz) или 1" NPT 
(60 Hz) винтова връзка, която се поставя на 
смукателния вход и нагнетателния изход. 
Вижте фиг. 6.

Фиг. 6 Поставяне на винтовата връзка на 
входа и изхода на помпата

T
M

0
1

 9
6

9
1

 2
6

0
0

T
M

0
1

 9
6

9
2

 2
6

0
0

Макс. ± 18 °

11
,4

 c
m

19,0 cm

T
M

0
5

 5
1

5
6

 3
4

1
2

T
M

0
1

 9
6

9
8

 2
6

0
0
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Помпата има вградена възвратна клапа, която 
предотвратява появата на обратен поток по 
време на пълнене и работа.

Инсталации с дълги смукателни тръби: 
С помпата се доставя възвратен клапан. 
Препоръчително е монтирането на възвратния 
клапан в смукателния вход на помпата. 

Ако помпата се монтира в система с дълги тръби, 
тръбите трябва да бъдат адекватно осигурени на 
всяка една страна на помпата с цел да не се 
подлагат на напрежение тръбните връзки. 
Ако помпата тегли вода от кладенец, ние 
препоръчваме да поставите така също и петови 
клапан на края на смукателната тръба. 
Вижте фиг. 7.

Фиг. 7 Смъкателни тръби, свързани към 
кладенец

Ако се използва маркуч за смукателната тръба, 
трябва да бъде от типа "мек" маркуч.

Тъй като помпата е само-охлаждща се, не се 
изисква вентилация и пространство около 
помпата.

7.2 Електрическо свързване

Електрическото свързване и допълнителните 
защити трябва да се извършат от квалифицирано 
лице в съответствие с местните разпоредби.

Работното напрежение и честота са означени на 
табелата на помпата. Уверете се, че двигателят е 
подходящ за електрическото захранване, към 
което ще бъде свързан.

Помпата трябва да бъде свързана към главното 
ел. захранване посредством кабел с гумена 
изолация и жило за заземяване. Възможно е да 
подмените захранващия кабел. Вижте фиг. 8.

Фиг. 8 Електрическо свързване

Свържете кабела за захранване на помпата към 
главното ел. захранване. Когато кабелът е 
свързан, червеният и зеленият светлинен 
индикатор на помпата ще светнат. Вижте фиг. 9.

Фиг. 9 Когато кабелът на главното ел. 
захранване е свързан, тези два 
индикатора ще светят.

* Не се отнася за версиите за Австралия.

7.3 Генератор или инвертор
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Предупреждение

Никога не изпълнявайте свързване 
към клемната кутия на помпата, 
ако електрическото захранване не е 
било изключено преди поне 
5 минути.

Помпата трябва да е заземена (PE).

Не стартирайте помпата, преди да 
я напълните с вода 
(обезвъздушите).

Петови
клапан
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Внимание

Помпата MQ може да бъде 
захранена от генератор или 
инвертор. Въпреки това, помпата 
ще работи задоволително ако 
генератора или инвертора 
генерира истинска синусоидална 
вълна с необходимата мощност и 
напрежение.

*
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7.4 Пуск

Преди пуск, помппата трябва да бъде запълнена 
с 4,5 до 5 литра вода, за да може да се 
само-обезвъздуши. Вижте фиг. 10. Помпата е 
само-обезвъздушаваща се, с максимална 
смукателна височина от 8 метра.

Фиг. 10 Обезвъздушаване на помпата

Когато помпата се стартира, тя ще започне да се 
само-обезвъздушава. Когато помпата бъде 
обезвъздушена, тя автоматично ще превключи 
към нормална работа. Ако обезвъздушаването не 
завърши в рамките на 5 минути, помпата ще спре 
автоматично и ще направи опит за рестартиране 
след 30 минути. Възможно е ръчно да нулирате 
помпата. Вижте точка 2 в таблицата в раздел 
6.1 Контролен панел.

8. Поддръжка
При нормални условия на работа, помпата не се 
нуждае от поддръжка. Въпреки това, 
препоръчително е да поддържате помпата чиста.

Ако има риск от повреда поради замръзване, 
източете помпата посредством отвора за 
източване и разхлабете гайката на холендъра при 
нагнетателната тръба. Вижте фиг. 10. 
Помпата трябва да бъде запълнена с вода преди 
да се пусне отново. Вижте фиг. 11.

Фиг. 11 Източване на помпата

8.1 Сервизни комплекти

Достъпни са сервизни комплекти за помпата MQ. 
Сервизният комплект се състои от следните 
резервни части:

• уплътнение на вала

• двигател

• електронни компоненти

• компоненти от хидравликата на помпата.

8.2 Разработване на уплътнението на 
вала

Повърхностите на механичното уплътнение се 
смазват от самата работна течност, което 
означава че е възможно да има лек теч от 
уплътнението.

Когато помпата се стартира за първи път, или 
когато се постави ново уплътнение на вала, е 
необходим известен период от време преди течът 
от него да се намали до приемливо ниво. 
Времето необходимо за това зависи от работните 
условия, т.е. при всяка промяна на работните 
условия, трябва да се предвиди нов период на 
разработване.

При нормални условия, изтичащата течност ще 
се изпари, което означава че няма да се появи 
теч.

8.3 Пуск след дълъг период на застой

Капакът в края на двигателя има пробка, която 
може да бъде отстранена посредством подходящ 
инструмент. След това ще е възможно да 
освободите ротора на двигателя ако е заклинил в 
следствие периода на бездействие на помпата. 
Ако помпата е била дренирана, трябва да се 
напълни с вода преди пуск. Вижте фиг. 10.

9. Обслужване

Ако е необходимо помпата да бъде сервизирана 
от Grundfos, трябва да бъде предоставена 
детайлна информация, относно работната 
течност и др., преди помпата да бъде върната за 
сервиз. В противен случай Grundfos може да 
откаже сервизно обслужване на тази помпа.
Възможните разходи по връщането на помпата се 
заплащат от клиента.

Всяка заявка за сервизиране (независимо към 
кого е отправена) трябва да съдържа 
подробности за работната течност, ако помпата е 
била използвана за токсични или опасни за 
здравето течности.
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Предупреждение

Не премахвайте мембранния съд от 
помпата докато не се обезвъздуши 
посредством вентила за въздух.

Никога не пипайте електронните 
компоненти докато не минат поне 
5 минути от изключването на 
помпата.
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4,5 до 5 l

Внимание

Ако помпата е използвана за 
течност, която е вредна за 
здравето или е токсична, помпата 
ще бъде класифицирана като 
замърсена.
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10. Откриване на повреди

Неизправност Причина Отстраняване

1. Помпата не 
стартира.

a) Липса на вода. Възстановете 
водоснабдяването/поправете 
смукателната тръба.

b) Прегряване на помпата поради 
висока температура на водата 
(над +35 °C).

Осигурете студена вода към помпата.

c) Прегряване поради 
блокирала/запушена помпа.

Свържете се с доставчика на помпата.

d) Твърде високо или твърде ниско 
захранващо напрежение.

Проверете захранващото напрежение и 
при възможност коригирайте.

e) Няма захранване. Свържете електрозахранването.

f) Няма консумация на вода. Отворете чешма. Проверете дали 
височината между най-горната точка на 
нагнетателната тръба и помпата не 
надвишава 15 метра.

g) Помпата е в състояние на 
аларма.

Нулирайте помпата посредством 
бутона вкл./изкл. Вижте точка 2 в 
таблицата в раздел 6.1 Контролен 
панел.

2. Помпата не 
спира.

a) Съществуващата тръбна мрежа 
тече или е дефектна.

Поправете тръбната система.

b) Възвратният клапан е блокирал 
или липсва.

Почистете клапана или го поставете на 
мястото му.

3. Помпата 
изключва по 
време на 
работа.

a) Работа "на сухо". Възстановете 
водоснабдяването/поправете 
смукателната тръба.

b) Прегряване на помпата поради 
висока температура на водата 
(над +35 °C).

Осигурете студена вода към помпата.

c) Прегряване, причинено от:
– висока температура на околната 
среда (> 45 °C)

– претоварен двигател
– блокирал двигател/помпа.

Свържете се с доставчика на помпата.

d) Твърде ниско захранващо 
напрежение.

Проверете захранващото напрежение и 
при възможност коригирайте.

4. Помпата 
изключва по 
време на 
работа. 
Светлинният 
индикатор 
"Alarm" мига.

a) Чести стартирания/спирания, 
причинени от

– теч в смукателната тръба
– капеща чешма
– течаща тоалетна.

Възстановете 
водоснабдяването/поправете 
смукателната тръба.

5. Помпата 
стартира и спира 
твърде често.

a) Теч в смукателната тръба или 
въздух във водата.

Възстановете 
водоснабдяването/поправете 
смукателната тръба.

b) Твърде ниско или твърде високо 
налягане в мембранния 
резервоар.

Проверете налягането в мембранния 
резервоар. Вижте раздел 5.1 Работни 
условия.

6. Електрически 
удари от 
помпата.

a) Дефектно заземяване.
Свържете заземяването към помпата 
съгласно местните разпоредби.
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Ако помпата не стартира след отстраняване на повредата, свържете се с доставчика на помпата или с 
Грундфос за повече информация.

11. Отстраняване на отпадъци
Отстраняването на този продукт или части от 
него, като отпадък, трябва да се извърши по един 
от следните начини, събразени с екологичните 
разпоредби:

1. Използвайте местната държавна или частна 
служба по събиране на отпадъците.

2. Ако това не е възможно, свържете 
се с найблизкият офис или сервиз на 
Grundfos.

Фирмата си запазва правото на технически
промени.

7. Помпата 
стартира при 
липса на 
консумация на 
вода.

a) Дефектен възвратен клапан или 
тръбната мрежа тече или е 
дефектна.

Поправете възвратния клапан или 
тръбната мрежа.

Неизправност Причина Отстраняване
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Приложение 1

Dimensions
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Exploded view
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Декларация за съответствие

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products 
MQ, to which this declaration relates, are in conformity with these 
Council directives on the approximation of the laws of the EC member 
states:
– Machinery Directive (2006/42/EC).

Standards used: EN 809:1998 and EN 60204-1:2006.
– Low Voltage Directive (2006/95/EC).

Standards used: EN 60335-1:2002 and EN 60335-2-41:2003.
– EMC Directive (2004/108/EC).

Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.
This EC declaration of conformity is only valid when published as part 
of the Grundfos installation and operating instructions (publication 
number V7164915 1213).

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че 
продуктите MQ за които се отнася настоящата декларация, 
отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване 
на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:
– Директива за машините (2006/42/EC).

Приложени стандарти: EN 809:1998 и EN 60204-1:2006.
– Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC).

Приложени стандарти: EN 60335-1:2002 и 
EN 60335-2-41:2003.

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

Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е 
публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация 
на Grundfos (номер на публикацията V7164915 1213).

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, 
že výrobky MQ, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu 
s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů 
členských států Evropského společenství v oblastech:
– Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).

Použité normy: EN 809:1998 a EN 60204-1:2006.
– Směrnice pro nízkonapět’ové aplikace (2006/95/ES).

Použité normy: EN 60335-1:2002 a EN 60335-2-41:2003.
– Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

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

Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je 
zveřejněno jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos 
(publikace číslo V7164915 1213).

DK: EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne MQ som denne 
erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets 
direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes 
lovgivning:
– Maskindirektivet (2006/42/EF).

Anvendte standarder: EN 809:1998 og EN 60204-1:2006.
– Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).

Anvendte standarder: EN 60335-1:2002 og 
EN 60335-2-41:2003.

– EMC-direktivet (2004/108/EF).
Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.

Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den 
publiceres som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen 
(publikationsnummer V7164915 1213).

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die 
Produkte MQ, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
– Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).

Normen, die verwendet wurden: EN 809:1998 und 
EN 60204-1:2006.

– Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1:2002 und 
EN 60335-2-41:2003.

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

Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit 
der Grundfos Montage- und Betriebsanleitung 
(Veröffentlichungsnummer V7164915 1213) veröffentlicht wird.

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη 
ότι τα προϊόντα MQ 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).

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 809:1998 και 
EN 60204-1:2006.

– Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60335-1:2002 και 
EN 60335-2-41:2003.

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

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός 
εντύπου V7164915 1213).

ES: Declaración CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad 
que los productos MQ, a los cuales se refiere esta declaración, están 
conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las 
leyes de las Estados Miembros del EM:
– Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).

Normas aplicadas: EN 809:1998 y EN 60204-1:2006.
– Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).

Normas aplicadas: EN 60335-1:2002 y EN 60335-2-41:2003.
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se 
publique como parte de las instrucciones de instalación y 
funcionamiento de Grundfos (número de publicación V7164915 
1213).

FR: Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que 
les produits MQ, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes 
aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées 
ci-dessous :
– Directive Machines (2006/42/CE).

Normes utilisées : EN 809:1998 et EN 60204-1:2006.
– Directive Basse Tension (2006/95/CE).

Normes utilisées : EN 60335-1:2002 et EN 60335-2-41:2003.
– Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).

Normes utilisées : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.
Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa 
publication dans la notice d'installation et de fonctionnement 
Grundfos (numéro de publication V7164915 1213).

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

Korištene norme: EN 809:1998 i EN 60204-1:2006.
– Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).

Korištene norme: EN 60335-1:2002 i EN 60335-2-41:2003.
– Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).

Korištene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio 
Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja V7164915 1213).

IT: Dichiarazione di conformità CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti 
MQ, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle 
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE:
– Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Norme applicate: EN 809:1998 e EN 60204-1:2006.
– Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

Norme applicate: EN 60335-1:2002 e EN 60335-2-41:2003.
– Direttiva EMC (2004/108/CE).

Norme applicate: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.
Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando 
pubblicata come parte delle istruzioni di installazione e 
funzionamento Grundfos (pubblicazione numero V7164915 1213).
16
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KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме

Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы 
мəлімдемеге қатысты болатын MQ бұйымдары ЕО мүше 
елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына 
Еуроодақ Кеңесінің жарлықтарына сəйкес келетіндігін 
мəлімдейміз:
– Механикалық құрылғылар (2006/42/EC).

Қолданылған стандарттар: EN 809:1998 жəне 
EN 60204-1:2006.

– Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/EC).
Қолданылған стандарттар: EN 60335-1:2002 жəне 
EN 60335-2-41:2003.

– Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC).
Қолданылған стандарттар: EN 61000-6-2 жəне EN 61000-6-3.

Бұл EO сəйкестік туралы мəлімдеме тек ғана Грундфос 
компаниясының орнату жəне пайдалану нұсқасының бөлімі 
ретінде жарамды (баспаға шыққан нөмірі V7164915 1213).

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a MQ 
termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az 
Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács 
alábbi előírásainak:
– Gépek (2006/42/EK).

Alkalmazott szabványok: EN 809:1998 és EN 60204-1:2006.
– Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK).

Alkalmazott szabványok: EN 60335-1:2002 és 
EN 60335-2-41:2003.

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

Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha 
Grundfos telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 
V7164915 1213) részeként kerül kiadásra.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid 
dat de producten MQ waarop deze verklaring betrekking heeft, 
in overeenstemming zijn 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 normen: EN 809:1998 en EN 60204-1:2006.
– Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).

Gebruikte normen: EN 60335-1:2002 en EN 60335-2-41:2003.
– EMC Richtlijn (2004/108/EC).

Gebruikte normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.
Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer 
deze gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en 
bedieningsinstructies (publicatienummer V7164915 1213).

ID: EC pernyataan kesesuaian
Dengan ini, Grundfos, sebagai penanggung jawab tunggal 
menyatakan bahwa produk MQ telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Dewan yang merujuk pada hukum 
negara-negara anggota Komisi Eropa berikut ini:
– Ketentuan Mesin (2006/42/EC).

Standar yang digunakan: EN 809:1998 dan EN 60204-1:2006.
– Ketentuan Mengenai Keamanan Peralatan Bertegangan 

Rendah/Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standar yang digunakan: EN 60335-1:2002 dan 
EN 60335-2-41:2003.

– Ketentuan Mengenai Kompabilitas 
Elektromagnetik/EMC Directive (2004/108/EC).
Standar yang digunakan: EN 61000-6-2 dan EN 61000-6-3.

Deklarasi kesesuaian dengan EC hanya berlaku jika diterbitkan 
sebagai bagian dari petunjuk pengoperasian dan pemasangan 
Grundfos (nomor publikasi V7164915 1213).

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

Zastosowane normy: EN 809:1998 oraz EN 60204-1:2006.
– Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).

Zastosowane normy: EN 60335-1:2002 oraz 
EN 60335-2-41:2003.

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

Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy 
jest opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji 
montażu i eksploatacji (numer publikacji V7164915 1213).

PT: Declaração de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos 
MQ, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade 
com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das 
legislações dos Estados Membros da CE:
– Directiva Máquinas (2006/42/CE).

Normas utilizadas: EN 809:1998 e EN 60204-1:2006.
– Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE).

Normas utilizadas: EN 60335-1:2002 e EN 60335-2-41:2003.
– Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) 

(2004/108/CE).
Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando 
publicada como parte das instruções de instalação e funcionamento 
Grundfos (número de publicação V7164915 1213).

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

Применявшиеся стандарты: EN 809:1998 и EN 60204-1:2006.
– Низковольтное оборудование (2006/95/EC).

Применявшиеся стандарты: EN 60335-1:2002 и 
EN 60335-2-41:2003.

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

Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в 
случае публикации в составе инструкции по монтажу и 
эксплуатации на продукцию производства компании Grundfos 
(номер публикации V7164915 1213).

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele MQ, 
la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste 
Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:
– Directiva Utilaje (2006/42/CE).

Standarde utilizate: EN 809:1998 şi EN 60204-1:2006.
– Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE).

Standarde utilizate: EN 60335-1:2002 şi EN 60335-2-41:2003.
– Directiva EMC (2004/108/CE).

Standarde utilizate: EN 61000-6-2 şi EN 61000-6-3.
Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este 
publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și 
funcționare (număr publicație V7164915 1213).

SK: Prehlásenie o konformite EÚ
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, 
že výrobky MQ, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade 
s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov 
členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
– Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).

Použité normy: EN 809:1998 a EN 60204-1:2006.
– Smernica pre nízkonapät’ové aplikácie (2006/95/EC).

Použité normy: EN 60335-1:2002 a EN 60335-2-41:2003.
Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC).
Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.Toto prehlásenie o 
konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako súčasť 
montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo 
V7164915 1213).

SI: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki MQ, 
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).

Uporabljeni normi: EN 809:1998 in EN 60204-1:2006.
– Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).

Uporabljeni normi: EN 60335-1:2002 in EN 60335-2-41:2003.
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).

Uporabljeni normi: EN 61000-6-2 in EN 61000-6-3.
ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos 
instalacije in navodil delovanja (publikacija številka V7164915 1213).
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RS: EC deklaracija o konformitetu
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
MQ, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za 
usklađivanje zakona država članica EU:
– Direktiva za mašine (2006/42/EC).

Korišćeni standardi: EN 809:1998 i EN 60204-1:2006.
– Direktiva niskog napona (2006/95/EC).

Korišćeni standardi: EN 60335-1:2002 i EN 60335-2-41:2003.
– EMC direktiva (2004/108/EC).

Korišćeni standardi: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
Ova EC deklaracija o usaglašenosti važeća je jedino kada je izdata 
kao deo Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 
V7164915 1213).

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet MQ, 
joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien 
vaatimusten mukaisia seuraavasti:
– Konedirektiivi (2006/42/EY).

Sovellettavat standardit: EN 809:1998 ja EN 60204-1:2006.
– Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY).

Sovellettavat standardit: EN 60335-1:2002 ja 
EN 60335-2-41:2003.

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

Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se 
julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun 
numero V7164915 1213).

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

Tillämpade standarder: EN 809:1998 och EN 60204-1:2006.
– Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).

Tillämpade standarder: EN 60335-1:2002 och 
EN 60335-2-41:2003.

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

Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den 
publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion 
(publikation nummer V7164915 1213).

TR: EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan MQ 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 standartlar: EN 809:1998 ve EN 60204-1:2006.
– Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC).

Kullanılan standartlar: EN 60335-1:2002 ve 
EN 60335-2-41:2003.

– EMC Diretifi (2004/108/EC).
Kullanılan standartlar: EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3.

İşbu AT uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma 
talimatlarının (basım numarası V7164915 1213) bir parçası olarak 
basıldığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.

Bjerringbro, 10th June 2011

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.

Насосы типа MQ сертифицированы в системе ГОСТ.
Сертификат соответствия:
№ РОСС DK.АЯ56.B44404, срок действия до 26.01.2015г. 

Истра, 1 августа 2012 г.

Касаткина В. В.
Руководитель отдела качества,

экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,

Истринский район,
дер. Лешково, д.188

Àß56
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

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

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

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

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

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 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-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

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

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

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

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

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

India
GRUNDFOS Pumps India Private 
Limited
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
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Malaysia

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 
39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 
737-30-00
Факс (+7) 495 564 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.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen 
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

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

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

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 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 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

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

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

Addresses Revised 24.10.2013
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