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1. Általános ismeretek

1.1 Bevezetés
Ezek a telepítési és használati utasítások a DDI 209 
membrán adagolószivattyú üzembe helyezésével és 
kezelésével kapcsolatos minden ismeretet 
tartalmazzák.
Ha további információkra van szüksége, vagy 
felmerül valamilyen probléma, amely nincs 
részletesen ismertetve ebben a kézikönyvben, akkor 
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Grundfos Alldos 
vállalattal.

1.2 Karbantartási dokumentáció
Ha bármilyen kérdése van, érdeklődjön 
a legközelebbi Grundfos Alldos vállalatnál, vagy 
javítóműhelynél.

Figyelmeztetés
Ezek a teljes telepítési és használati 
utasítások a www.Grundfosalldos.com 
weboldalon is elérhetők.
A telepítés előtt olvassuk el a szerelési 
és üzemeltetési utasítást. A telepítés és 
üzemeltetés során vegyük figyelembe 
a helyi előírásokat, és szakmai 
ajánlásokat.
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1.3 A termékre vonatkozó ismeretek

1.3.1 Szivattyútípusok
A DDI 209 adagolószivattyú különféle 
teljesítménytartományban és méretben kapható:

Az alábbiak láthatók a szivattyú adattábláján 
(lásd a 4.1 Azonosítás részt):
• A szivattyú típusa, amelyből kiolvasható 

a lökettérfogat, a csatlakozási méret és 
a teljesítményadatok (lást alább).

• A szivattyú gyártási száma, amely a szivattyú 
azonosítására használható.

• A szivattyú konfiguráció fontosabb jellemzői, 
például az adagolási szállítómagasság és 
a szelep anyagai. Ezeket a 4.2 A típusszám 
magyarázata részben ismertetjük.

• Maximális szállítási teljesítmény és maximális 
ellennyomás.

• Tápfeszültség, vagy hálózati feszültség és 
hálózati frekvencia.

1.3.2 Csatlakozási méret

Szivattyútípusok

DDI 0.4-10
DDI 2.2-16
DDI 2.5-10
DDI 5.5-10
DDI 13.8-4
DDI 20-3

Megjegyzés A viszkózus folyadékokat a 
továbbiakban HV variánsnak nevezzük.

Szivattyú- 
típus Csatlakozási méret HV variáns

DDI 0.4-10 DN 4 DN 4
DDI 2.2-16 DN 4 DN 8
DDI 2.5-10 DN 4 DN 8
DDI 5.5-10 DN 4 DN 8
DDI 13.8-4 DN 8/10 DN 8
DDI 20-3 DN 8/10 DN 8
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1.3.3 Szivattyúteljesítmény
Teljesítményadatok maximális szivattyú ellennyomás esetén

* Vegye figyelembe a maximális megengedett hőmérsékleteket, és azt, hogy a súrlódási veszteség 
növekszik az adagolt közeg viszkozitásával.

** A HV variáns szivattyúk esetében a maximális adagolási térfogat akár 10 %-al kevesebb is lehet.

*** A 10 bar-nál alacsonyabb ellennyomás esetén, a DDI 0.4-10 maximális adagolt mennyisége fokozatosan 
1 l/h-ra növekszik.

Szivattyútípus

Normál működés Lassú üzemmódú működés

Q**

p max.*
Max. 

löketse- 
besség

Q**

p max.*
Max. 

löketse- 
bességSzabvá- 

nyos
Plus3 

rendszer- 
rel

Szabvá- 
nyos

Plus3 
rendszer- 

rel

[l/h] [l/h] [bar] [n/min] [l/h] [l/h] [bar] [n/min]

DDI 0.4-10 0,4*** 0,4*** 10 180 0,26*** 0,26*** 10 120
DDI 2.2-16 2,2 1,9 16 180 1,5 1,2 16 120
DDI 2.5-10 2,5 2,2 10 180 1,7 1,4 10 120
DDI 5.5-10 5,5 4,9 10 180 3,7 3,2 10 120
DDI 13.8-4 13,8 — 4 180 9,2 — 4 120
DDI 20-3 20 — 3 180 13,3 — 3 120

Megjegyzés
A szivattyú a maximális adagolási 
térfogatának 1-100 % közötti 
tartományban működtethető.

Megjegyzés
A maximális kijelzőadat nagyobb, mint 
a szivattyú névleges kapacitása, mert 
ez az alapbeállításra vonatkozik.
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1.3.4 Pontosság
• A következő feltételek mellett:

– víz az adagolt közeg
– teljesen légmentesített adagolófej
– szabványos szivattyúváltozat.

• Adagolási mennyiség fluktuáció és lineáris 
eltérés: A teljes mérési tartomány ± 1,5 %-a.

• Konstrukciós tűrés: a VDMA 24284 szabvány 
szerint.

1.3.5 Szívónyomás és ellennyomás / 
szívómagasság működés közben

Maximális szívónyomás

* A nyomásérzékelővel (áramlásfigyelős szivattyú 
opció) ellátott szivattyúk esetén, a szívónyomás 
a szívóoldalon nem haladhatja meg az 1 bar-t.

Minimális ellennyomás a szivattyú nyomóoldali 
szelepénél

* A nyomásérzékelővel (áramlásfigyelős szivattyú 
opció) ellátott szivattyúk esetében, a minimális 
rendszernyomás 2 bar, és a minimális 
nyomáskülönbség a szívó- és a nyomóoldal között 
2 bar.
Ha a térfogatáram nem állandó (mint például az 
érintkezős vagy az analóg vezérlés esetén), még 
minimális térfogatáramok esetén sem eshet a 
nyomás a minimális nyomás vagy a minimális 
nyomáskülönbség érték alá.

Maximális szívómagasság* (indítás) a vízhez 
hasonló viszkozitású közeg esetén

* Légtelenítő szelep nyitva.

** A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúkat egy 
különleges indítóeszközzel együtt szállítjuk.

Szivattyú- 
típus

Működési feltételek / változat*

N
or

m
ál

 m
űk

öd
és

La
ss

ú 
üz

em
m

ód
ú 

m
űk

öd
és

Pl
us

3  
re

nd
sz

er
re

l

[bar] [bar] [bar]

DDI 0.4-10 - 
DDI 5.5-10 2 2

Nincs elárasztott 
szívóoldal, nincs 
pozitív szívóoldali 

nyomás!
DDI 13.8-4 2 2 —
DDI 20-3 1,5 1,5 —

Szivattyú- 
típus

Működési feltételek / változat*

Mind*

[bar]

DDI 0.4-10 - 
DDI 20-3 1

Szivattyú- 
típus

Működési körülmények / változat

Folyamatos 
működés

Folyamatos 
működés a Plus3 

rendszerrel

[m] [m]

DDI 0.4-10 Elárasztott 
szívóoldal **

DDI 2.2-16 1,5 **
DDI 2.5-10 1,5 **
DDI 5.5-10 2,0 **
DDI 13.8-4 2,8 —
DDI 20-3 2,8 —
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Maximális szívómagasság* (folyamatos működés) gázfelszabadulástól mentes, vízhez hasonló 
viszkozitású közeg esetén

* Adagolófej és szelepek nedvesítve.

1.3.6 Hangnyomásszint
45 dB(A), tesztelés a DIN 45635-01-KL3 
szabványnak megfelelően.

1.3.7 Védelmi osztály

• Hálózati csatlakozódugóval felszerelt szivattyú: 
IP65.

• Hálózati csatlakozódugó nélküli szivattyú:
Az IP65 csak akkor biztosítható, ha a tápkábel 
csatlakozása is IP65 védelemmel rendelkezik.

1.3.8 Energiaszükséglet
Váltakozó áramú táplálás
• Névleges feszültségtartomány: 110-240 V.

Eltérés a névleges értéktől: ± 10 %.
• Hálózati frekvencia: 50/60 Hz.
• Maximális bemenőteljesítmény: 20 W az összes 

érzékelővel együtt (csökkentse 
a bemenőteljesítményt a szivattyútípusnak és 
a csatlakoztatott érzékelőknek megfelelően).

24 V egyenfeszültségű táplálás
• Tápfeszültség: 24 V.

Eltérés a névleges értéktől: ± 15 %.
• Az egyenfeszültség minősége: simított, 

hullámosság 3,6 V alatt.
• Maximális bemenőteljesítmény: 20 W az összes 

érzékelővel együtt (csökkentse 
a bemenőteljesítményt a szivattyútípusnak és 
a csatlakoztatott érzékelőknek megfelelően).

1.3.9 Környezeti és működési körülmények
• Megengedett környezeti hőmérséklet:

0 °C-tól +40 °C-ig.
• Megengedett tárolási hőmérséklet:

–10 °C-tól +50 °C-ig.
• Megengedhető légnedvesség: max. relatív 

páratartalom: 92 % (kondenzálódás nélkül).

Szivattyú- 
típus

Működési körülmények / változat

Normál működés Lassú üzemmódú 
működés

Normál működés a 
Plus3 rendszerrel

Lassú üzemmódú 
működés a Plus3 

rendszerrel

[m] [m] [m] [m]

DDI 0.4-10 Elárasztott szívóoldal Elárasztott szívóoldal 1,5 1,5
DDI 2.2-16 4 6 1,5 1,5
DDI 2.5-10 4 6 1,5 1,5
DDI 5.5-10 4 6 1,5 1,5
DDI 13.8-4 3 3 — —
DDI 20-3 3 3 — —

Megjegyzés

A szivattyú maximális adagolási 
térfogatának 10 %-nál és az alatt, 
átmenetileg rezonanciazaj jelentkezhet 
a léptetőmotornál.

Vigyázat

A védelmi osztálynak csak akkor felel 
meg, ha az aljzatok védettek! A védelmi 
osztályra vonatkozó adatok csak olyan 
szivattyúk esetében érvényesek, 
amelyeknél a dugókat vagy csavaros 
fedeleket szakszerűen helyezték be, 
illetve csavarták be.

Megjegyzés A táplálás elektromosan le legyen 
választva a ki- és bemenőjelekről.

Figyelmeztetés
A DDI 209 használata NEM jóváhagyott 
potenciálisan robbanásveszélyes 
területeken!

Vigyázat

A telepítés helyszíne fedett legyen!
Gondoskodni kell arról, hogy a motor 
és a szivattyú védelmi osztályára ne 
legyenek befolyással a légköri 
viszonyok.
Az elektronikával felszerelt szivattyúk 
csak beltéri használatra valók!
Ne telepítse őket a szabadba!
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1.3.10 Adagolt közeg

Az adagolt közegnek az alábbi alapvető jellemzői 
legyenek:
• folyadék
• nem koptató
• nem gyúlékony.

Ha az adagolt közeg gázokat bocsát ki, vegye 
figyelembe a következőket:
• A Plus3 rendszer nélküli DDI 209 elárasztott 

szívóoldallal használható mérsékelt 
gázkibocsátású közegek, például klóros 
fehérítőszerek szállítására. Lásd a 5. Telepítés 
című részt.

• A Plus3 rendszerrel ellátott DDI 209 használható 
mérsékelt gázkibocsátású közegek, például 
klóros fehérítőszerek szállítására. A DDI 5.5-10 
szivattyút a Plus3 rendszerrel használva a 3 bar 
maximális rendszernyomással, H2O2 akár 31 %-
os maximum is adagolható. Elárasztás nélküli 
szívóoldal!

A maximális megengedett viszkozitás üzemi hőmérsékleten*

* A jelzett értékek hozzávetőleges értékek és Newton-féle folyadékokra érvényesek.
Ne feledje, hogy a viszkozitás növekszi, ha a hőmérséklet csökken!

Vigyázat

Ha kérdése lenne a szivattyú 
alkalmasságával és anyagának 
ellenálló képességével kapcsolatban az 
adagolt anyagra vonatkozóan, kérjük 
forduljon a Grundfos Alldoshoz.

Szivattyútípus

Maximális viszkozitás*

Normál 
működés

Lassú 
üzemmódú 
működés

Normál működés 
a Plus3 rendszerrel

Lassú üzemmódú működés 
a Plus3 rendszerrel

[mPa s] [mPa s] [mPa s] [mPa s]

DDI 0.4-10 - 
DDI 2.5-10 200 200 200 200

DDI 5.5-10 100 200 100 200
DDI 13.8-4 -
DDI 20-3 100 200 — —

Szivattyútípus HV variáns

DDI 0.4-10 500 1000 500 500
DDI 2.2-16 -
DDI 2.5-10 200 1000 — —

DDI 5.5-10 -
DDI 20-3 200 500 — —
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Megengedhető közeghőmérséklet

* A 120 °C-os hőmérséklet max. 2 bar ellennyomás 
esetén rövid időre (15 perc) megengedett.

** 70 °C-nál a maximális ellennyomás 3 bar.

1.4 Alkalmazások

1.4.1 Megfelelő, elfogadható és helyes használat
A DDI 209 szivattyút, amely alkalmas nem koptató 
és nem gyúlékony folyadék szállítására, szigorúan 
a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően szabad 
használni.

1.5 Garancia
Az általános eladási és szállítási feltételeink szerinti 
garanciánk csak akkor érvényes,
• ha a szivattyút a jelen kézikönyvben foglaltak 

szerint használják.
• a szivattyút nem szerelik szét, és nem kezelik 

szakszerűtlenül.
• ha a javításokat arra jogosult és képzett 

szakember végzi.
• ha eredeti tartalékalkatrészt használnak 

a javításhoz.

2. Biztonság
Ez a kézikönyv olyan általános útmutatásokat 
tartalmaz, amelyeket a szivattyú telepítése, 
használata és karbantartása során be kell tartani. 
Ezért ezt a kézikönyvet el kell olvasnia a telepítést 
irányító mérnöknek és az ezzel foglalkozó 
szakembereknek és kezelőknek a telepítés és 
beüzemelés előtt, és ennek bármikor 
hozzáférhetőnek kell lennie a szivattyú telepítési 
helyén.
Nem csak a "Biztonság" című részben megadott 
általános biztonsági utasításokat kell betartani, 
hanem a más részekben ismertetett specifikus 
biztonsági utasításokat is.

2.1 A biztonsági utasítások azonosítása 
a kézikönyvben

Ha a jelen kézikönyvben lévő biztonsági utasításokat 
és más tanácsokat nem fogadják meg, akkor ez 
személyi sérüléshez, hibás működéshez, vagy a 
szivattyú károsodásához vezethet. A biztonsági 
utasítások és más tanácsok az alábbi jelekkel 
azonosíthatók:

A közvetlenül a szivattyún látható információkat, 
például a folyadékcsatlakozások címkézését, 
figyelemmel kell kísérni és gondoskodni kell arról, 
hogy ezek mindig olvashatók legyenek.

Adagolófej 
anyag

Min. 
közeghő- 
mérséklet

Max. 
közeghőmérséklet

p < 10 bar p < 16 bar

[°C] [°C] [°C]

PVC 0 40 20
Rozsdament
es acél, 
DIN 1.4571*

–10 70 70

PP 0 40 20
PVDF** –10 60* 20

Figyelmeztetés
Vegyszerek kezelésekor tartsa be 
a gyártó biztonsági utasításait!

Vigyázat

Az adagolt közegnek folyadék 
formában kell rendelkezésre állnia!
Fordítson figyelmet az adagolt közeg 
fagyáspontjára és forráspontjára!

Vigyázat

Azoknak az alkatrészeknek az 
ellenállása, amelyek kapcsolatba 
kerülnek a közeggel, függ magától 
a közegtől, a közeg hőmérsékletétől és 
az üzemi nyomástól. Ügyeljen arra, 
hogy a közeggel érintkező alkatrészek 
vegyileg ellenállóak legyenek 
a közeggel szemben az adott működési 
feltételek mellett!
Ügyeljen arra, hogy a szivattyú 
alkalmas legyen az adott adagolt közeg 
szállítására!

Figyelmeztetés
A szivattyúk működtetése más 
alkalmazásban, vagy a jóváhagyotttól 
eltérő környezeti és működési feltételek 
mellett, nem megfelelőnek tekintendő, 
és nem megengedett. Grundfos Alldos 
a nem megfelelő használatból származó 
károkért nem tehető felelőssé.

Figyelmeztetés
Az olyan biztonsági előírásokat, 
amelyek figyelmen kívül hagyása 
személyi sérülést okozhat, az általános 
Veszély-jellel jelöljük.

Vigyázat

Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra 
hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen 
kívül hagyása a gépet vagy annak 
működését veszélyeztetheti.

Megjegyzés
Itt a munkát megkönnyítő és 
a biztonságos üzemeltetést elősegítő 
tanácsok és megjegyzések találhatóak.
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2.2 Jelölés a szivattyún
A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúkat a következő, 
veszélyre felhívó, szöveggel látjuk el:

2.3 A személyzet oktatása és minősítése
Az üzemeltetésért, a karbantartásért, az 
ellenőrzésért és a telepítésért felelős személyeknek 
megfelelő minősítéssel kell rendelkezniük ezeknek 
a feladatoknak az ellátására. Az üzemeltetőnek 
a felelősség területeit, a vezetői jogköröket és 
a személyzet fölötti ellenőrzést pontosan meg kell 
határoznia.
Ha a személyzetnek nincs meg a kellő szakismerete, 
akkor megfelelő oktatásban kell részesíteni és 
útmutatásokat kell adni neki. Ha szükséges, az 
oktatást a szivattyú üzemeltetőjének kérésére 
a gyártó vagy a forgalmazó is megadhatja. 
Az üzemeltető felelős azért, hogy a személyzet 
megértse a jelen kézikönyvben foglaltakat.

2.4 A biztonsági előírások be nem 
tartásából adódó kockázatok

A biztonsági előírások be nem tartásának veszélyes 
következményei lehetnek a személyzetre, 
a környezetre és a szivattyúra. Ha nem tartják be 
a biztonsági utasításokat, akkor a kárigény érvényét 
veszíti.
A biztonsági előírások be nem tartása a következő 
kockázatokat hordozza:
• a szivattyú vagy a rendszer fontos funkciókat nem 

tud ellátni.
• a karbantartás megadott módszereinek be nem 

tartása.
• személyi sérülések az elektromos, mechanikus 

és vegyi hatásoknak való kitettség 
következtében.

• környezetkárosítás a káros anyagok szivárgása 
miatt.

2.5 Biztonságtudatos munka
A jelen kézikönyvben adott biztonsági utasításokat, 
a vonatkozó nemzeti egészségügyi és biztonsági 
előírásokat és bámilyen, az üzemeltető belső 
munkavégzésre, üzemeltetésre és biztonságra 
vonatkozó előírásait be kell tartani.

2.6 Biztonsági előírások az üzemeltető 
illetve felhasználó számára

A szivattyú veszélyesen forró vagy hideg részeit 
védeni kell a véletlen érintéstől.
A kiszivárgott veszélyes (pl. forró, mérgező) 
anyagoktól olyan módon kell megszabadulni, hogy 
az ne okozzon kárt a személyzetnek és 
a környezetnek. A jogszabályokat be kell tartani.
Az elektromos energia által okozta károkat meg kell 
előzni (erről bővebben olvashat például a VDE-
meghatározásokban, vagy a helyi 
áramszolgáltatónál).

2.7 A karbantartási, ellenőrzési és 
telepítési munkákra vonatkozó 
biztonsági előírások

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy 
minden karbantartási, ellenőrzési és telepítési 
munkát arra jogosult és megfelelően képzett 
személy végezzen el, akit kellően kioktattak a jelen 
kéziköny elolvasása révén.
A szivattyún minden munkát a szivattyú álló 
állapotában kell elvégezni. A szivattyú leállításának 
jelen kézikönyvben ismertetett módját be kell tartani.
Az egészségre káros folyadékokat szállító 
szivattyúkat vagy szivattyú egységeket mentesíteni 
kell a szennyeződéstől.
Minden biztonsági és védelmi készüléket azonnal 
üzembe kell helyezni, a munka befejezése után.
Olvassa el a későbbi indítások előtt a kezdeti indítás 
című részben leírt pontokat.

2.8 Tartalékalkatrészek engedély nélküli 
módosítása és utángyártása

A szivattyú átalakítása vagy módosítása csak 
a gyártó engedélyének megszerzése után történhet. 
A gyártó által engedélyezett eredeti 
tartalékalkatrészek használata biztonságos. Más 
alkatrészek használatának minden 
következményéért azok felhasználója felel.

2.9 Helytelen használati módok
A leszállított szivattyú használati biztonsága csak 
akkor szavatolt, ha azt a 1. Általános ismeretek 
résznek megfelelően használják. A megadott 
határértékeket semmilyen körülmények között sem 
szabad túllépni.

Ügyeljen a maró hatású folyadékokra!
Kausztifikálás veszélye az adagolt 
közeg által!
Ha a szivattyú fel van töltve tartsa zárva 
a fedelet és ne érintse meg 
a feltöltőkamra belsejét!
A szivattyú szétszerelése és szállítása 
előtt ürítse ki teljesen a feltöltőkamrát 
és tisztítsa ki, ha szükséges!

Figyelmeztetés
Az elektromos csatlakozások 
kialakítását csak szakképzett személy 
végezheti!
A szivattyúházat csak a Grundfos 
Alldos által meghatalmazott személyek 
nyithatják fel!
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2.10 A rendszer biztonsága az 
adagolórendszer hibája esetén

A DDI 209 típusú adagolószivattyút a legújabb 
technológiák figyelembevételével tervezték, 
gyártását és tesztelését pedig nagy gondossággal 
végezték. Azonban az adagolórendszerben hiba 
léphet fel. Azokat a rendszereket, amelyekbe az 
adagolószivattyúkat telepítették, úgy kell 
megtervezni, hogy az egész rendszer biztonsága 
még megmaradjon akkor is, ha az adagolószivattyú 
meghibásodik. Gondoskodjon az ehhez szükséges, 
megfelelő ellenőrző és szabályozó funkciókról.

3. Szállítás és átmeneti tárolás

3.1 Szállítás

3.2 Kézbesítés
A DDI 209 adagolószivattyút kartondobozba 
csomagolva szállítjuk. Az átmeneti tárolás idejére 
helyezze vissza a szivattyút a csomagolásába.

3.3 Kicsomagolás
Őrizze meg a csomagolást későbbi tárolás, illetve 
visszaszállítás esetére, vagy a helyi előírások 
betartásával helyezze el a hulladékban.

3.4 Átmeneti tárolás
• Megengedett tárolási hőmérséklet:

–10 °C-tól +50 °C-ig.
• Megengedhető légnedvesség: max. relatív 

páratartalom: 92 % (kondenzálódás nélkül).

3.5 Visszaszállítás
A szivattyút eredeti, vagy azzal egyenértékű 
csomagolásban szállítsa vissza.
A szivattyút alaposan meg kell tisztítani 
visszaszállítás vagy tárolás előtt. Alapvetően fontos, 
hogy a szivattyúban ne maradjon nyomokban sem 
mérgező vagy veszélyes közeg.

Mielőtt javításra visszaküldené a szivattyút a 
Grundfos Alldoshoz, a jelen utasítások végén 
található biztonsági nyilatkozatot egy erre illetékes 
személynek ki kell töltenie és a szivattyúhoz kell 
rögzítenie, jól látható módon.

Ha a Grundfos Alldost felkéri a szivattyú javítására, 
akkor gondoskodnia kell arról, hogy a szivattyú 
mentes legyen az egészségre káros vagy mérgező 
anyagoktól. Ha a szivattyút ilyen közeg szállítására 
használták, akkor a visszaszállítás előtt a szivattyút 
meg kell tisztítani.
Ha megfelelő tisztítás nem lehetséges, akkor a 
vegyszerre vonatkozó minden adatot meg kell adni.
Ha a fentiek nem teljesülnek, akkor a Grundfos 
Alldos visszautasíthatja a szivattyú befogadását 
javításra. A szivattyú visszaküldésének várható 
költségét a vásárlónak kell megfizetnie.
A biztonsági nyilatkozat a jelen utasítások végén 
található.

4. Műszaki adatok

4.1 Azonosítás

1. ábra DDI 209 adattábla

Vigyázat Ne dobja vagy ejtse le a szivattyút.

Vigyázat

A Grundfos Alldos nem vállal 
felelősséget a szivattyú olyan 
károsodásáért, amely a nem megfelelő 
szállítás vagy hiányos illetve nem 
megfelelő csomagolás miatt következik 
be!

Vigyázat

Ha a szivattyút egészségre káros vagy 
mérgező közeg szivattyúzására 
használták, akkor a szivattyút 
szennyezettnek kell minősíteni.

Vigyázat
A tápkábel cseréjét csak egy Grundfos 
Alldos által megbízott szervizműhely 
végezheti el.

TM
03

 8
68

7 
22

07

Poz. Leírás

1 Típusmegjelölés
2 Típus
3 Maximális szállítókapacitás [l/h]
4 Feszültség [V]
5 Frekvencia [Hz]
6 Termékszám
7 Származási ország
8 Év és hét kód
9 Jóváhagyási jelzések, CE jelzés, stb.

10 Maximális nyomás [bar]
11 Gyártási szám
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4.2 A típusszám magyarázata

Példa: DDI 2- 16 AR PVC /V /G -F -3 1 3 B1 B

Típustartomány Hálózati csatlakozó dugó

DDI X Dugó nélkül

Maximális átfolyás [l/h] F EU (Schuko)

Maximális ellennyomás [bar] B Egyesült Államok, Kanada

Vezérlésváltozat I Ausztrália, Új-Zéland, Taivan

AR Szabványos E Svájc

AF AR áramlásfigyeléssel Csatlakozás, szívó/nyomó

AP AR PROFIBUS-szal B6 Cső, 4/6 mm

APF AR áramlásfigyelővel és 
PROFIBUS-szal 3 Cső, 4/6 mm

Adagolófej változat A5 Cső, 5/8 mm

PP Polipropilén 4 Cső, 6/9 mm
PV PVDF (polivinilidén-fluorid) 6 Cső, 9/12 mm
PVC Polivinilklorid C4 Cső, 1/8" / 1/4"

SS Rozsdamentes acél, 
DIN 1.4401 R Cső, 1/4" / 3/8"

PP-P3 PP a Plus3 rendszerrel S Cső, 3/8" / 1/2"
PVC-P3 PVC a Plus3 rendszerrel A Menetes, Rp 1/4, belső

PP-L PP + integrált membrános 
szivárgásérzékelő V Menetes, 1/4" NPT, belső

PV-L PV + integrált membránszivárgás 
érzékelő A9 Menetes, 1/2" NPT, külső

PVC-L PVC + integrált membránszivárgás 
érzékelő B1 Cső, 6/12 mm/

Cementezés d. 12 mm

SS-L SS + integrált membránszivárgás 
érzékelő B2 Cső, 13/20 mm/

cementezés d. 25 mm

Tömítőanyag Szeleptípus

E EPDM 1 Szabványos
V FKM

2
Rugós előfeszítésű
0,05 bar szívóoldali nyitónyomás; 
0,05 bar nyomóoldali nyitónyomás

T PTFE

Szelepgolyó anyag

C Kerámia
3

Rugós előfeszítésű
0,05 bar szívóoldali nyitónyomás; 
0,8 bar nyomóoldali nyitónyomás

G Üveg
T PTFE
SS Rozsdamentes acél, DIN 1.4401

4
Rugós előfeszítésű, csak a nyomó 
oldalon
0,8 bar nyitónyomás

Vezérlőtábla pozíció

F Homlokra szerelt
T Felső szerelésű

Tápfeszültség

3 1 x 100-240 V, 50/60 Hz
I 24 V DC
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4.3 Általános leírás
A DDI 209 léptetőmotorral és elektronikus 
teljesítményvezérléssel ellátott adagolószivattyú. 
A szivattyú működtetése egy diagonális vagy 
vízszintes kijelzőn és egy felhasználóbarát 
menürendszeren keresztül történik.
A DDI 209 különféle változatokban kapható. 
Lásd a 1. Általános ismeretek című részt is.
Az általános leírásban az alábbi jellemzők szerint 
különböztetjük meg az adagolófejjel ellátott 
szivattyúkat:
• kézi légtelenítés (szabványos)
• Plus3 rendszer
• membránszivárgás érzékelő.

Opció:
A szivattyú felszerelhető a következőkkel is:
• áramlásfigyelő
• interfész a PROFIBUS-hoz.
A funkciókat ismertetjük, de ezek csak a megfelelő 
szivattyúváltozatra vonatkoztathatók.

4.3.1 DDI 209 kézi légtelenítéssel

2. ábra DDI 209 kézi légtelenítéssel
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3b

3a

V

I

2a

Poz. Komponensek

3a Szívószelep

3b Nyomószelep

2a Adagolófej kézi légtelenítéssel

I Csatlakozás a légtelenítő csőhöz

V Légtelenítő csavar a kézi légtelenítéshez
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4.3.2 DDI 209 Plus3 rendszer feltöltő és kalibráló rendszerrel a mérsékelten gázkibocsátó 
folyadékokhoz (klóros fehérítőszerek) (csak a DDI 209 0.4-10 és a DDI 209 5.5-10 közé eső 
típusok esetében)

3. ábra DDI 209 Plus3 rendszer

4.3.3 A Plus3 rendszer működési elve
A Plus3 rendszer működés közben:
• A feltöltőkamra (F) fel van töltve az adagolandó 

közeggel a szívószelepen (3a) keresztül.
– A kalibrálócső (E) feltöltve a feltöltőkamrából.
– A fel nem használt közeg visszafolyik 

a tartályba a túlfolyócsövön (H) keresztül.
• Az adagolt közeg a kalibrálócsőből (E) 

a kiömlőszelephez (3b) folyik a kis 
adagolómembránon keresztül.
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D

3b

V

2c

3a

K

1e

A

L

F

G
1e

I
J

H

D

V
E

D

V

2c

L
M
N

Poz. Komponensek

3a Szívószelep

3b Nyomószelep

2c Adagolófej Plus3 rendszer

I Csatlakozás a légtelenítő csőhöz

V Légtelenítő csavar

A Szívóoldali cső a tartályból

1e Vezeték a kalibrálócsőből (E) az 
adagolófejhez (2c)

D Leválasztó szelep a kalibrálócsőnél (E)

E Kalibrálócső

F Feltöltőkamra

G Csatlakozás a túlfolyócsőhöz (H)

H Túlfolyócső a tartályhoz (PVC cső 8/11) 

J Légtelenítő cső a tartályhoz

K Nyomóoldali csővezeték

L Fedél

M Öntapadó címke

N Légtelenítő cső

Megjegyzés Működés közben a leválasztószelepnek 
(D) nyitva kell lennie!
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4. ábra A Plus3 rendszer működési elve

4.3.4 DDI 209 membránszivárgás érzékelővel

5. ábra DDI 209 membránszivárgás érzékelővel
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VI

2b

Poz. Komponensek

3a Szívószelep

3b Nyomószelep

2b Adagolófej karimával a membránszivárgás 
érzékeléshez

I Csatlakozás a légtelenítő csőhöz

V Légtelenítő csavar a kézi légtelenítéshez

O Optikai érzékelő

P M12 dugó az 1-es aljzathoz
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4.3.5 A membránszivárgás érzékelő működési 
elve

A membránszivárgás érzékelővel (MLS) felszerelt 
szivattyúk egy különleges adagolófej karimával 
vannak ellátva egy optikai érzékelő számára. 
A szivattyúkat gyárilag beépített membránszivárgás 
érzékelővel (MLS) szállítjuk.
Az optoelektronikai érzékelő elemei:
• infravörös adó
• infravörös vevő.

6. ábra Membránszivárgás érzékelő (MLS)

Ha szivárog a membrán,
• a folyadék bejut az adagolófej karimába.
• megváltozik a fénytörés.
• az érzékelő jelet ad ki.
Az elektronika két érintkezőt működtet, amelyek 
felhasználhatók például riasztójel indítására, vagy 
a szivattyú leállítására.

4.3.6 Áramlásfigyelő az adagolás szabályozására
A nyomásérzékelő (áramlásfigyelős szivattyú opció) 
adagolásfigyelőként, valamint az egész 
teljesítménytartományban nyomásfigyelőként 
használatos.
Az adagolásfigyelésre szolgáló áramlásfigyelő az 
adagolófejbe integrált nyomásérzékelőből áll.
A nyomásérzékelő áramlásfigyelős szivattyú 
opcióként áll rendelkezésre. A nyomásérzékelőt 
szállításkor szerelik fel a szivattyúra. Utólagos 
felszerelés nem lehetséges.

4.3.7 A HV variáns a víznél nagyobb viszkozitású 
folyadékokhoz

Minden HV-variáns szivattyú fel van szerelve rugós 
előfeszítésű szelepekkel, némelyiknek nagy 
névleges átmérője és adapterei vannak.
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Megjegyzés

A nyomásszabályozás elsődlegesen 
a szivattyú védelmét szolgálja. Ez a 
funkció nem alkalmas a túlfolyószelep 
helyettesítésére.

Megjegyzés
Figyelje meg, hogy a HV-variáns 
szivattyúnak mások a méretei, és más 
csatlakozócső méretre lehet szükség!
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4.4 Méretezett rajzok

7. ábra DDI 209

A DDI 209 méretei
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a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm] e c HV

[mm]
d HV
[mm] e HV

DDI 0.4-10 239 23 175,5 112 G 3/8 175,5 112 G 3/8
DDI 2.2-16 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 2.5-10 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 5.5-10 239 23 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 13.8-4 240 29 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8
DDI 20-3 240 29 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8
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8. ábra A DDI 209 a Plus3 rendszerrel

A Plus3 rendszerrel felszerelt DDI 209 méretei (csak DDI 0.4-10 - DDI 5.5-10)

9. ábra DDI 209 membránszivárgás érzékelővel

A membránszivárgás érzékelővel ellátott DDI 209 méretei
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a2
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a2
[mm]

b2
[mm]

c2
[mm]

d2
[mm] e2

DDI 0.4-10 276 25 61 240 G 3/8
DDI 2.2-16 276 25 61 240 G 3/8
DDI 2.5-10 276 25 61 240 G 3/8
DDI 5.5-10 276 25 61 240 G 3/8
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a1
[mm]

b1
[mm]

c1
[mm]

d1
[mm] e1 c1 HV

[mm]
d1 HV
[mm] e1 HV

DDI 0.4-10 250 34 175,5 112 G 3/8 175,5 112 G 3/8
DDI 2.2-16 250 34 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 2.5-10 250 34 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 5.5-10 250 34 175,5 112 G 3/8 207,5 176 G 5/8
DDI 13.8-4 251 40 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8
DDI 20-3 251 40 185 133 G 5/8 185 133 G 5/8
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4.5 Súly

4.6 Anyagok
A szivattyúház anyaga
Szivattyú és szabályozó egység burkolat:
s PS FR GF 22 (üvegszál erősítésű polisztirol).

Nyomásérzékelő (áramlásfigyelő)
Érzékelő: Alumínium oxid Al2O3 (96 %).
O-gyűrűk: FKM, EPDM vagy PTFE.

4.7 Szabályozó egység
Szabályozó egységgel ellátott szivattyúk funkciói
• a "Continuous operation" (Folyamatos működés) 

gomb a funkciótesztre és az adagolófej 
légtelenítésére szolgál.

• tárolási funkció (maximálisan 65.000 impulzus 
tárolására képes)

• kétszintű tartály-üres jel (például a Grundfos 
Alldos tartály-üres érzékelőjén keresztül)

• löket jelzés/kiürülés jel (beállítható)
• adagolás szabályozási funkció (csak opcionális 

érzékelővel)
• membránszivárgás érzékelés (csak opcionális 

érzékelővel)
• hozzáférési kóddal védett beállítások
• távoli be- és kikapcsolás
• Hall-érzékelő (motorfelügyelethez)
• kalibráció (a szivattyú beállítása a helyi üzemi 

körülményekhez)

• adagolási kapacitás kijelző (alaphelyzetre 
állítható)

• üzemóra számláló (nem nullázható)
• interfész: PROFIBUS (opcionális).
Működési módok:
• kézi

bemenet/az adagolt mennyiség kijelzése l/h vagy 
gal/h egységben.
kvázifolytonos adagolás (rövid szívólöket, az 
adagolólöket a lehető leghosszabb).

• érintkezési jel vezérlés
bemenet/kijelző ml/érintkező egységben, 
a legállandóbb adagolás

• áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA
A térfogatáram beállítása arányos az áramjellel 
(megjelenítés l/h egységben).
Az árambemenet/kimenet súlyozása.

• adag adagolása
az adagonkénti adagolási térfogat és az adagolt 
átáramló mennyiség beállítása kézzel vagy egy 
külső érintkezőjellel indítható

• adag adagolása időzítő funkcióval
– az adagolási térfogat és az adagolt átáramló 

mennyiség beállítása adagonként
– az első adag kezdési idejének beállítása
– a következő adagok ismétlési idejének 

beállítása.
• lassú üzemmód (viszkózus közegekhez)

hosszú lökethossz.

Szivattyútípus Adagolófej anyag Súly [kg]

DDI 0.4-10 - DDI 2.5-10 PVC, PP, PVDF 2,3
DDI 0.4-10 - DDI 2.5-10 Rozsdamentes acél, DIN 1.4571 3,5
DDI 5.5-10 PVC, PP, PVDF 2,4
DDI 5.5-10 Rozsdamentes acél, DIN 1.4571 3,6
DDI 13.8-4 - DDI 20-3 PVC, PP, PVDF 2,6
DDI 13.8-4 - DDI 20-3 Rozsdamentes acél, DIN 1.4571 3,6

Figyelmeztetés
Vegyszerek kezelésekor tartsa be 
a gyártó biztonsági utasításait!

Vigyázat

Azoknak az alkatrészeknek az 
ellenállása, amelyek kapcsolatba 
kerülnek a közeggel, függ magától 
a közegtől, a közeg hőmérsékletétől és 
az üzemi nyomástól. Ügyeljen arra, 
hogy a közeggel érintkező alkatrészek 
vegyileg ellenállóak legyenek 
a közeggel szemben az adott működési 
feltételek mellett!

Megjegyzés

A közeggel, a közeghőmérséklettel és 
az üzemi nyomással szembeni 
ellenállóképességről külön kérésre 
adunk bővebb tájékoztatást.
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Bemenetek és kimenetek

4.7.1 Interfész (opcionális)
• PROFIBUS.

5. Telepítés

5.1 Általános telepítési információk

5.2 A telepítés helye

5.2.1 A működéshez és karbantartáshoz 
szükséges tér

A vezérlő elemeket könnyen el lehessen érni 
működés közben.
A karbantartási munkákat az adagolófejen és 
a szelepeken rendszeresen el kell végezni.
Elegendő helyet kell hagyni az adagolófej és 
a szelepek kiemeléséhez.

5.2.2 Megengedhető környezeti behatások
Megengedett környezeti hőmérséklet:
0 °C-tól +40 °C-ig.
Megengedhető légnedvesség: max. relatív 
páratartalom: 92 % (kondenzálódás nélkül).

5.2.3 Felszerelési felület
A szivattyút sík felületre kell felszerelni.

5.3 Felállítás

5.3.1 Vízszintes felszerelés

10. ábra Fúrási vázlat

• Négy M6-os csavarral szerelje fel a szivattyút 
a tartályra, vagy egy tartóra, úgy, hogy 
a szívószelep a fenéken legyen a kiömlőszelep 
pedig felül (az adagolt folyadék mindig felfelé 
áramlik).

Bemenetek

Érintkező jel

Maximális terhelés: 12 V, 5 mA
Minimális impulzushosszúság: 
10 ms
Minimális megszakítási idő: 
20 ms

Áram 0-20 mA Maximális terhelés: 22 Ω
Távoli be- és 
kikapcsolás Maximális terhelés: 12 V, 5 mA

Tartály-üres jel Maximális terhelés: 12 V, 5 mA
Adagolás szabályozó és membránszivárgás 
érzékelő

Kimenetek

Áram 0-20 mA Maximális terhelés: 350 Ω

Hibajel Maximális Ohmos terhelés:
50 VDC / 75 VAC, 0,5 A

Löketjel Érintkezési idő/löket: 200 ms

Kiürülés jel Maximális Ohmos terhelés:
50 VDC / 75 VAC, 0,5 A

Figyelmeztetés
Vegye figyelembe az alkalmazási és 
a telepítési területekkel kapcsolatos, 
a 1. Általános ismeretek és a 5.2 A 
telepítés helye című részben ismertetett 
specifikációkat.

Figyelmeztetés
A hibák, a nem megfelelő működtetés 
vagy a szivattyú vagy a rendszer hibái, 
például túlzott vagy túl kevés 
adagoláshoz, vagy a megengedett 
nyomás túllépéséhez vezetnek. 
A következményekből származó 
hibákat és károkat az üzemeltetőnek 
kell felmérnie és megfelelő 
óvintézkedéseket kell tennie azok 
elkerülésére!

Vigyázat
A DDI 0.4-10 (Plus3 rendszer nélkül) 
szivattyút elárasztott szívóoldallal kell 
működtetni!

Megjegyzés

A szivattyút olyan helyre kell telepíteni, 
ahol könnyen hozzá lehet férni 
működés közben és karbantartási 
munkák során.

Vigyázat

A telepítés helyszíne fedett legyen!
Gondoskodni kell arról, hogy a motor 
és a szivattyú védelmi osztályára ne 
legyenek befolyással a légköri 
viszonyok.
Az elektronikával felszerelt szivattyúk 
csak beltéri használatra valók!
Ne telepítse őket a szabadba!

Vigyázat
Gondosan húzza meg a csavarokat, 
máskülönben a műanyag ház 
károsodhat.
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5.3.2 Függőleges felszerelés

1. A szivattyú függőleges felületre (például falra) 
való felszerelésekor használjon négy M6-os 
csavart.

2. Csavarja ki az adagolófejet (négy belső 
adagolófej csavar (1q + 2q)).

3. Fordítsa el a közbenső gyűrűt (4q) úgy, hogy 
a kifolyónyílás lefelé mutasson.

4. Fordítsa el az adagolófejet 90 °-al, hogy 
a szívószelep alul legyen, a kiömlőszelep pedig 
fölül (az adagolás mindig felfelé áramlik).

5. Nyomatékkulccsal átlósan húzza meg 
a csavarokat.
Maximális nyomaték:
DDI 0.4 - DDI 5.5: 2,1 Nm.
DDI 13.8 - DDI 20: 2,5 Nm.

11. ábra Függőleges felszerelés

5.3.3 Membránszivárgás érzékelő
Membránszivárgás érzékelő:
• Csavarja az érzékelőt alulról az adagolófej 

karimájának nyílásába.

Megjegyzés A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúkat 
nem szabad függőlegesen felszerelni!
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5.4 Telepítési példák

12. ábra Példa kézi légtelenítésű szivattyú telepítésére

A Plus3 rendszerű szivattyúkhoz:
• Elárasztás nélküli szívóoldal!
• Minimális befecskendezési nyomás a 

nyomóoldalon.
• A nyomószelepnél a nyomás legalább 1 bar-ral 

legyen nagyobb, mint a nyomás a szívószelepnél.
13. ábra Példa Plus3 rendszerrel ellátott 

szivattyú telepítésére
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5i

6i

7i

9i

10i

15i

Poz. Komponensek

1i Adagolótartály

2i Elektromos keverő

3i Extraháló eszköz

5i Adagolószivattyú

6i Biztosítószelep

7i Nyomástartó szelep

9i Kalibrálócső

10i Befecskendező egység

15i Szűrő
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5.5 Telepítési ötletek
• Gázokat nem kibocsátó, a vízhez hasonló 

viszkozitású közeg esetén a szivattyú 
felszerelhető a tartályra (ügyeljen 
a megengedhető szívómagasságra).

• Elárasztott szívóoldal javasolt (nem lehetséges 
Plus3 rendszer esetén).

• Az ülepedésre hajlamos közeg esetében 
szereljen fel egy szűrőt (15i) a szívóoldalra úgy, 
hogy a szívószelep néhány milliméterrel 
a lerakódás várható szintje fölött legyen.

14. ábra Tartály telepítése

Az adagolt közeg szabad kiáramlásakor, vagy 
alacsony ellennyomás esetén
A befecskendezési pontnál lévő ellennyomás és 
a szivattyú szívószelepénél az adagolt közeg 
nyomása közötti pozitív nyomáskülönbségnek 
legalább 1 bar-nak kell lennie.
• Ha ezt nem lehet biztosítani, szereljen fel egy 

nyomástartó szelepet (7i) közvetlenül a kimenet 
vagy a befecskendező egység elé.

15. ábra Telepítés nyomástartó szeleppel

• A szifonhatás elkerülése érdekében, szereljen fel 
egy nyomástartó szelepet (7i) a nyomóoldali 
csővezetékbe, és ha szükséges, egy 
elektromágneses szelepet (14i) a szívóoldalra.

16. ábra Telepítés a szifonhatás elkerülésére

• Az adagolószivattyú megvédésére a túl nagy 
nyomás kialakulásával szemben, szereljen fel 
egy biztosítószelepet (6i) a nyomóoldali 
csővezetékbe.

• Gázokat tartalmazó közegekhez:
– Elárasztott szívóoldal (nem Plus3 rendszer 

esetén).
– Szereljen fel egy szűrőt (15i) a szívócsőre, 

hogy megóvja a szelepeket a szennyeződéstől.

17. ábra Telepítés biztosítószeleppel és 
szűrővel

• A szívóoldali csövezésnél vegye figyelembe az 
alábbiakat:
– Legyen a szívóoldali csővezeték a lehető 

legrövidebb. Legyen a cső vezetése minél 
egyszerűbb.

– Alkalmazzon inkább nagy ívben hajlított csövet 
a könyök helyett.

– A szívóoldali csövet mindig felfelé vezesse, 
a szívószelep felé.

– kerülje a hurkokat, mert azok miatt 
légbuborékok keletkezhetnek.

18. ábra Szívócső telepítése
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• Ha a nyomóoldali csővezeték hosszú, akkor 
szereljen fel egy visszacsapó szelepet (12i) 
a nyomóágba.

19. ábra Telepítés visszacsapó szeleppel

5.6 Menetes és nem menetes csővezetékek

5.6.1 Általános információk

Plus3 rendszerrel
• Használja a szívócsövet lábszeleppel és üres 

jelzéssel.
• A közeg gázmentesítésére, tartson fenn egy 

maximálisan 1,5 m szívómagasságot.
• Nyissa ki a kalibráló rendszerben elhelyezett 

leválasztó szelepet.

A szívócső maximális hossza
• 5 m a szabványos, illetve a Plus3 rendszerrel 

ellátott szivattyúknál, ha az adagolt közeg 
viszkozitása hasonló a vízéhez.

• 1,2 m a víznél nagyobb viszkozitású adagolt 
közeghez.

5.6.2 Menetes és nem-menetes csövek 
méretezése

Minimális belső átmérő

5.6.3 Csatlakozás a szívó- és a nyomóoldali 
csővezetékhez

• Csatlakoztassa a szívócsövet a szívószelephez 
(3a).
– Telepítse a szívócsövet a tartályba úgy, hogy 

a lábszelep körülbelül 5-10 mm-re a tartály alja, 
vagy a lehetséges lerakódás szintje fölött 
legyen.

• Csatlakoztassa a nyomóvezetéket 
a nyomószelephez (3b).

20. ábra Csatlakozás a szívó- és a nyomóoldali 
csővezetékhez
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Figyelmeztetés
Az adagolószivattyú megvédésére a túl 
nagy nyomás kialakulásával szemben, 
szereljen fel egy biztosítószelepet 
a nyomóoldali csővezetékbe.
Egyik csővezetékben se keletkezzen 
mechanikai feszültség!
Ne legyenek hurkok és kihajlások 
a csővezetékekben!
Legyen a szívócső minél rövidebb!
Az áramlás a gravitációval ellentétes 
irányú legyen!
Vegyszerek kezelésekor tartsa be 
a gyártó biztonsági utasításait!

Vigyázat

Azoknak az alkatrészeknek az 
ellenállása, amelyek kapcsolatba 
kerülnek a közeggel, függ magától 
a közegtől, a közeg hőmérsékletétől és 
az üzemi nyomástól. Ügyeljen arra, 
hogy a közeggel érintkező alkatrészek 
vegyileg ellenállóak legyenek 
a közeggel szemben az adott működési 
feltételek mellett!
Csakis a megadott csővezeték 
típusokat alkalmazza!

6i 12i

Figyelmeztetés
A DN 4 PVC cső nem alkalmas 
nyomóoldali csövezésre!
Használjon DN 4-es PE csövet 
a nyomóoldali csövezésre!

Figyelmeztetés
Ügyeljen a felhasznált csővezetékek 
nyomásfokozatára. A maximálisan 
megengedett bemenőnyomást és 
a nyomóoldali csövek nyomásfokozatát 
nem szabad túllépni!

Szivattyútípus

Szivattyúváltozat

Szabványos HV variáns

[mm] [mm]

DDI 0.4-10 4 Szívóoldal: 5
Nyomóoldal: 4

DDI 2.2-16
4 6DDI 2.5-10

DDI 5.5-10
DDI 13.8-4

6 Szívóoldal: 9
Nyomóoldal: 6DDI 20-3
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5.6.4 A túlfolyócső és a légtelenítő cső 
csatlakoztatása

A szivattyúnak van légtelenítő csöve (PVC 4/6).
• Csatlakoztassa a légtelenítő csövet (J) 

a légtelenítő cső csatlakozáshoz (I).

21. ábra A légtelenítő cső csatlakoztatása

Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúknál
A szivattyúnak van légtelenítő csöve (PVC 4/6).
• Csatlakoztassa a légtelenítő csövet (J) 

a légtelenítő cső csatlakozáshoz (I).
• Csatlakoztassa a túlfolyócsövet (H) 

(PVC cső 8/11) a csatlakozáshoz (G).

22. ábra Plus3 rendszer

5.6.5 A túlfolyócső és a légtelenítő cső 
felszerelése

• Legyen a túlfolyócső (H) és a légtelenítő cső (J) 
vége legalább 10 mm-rel a legmagasabb 
tartályszint felett.

• Helyezze be a túlfolyócsövet (H) és a légtelenítő 
csövet (J) lefelé irányba az adagolótartályba vagy 
a gyűjtőtartályba. Ne képezzen hurkot.

23. ábra Túlfolyócsövek és légtelenítő csövek

Poz. Komponensek

3a Szívószelep

3b Nyomószelep

C Csőcsatlakozás

D Nem-menetes csőcsatlakozás

Figyelmeztetés
Ügyeljen a vegyi ellenállóképességre!

Megjegyzés

A HV-variáns szivattyúknak kisegítő 
szívócsövük van. Ebben az esetben 
készítse elő (vágja le) a légtelenítő 
csövet, de még ne csatlakoztassa!
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Vigyázat

Az adagolt közeg kiszivároghat 
a túlfolyócsöveken és légtelenítő 
csöveken. Vezesse mindkét csövezést 
egy gyűjtőtartályba vagy a tartályba!
Ne merüljön az adagolt közegbe 
a túlfolyócső és a légtelenítő cső!

Vigyázat Ügyeljen az 1. Általános ismeretek 
részben megadott nyomáshatárokra!
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6. Elektromos csatlakozások
Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelel-e annak az 
elektromos táplálásnak, amelyről használni kívánja.

Figyelmeztetés
Az elektromos csatlakozások 
kialakítását csak szakképzett személy 
végezheti!
Kapcsolja le a táplálást, mielőtt 
csatlakoztatná a tápkábelt és a relé 
érintkezőit!
Tartsa be a helyi biztonsági előírásokat!

Figyelmeztetés
A szivattyúházat csak a Grundfos 
Alldos által meghatalmazott személyek 
nyithatják fel!

Figyelmeztetés
Óvja a kábelcsatlakozásokat és 
a csatlakozó dugókat a korróziótól és 
a nedvességtől.
Csak arról az aljzatról vegye le 
a védőfedelet, amelyiket használni 
akarja.

Vigyázat A táplálás elektromosan le legyen 
választva a ki- és bemenőjelekről.
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6.1 A jelkábelek csatlakoztatása a DDI 209-hez

24. ábra A DDI 209 bekötési rajza

6.1.1 Membránszivárgás jel
1-es aljzat
A membránszivárgás jelhez (MLS).
A membránszivárgás jel számára előszerelve egy 
M12-es dugóval az 1-es aljzathoz.
• Csatlakoztassa a kábeleket az alábbi táblázat 

szerint.

* Az MLS a funkciő német nyelvű elnevezésének rövidítése "Membranleckagesignalisierung" = 
membránszivárgás jelzés
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1-es aljzat
Felhasználás / vezetékszínek

Membránszivárgás jel (MLS)*

Tű Funkció 0,8 m kábel 3 m-es kábel (dugó nélkül)

1 + 12 V
2 MLS / GND Fehér Fehér
3 MLS táplálás Kék Sárga
5 MLS kimenet Zöld/sárga Zöld
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6.1.2 Áramkimenet / Áramlásfigyelő
2-es aljzat
Az áramlásfigyeléshez használatos nyomásérzékelő 
számára.
A nyomásérzékelő készen érkezik egy M12-es 
menetes dugóval szerelve a 2-es aljzathoz.
Az áramkimenet jelzi az aktuális adagolt 
mennyiséget és a kiválasztott működési módtól 
függetlenül súlyozható. Lásd a 9.6.4 Az áram 
kimenet/bemenet súlyozása című részt.

6.1.3 Löket/impulzusjel / kiürülés jel / hibajel
3-as aljzat
Elektromosan leválasztott kimenet a löket/impulzus 
jel, vagy a kiürülés jel és a hibajel számára.

2-es aljzat Kábel Felhasználás

Tű Funkció Vezetékszín +/– áramkimenet Áramlásfigyelő

1 + 5 V Barna Barna
3 Nyomásérzékelő bemenet Kék Kék
4 Áramkimenet Fekete +
5 GND Zöld/sárga – Szürke

Megjegyzés

Nyomásérzékelő (áramlásfigyelő)
Ha a 2-es aljzat is áramkimenetként 
használatos, a dugókészletet 
(termékszám: 96645265) 
a 6.1.6 Kiegészítők: kábel és dugó a 
DDI 209-hez részben ismertetett módon 
kell alkalmazni.

3-as aljzat Kábel Felhasználás

Tű Funkció Vezetékszín Löket/impulzusjel 
/ kiürülés jel Hibajel

1 Hibajel érintkező Barna x

2 Löket/impulzusjel vagy kiürülés 
jel érintkező Fehér x

3 Löket/impulzusjel vagy kiürülés 
jel érintkező Kék x

4 Hibajel érintkező Fekete x
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6.1.4 Távoli be/ki / érintkező bemenet / árambemenet
4-es aljzat
A távoli be/ki bemenet és az érintkező bemenet vagy 
árambemenet számára.
Ha egyidejűleg van használatban a távoli be- és 
kikapcsolás és az érintkező bemenetek, akkor az
1-es vezetéket kétszer jelöljük ki.

6.1.5 Csak üres jel / kiürülés és üres jel
5-ös aljzat
Csak az üres jel számára, vagy a kiürülés és az üres 
jel bemenethez.
Az üres jellel vagy kiürülés jellel és üres jellel ellátott 
szívócsövek előszerelve készülnek egy dugóval az 
5-ös aljzat számára.

Vigyázat

Egy kábel csatlakoztatására, 
használjon egy egyszerű 
kábelbemenettel ellátott dugóadaptert, 
két kábel csatlakoztatására, használjon 
egy két kábelbemenettel ellátott 
dugóadaptert, máskülönben a védelem 
hatástalanná válik!

4-es aljzat Kábel Felhasználás

Tű Funkció Vezetékszín
Távoli be- és 
kikapcsolás 

bemenet
Érintkező- 
bemenet

+/– 
árambemenet

1 GND Barna x x –
2 Árambemenet Fehér +

3 Távoli be- és kikapcsolás 
bemenet Kék x

4 Érintkezőbemenet Fekete x

5-ös aljzat Felhasználás

Tű Funkció Üres jel Kiürülés jel

1 Üres jel x
2 GND x x
3 Kiürülés jel x
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6.1.6 Kiegészítők: kábel és dugó a DDI 209-hez
 

6.2 A tápkábel csatlakoztatása

• Ne kapcsolja be addig a táplálást, amíg 
a szivattyú indítására fel nem készült.

6.2.1 Hálózati csatlakozódugó nélküli változatok

• A helyi villamossági szabványoknak megfelelően 
csatlakoztassa a szivattyút a táphálózatra.

Szivattyú 24 V-os változatban
• Csatlakoztassa a tápkábeleket az alábbi táblázat 

szerint:

6.2.2 Hálózati csatlakozódugóval ellátott változat
• Helyezze a hálózati csatlakozódugót a hálózati 

aljzatba.

Leírás Termékszámok

4-pólusú M12-es dugó, a 3-as aljzathoz használható, 2 m jelkábellel 96609017 / 321-206

4-pólusú M12-es dugó, a 3-as aljzathoz használható, 5 m jelkábellel 96609019 / 321-208

4-pólusú M12-es dugó, a 4-es aljzathoz használható, 2 m jelkábellel 96609014 / 321-205

4-pólusú M12-es dugó, a 4-es aljzathoz használható, 5 m jelkábellel 96609016 / 321-207

5-pólusú M12-es dugókészlet, használható a 2-es aljzathoz, csatlakozóval 
a nyomásérzékelőhöz (áramlásfigyelő) és 2 m-es jekábellel az 
áramkimenethez

96645265 / 321-327

5-pólusú M12-es dugó, az 1-es, 2-es és 4-es aljzatokhoz használható, 
csavarozott, kábel nélküli, kettős kábelbevezetéssel 96609030 / 321-210

5-pólusú M12-es dugó, az 1-es, 2-es és 4-es aljzatokhoz használható, 
csavarozott, kábel nélkül, egy kábelbevezetéssel 96609031 / 321-217

Hosszabbító kábel, 5 m 5-pólusú csatlakozóval az M12-es dugóhoz 96609032 / 321-223

Figyelmeztetés
A tápkábel csatlakoztatása előtt 
válassza le azt a táphálózatról!
A tápkábel csatlakoztatása előtt, 
ellenőrizze, hogy a szivattyú 
adattábláján látható névleges 
feszültség megegyezik-e a helyi 
hálózatéval!
Ne módosítsa a tápkábelt és a dugót!

Vigyázat A szivattyú automatikusan indítható 
a táplálásra való csatlakoztatással!

Vigyázat

A dugó és aljzat közötti kiosztást és 
a szivattyút egyértelműen címkézni kell 
(például az aljzatkimenetek 
címkézésével).

Figyelmeztetés
A szivattyút egy kívülről egyértelműen 
címkézett olyan főkapcsolóhoz kell 
csatlakoztatni, amelynél az érintkezők 
közötti légrés legalább 3 mm, 
mindegyik pólusnál.

Funkció Vezetékszín

Barna

Kék

Zöld/sárga

Figyelmeztetés
Az IP65 csak akkor biztosítható, ha 
a tápkábel csatlakozása is IP65 
védelemmel rendelkezik.
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7. Indítás / Leállítás

7.1 Legelső indítás / további indítás

7.1.1 Ellenőrzések indítás előtt
• Ellenőrizze, hogy a szivattyú adattábláján 

olvasható névleges feszültség megfelel-e a helyi 
viszonyoknak!

• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás 
biztonságos-e és húzza meg a csavarokat, ha 
szükséges.

• Ellenőrizze, hogy az adagolófej csavarjai elég 
szorosak-e és húzza meg őket a megfelelő 
nyomatékkal, ha szükséges.

• Ellenőrizze, hogy minden elektromos bekötés 
megfelelő-e.

Plus3 rendszerrel
• Nyissa ki a kalibrálócső után elhelyezett 

leválasztó szelepet (D).

Figyelmeztetés
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget) amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy 
a csővezetéken végez munkát!

Vigyázat

Minden indítás előtt, ellenőrizze az 
adagolófej csavarjait.
A kezdeti indítás után, majd a membrán 
minden egyes cseréje után, húzza meg 
az adagolófej csavarjait.
Mintegy 6-10 üzemóra vagy két nap 
után, átlósan szorítsa meg az 
adagolófej csavarjait egy 
nyomatékkulccsal.
Maximális nyomaték:
DDI 0.4 - DDI 5.5: 2,1 Nm.
DDI 13.8 - DDI 20: 2,5 Nm.
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7.1.2 Kisegítő szívócső a Plus3 rendszerhez
A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúkon van egy 
kisegítő szívócső.
• Illessze össze a fecskendőt és egy darab tömlőt.

25. ábra Kisegítő szívócső a Plus3 rendszerhez

Az adagolt közeg szívásánál a kisegítő szívócső alkalmazása a Plus3 rendszernél

26. ábra Az adagolt közeg beszívása

1. Vegye le a feltöltőkamra fedelét.
2. Nyomja a szelepcsőbe a tömlőt, amilyen mélyre 

csak lehet.
3. Húzza fel a fecskendőt, hogy érzékelhetően 

alacsony nyomást hozzon létre, és tartsa ebben 
a helyzetben a fecskendőt.

4. Az adagolt közeg felemelkedik a szívócsőben, 
a szelepen keresztül a szívótömlőig.

5. Engedje ki a fecskendőt.
6. Vegye ki a fecskendőt és a tömlőt és ürítse ki.
7. Zárja vissza a fedelet.

– A HV-variáns szivattyúkra vonatkozóan, lásd a 
7.1.3 Kisegítő szívócső a HV variánshoz részt.

– A HV variáns nélküli szivattyút most el lehet 
indítani, lásd a 7.1.5 A szivattyú indítása részt.

7.1.3 Kisegítő szívócső a HV variánshoz
A HV-variáns szivattyúknak kisegítő szívócsövük 
van.
• Illessze össze a fecskendőt és egy darab tömlőt.

27. ábra Kisegítő szívócső a HV variánshoz
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Figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy a szivattyú 
leállt!
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Figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy a szivattyú 
leállt!
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Az adagolt közeg felszívása a kisegítő szívócsővel

28. ábra Az adagolt közeg beszívása

1. Csatlakoztassa a tömlőt a légtelenítő cső 
csatlakozóhoz.

2. Nyissa ki a légtelenítő csavart, 1 vagy 
2 fordulattal.

3. Húzza fel a fecskendőt, hogy érzékelhetően 
alacsony nyomást hozzon létre, és tartsa ebben 
a helyzetben a fecskendőt.

4. Az adagolt közeg felemelkedik a szívócsőben, 
a szívótömlőig.

5. Engedje ki a fecskendőt.
6. Óvatosan vegye ki a fecskendőt a szívótömlővel.
7. Ürítse ki a fecskendőt az adagolótartályba.
8. Szorítsa meg a légtelenítő csavart.
9. Csatlakoztassa a légtelenítő csövet a légtelenítő 

cső csatlakozáshoz. Tartsa be az 5.6.4 A 
túlfolyócső és a légtelenítő cső csatlakoztatása 
részben megadott utasításokat.
– A szivattyú most elindítható, lásd 

a 7.1.5 A szivattyú indítása részt.
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7.1.4 Kisegítő szívócső a Plus3 rendszer nélküli 
rendszerekhez

A száraz szívó- és nyomószelepeknél:
1. Távolítsa el a szívócsövet.
2. Helyezzen egy kis tartálynyi vizet közvetlenül 

a szívószelep mellett, és szívjon vizet, amíg az 
adagolófej meg nem telik.

3. Helyezze vissza a szívócsövet.

7.1.5 A szivattyú indítása
1. Nyissa ki a szívó és a nyomó oldali leválasztó 

szelepeket, ha fel vannak szerelve.
2. Nyissa ki az adagolófej légtelenítő szelepét 

körülbelül 1 fordulattal.
3. Hagyja folyamatosan működni a szivattyút:

– Kapcsolja be a táplálást.
– Nyomja meg és tartsa megnyomva a "Start/

Stop" gombot.
– A szivattyú átkapcsol folyamatos működésre 

maximális löketgyakoriság mellett.
4. Addig hagyja járni a szivattyút, amíg az adagolt 

közeg légbuborékmentes nem lesz. A Plus3 
rendszer esetében, addig, amíg a kalibrálócső 
meg nem telik.
– Hagyja járni a DDI 0.4-10 szivattyút 

folyamatosan mintegy 5 percig.
5. Gondosan zárja le a légtelenítő szelepet.

– A szivattyú most üzemkész.

7.1.6  A Plus3rendszerrel ellátott szivattyúk 
a kezdeti indítás után

• A kezdeti indítást követően, távolítsa el az 
öntapadó címkét (M) a fedőről (L), lásd a 3. és 
a 29. ábrát.

29. ábra Öntapadó címke

7.1.7 Az adagolófej csavarok megszorítása

7.2 A szivattyú működtetése

7.3 Leállítás

7.3.1 A szivattyú kikapcsolása / leszerelése
1. Kapcsolja le a szivattyút, és válassza le az 

elektromos hálózatról.
2. Nyomásmentesítse a rendszert.
3. Tegye meg a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy 

a visszatérő adagolt közeg biztonságosan össze 
legyen gyűjtve.

4. Óvatosan szereljen le minden csőcsatlakozást.
5. Szerelje le a szivattyút.

7.3.2 Tisztítás
1. Nagyon alaposan öblítsen át minden olyan 

alkatrészt, amely érintkezett a közeggel:
– csövek
– szelepek
– adagolófej
– membrán.

2. Távolítsa el a vegyszerek minden nyomát 
a szivattyúházból.

7.3.3 Tárolás
A szivattyú tárolása:
1. Tisztítás után (lásd fent), alaposan szárítson meg 

minden alkatrészt és szerelje vissza az 
adagolófejet és a szelepeket, vagy

2. cserélje ki a szelepeket és a membránt.
Lásd a 10. Karbantartás című részt.

7.3.4 Elhelyezés a hulladékban
A szivattyú elhelyezése a hulladékban:
• Tisztítás után (lásd fent), a vonatkozó szabályok 

betartásával helyezze el a szivattyút 
a hulladékban.
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Vigyázat

A kezdeti indítás után, majd a membrán 
minden egyes cseréje után, húzza meg 
az adagolófej csavarjait.
Mintegy 6-10 üzemóra vagy két nap 
után, átlósan szorítsa meg az 
adagolófej csavarjait egy 
nyomatékkulccsal.
Maximális nyomaték:
DDI 0.4 - DDI 5.5: 2,1 Nm.
DDI 13.8 - DDI 20: 2,5 Nm.

Nach Inbetriebnahme:
Aufkleber entfernen

Megjegyzés

A szivattyú működtetéséhez, lásd 
a 8. Üzemeltetés és a 10. Karbantartás 
részt és, ha szükséges, 
a 11. Hibakeresési táblázat részt.

Figyelmeztetés
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget), amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy a 
csővezetéken végez munkát!
Ne engedje, hogy bármilyen vegyszer 
kiszivárogjon a szivattyúból. 
Megfelelően gyűjtse össze és helyezze 
el a hulladékban a vegyszereket!

Megjegyzés
Ha mód van rá, a leállítás előtt öblítse át 
az adagolófejet, pl. szivattyúzzon át 
rajta vizet.
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8. Üzemeltetés

8.1 Szabályozó és kijelző elemek

30. ábra A DDI 209 kijelzője

8.1.1 Kijelzőteszt
A kijelzőteszt automatikusan lezajlik a szivattyú 
bekapcsolásakor. Az LCD minden szegmense 
bekapcsol 3 másodpercre, majd a szoftver 
verziószáma válik láthatóvá 2 másodpercre.

8.2 Be- és kikapcsolás

• A szivattyú indításához kapcsolja be a hálózati 
táplálást.

• A szivattyú leállításához kapcsolja le a hálózati 
táplálást.

8.3 Az adagolt mennyiség ellenőrzése 
a Plus3 rendszerben

A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúknál az aktuális 
adagolt mennyiség működés közben ellenőrizhető.

1. Zárja le a leválasztó szelepet (D) 
a kalibrálócsőnél (E).

2. A feltöltőkamrából (F) érkező táplálás megszűnik 
és a kalibrálócső (E) lassan kiürül.

3. Mérje stopperórával azt az időt 
(t másodpercekben), amely 3 vagy 10 ml adagolt 
közeg adagolásához szükséges, 
a szivattyútípustól függően.

4. Nyissa ki a leválasztó szelepet (D) 
a kalibrálócsőnél (E).

5. Számítsa ki az adagolt mennyiséget:

31. ábra Az adagolt mennyiség kiszámítása

Vigyázat

Membránszivárgás esetén, az adagolt 
közeg kiszivároghat a szivattyú és az 
adagolófej között elhelyezett közbenső 
karima furatán keresztül. A házon belül 
lévő alkatrészeket rövid ideig megvédi 
az adagolt folyadéktól (a folyadék 
fajtájától függően) a ház tömítése. 
Rendszeresen (naponta) ellenőrizni 
kell, hogy folyadék szivárog-e 
a közbenső karimán.
A maximális biztonság érdekében 
membránszivárgás érzékelővel ellátott 
szivattyú használata javasolt.
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Elem Leírás

Fényemittáló dióda (LED)
• Vörös színben világít, amikor 

a szivattyú le van állítva.
• Zöld színben világít 

a szivattyú indításakor és 
rövid időre kialszik szívólöket 
közben.

• Sárga színben világít, amikor 
távolról kapcsolják ki 
a szivattyút.

• Vörösen villog, ha hibajel van 
jelen.

• Kialszik, amikor a szivattyú 
menü üzenmmódban van.

"Start/Stop"
• Használja ezt a gombot 

a szivattyú indítására vagy 
leállítására.

• A "Start/Stop" gomb 
megnyomásával 
nyugtázhatók a hibajelek.

A működési módok közötti 
átváltáshoz használja a
"Menu/Info" gombot.

A "Down" és "Up" gombokkal 
módosíthatja az értékeket 
a kijelzőn.

Stop
Start Menu

Down
Up

Mode

Mode

Stop
Start

Menu

Down

Up

Vigyázat

A szivattyú bekapcsolása előtt 
győződjön meg arról, hogy helyesen 
van-e telepítve. Lásd a 5. Telepítés és 
a 7.1 Legelső indítás / további indítás 
című részt.

Figyelmeztetés
Ne hagyja a kalibrálócsövet (E) üresen 
működni!
Időben nyissa ki a leválasztó szelepet 
(D)!
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8.4 Légtelenítés

32. ábra Az adagolófej kézi légtelenítése 
(mialatt a szivattyú működik)

1. Nyissa ki a légtelenító szelepet (V) az 
adagolófejen körülbelül 1 fordulattal (2 fordulat 
a Plus3 rendszerben).

2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a "Start/Stop" 
gombot.
– A szivattyú átkapcsol folyamatos üzemmódra.

3. Addig hagyja járni a szivattyút, amíg a légtelenítő 
csőből (J) kifolyó közeg légbuborékmentes nem 
lesz.

4. Gondosan zárja le a légtelenítő szelepet.

8.5 Tartálycsere a Plus3 rendszerben
A Plus3 rendszerrel ellátott szivattyúknál, a tartály is 
kicserélhető működés közben, ha a feltöltőkamrából 
tápláljuk be az adagolt közeget.

Tartálycsere
1. Válassza le a szívócsövet, a túlfolyócsövet és 

a légtelenítő csövet az üres tartályról.
– Az adagolt közeg ez után a tartályból (F) lesz 

betáplálva.
2. Helyezze be a szívócsövet, a túlfolyócsövet és 

a légtelenítő csövet az új tartályba.
3. Ne merítse a túlfolyócsövet és a légtelenítő 

csövet az adagolt közegbe. Lefelé irányban és 
hurok nélkül vezesse a csöveket.

9. A szabályozó egység használata

9.1 Menüszintek
Menüszintek a szabályozó egységben
• Első funkciószint: a szivattyú működési 

módjainak (Kézi, Érintkezős, Analóg) 
kiválasztásához és beállításához, az adagolási és 
időzítési funkciók ellátásához és a szivattyú 
indításához.

• Második funkciószint: a kiegészítő funkciók 
megtekintéséhez és beállításához, az adagolási 
és időzítési funkciók kiválasztásához és 
beállításához, és a hozzáférési kód 
megadásához, amely védi a szivattyút a szivattyú 
beállításainak akaratlan van engedély nélküli 
módosításától.

• Szolgáltatásszint: a szivattyútípus és az adagolt 
mennyiség kijelzőn megjelenő mértékegységének 
(l/h vagy gal/h) kiválasztásához, valamint 
a bemenetek és kimenetek kiválasztásához.

Felhasználói beállítások mentése
A szivattyú beállításai automatikusan minden 
10 percben mentésre kerülnek, és úgy is maradnak, 
még a tápellátás kikapcsolása után is.

9.2 A szabályozó egység általános funkciói

9.2.1 Légtelenítés és szívás
Ha a "Start/Stop" gomb 1 másodpercnél tovább 
marad megnyomva, a szivattyú átkapcsol folyamatos 
működési módba, amíg a gombot ismét lenyomva 
nem tartják (például szívás vagy légtelenítés 
céljából).
Ez a kiválasztott működési módtól függetlenül 
megtörténik. (Adag adagolásakor vagy időzített 
módban, a szivattyút először le kell állítani.)

9.2.2 Reteszelt "run" (működés)
A szivattyút reteszelni lehet a kézi leállítás 
elkerülésére.
Amikor aktiváljuk ezt a funkciót (szolgáltatásszint), 
a szivattyú megkezdi működését az előre beállított 
beállításoknak megfelelően, és nem lehet leállítani 
a "Start/Stop" gombbal.
A "Start/Stop" gombbal továbbra is lehetséges 
a hibaüzenetek nyugtázása.
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Figyelmeztetés
Az adagolt közeg folyamatosan eljut 
a túlfolyócsőből, miközben a szivattyú 
működik. Tegye meg a megfelelő 
lépéseket az adagolt közeg biztonságos 
összegyűjtése érdekében!

Figyelmeztetés
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget) amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy a 
csővezetéken végez munkát!

Vigyázat Ne hagyja a kalibrálócsövet (E) üresen 
működni!

V

J

Megjegyzés

A tartály cseréjére csak korlátozott idő 
áll rendelkezésre, a szivattyú típusától 
és az adagolt mennyiségtől függően, 
például 30 másodperc, ha az adagolt 
mennyiség 6 l/h!
Ha levegőbeszívás történne, rövid időre 
növelje 100 %-ra a löketbeállítást, és 
kapcsolja át a szivattyút folyamatos 
üzemmódra.

Megjegyzés

Először olvassa el a 5. Telepítés, 
7. Indítás / Leállítás és a 7.2 A szivattyú 
működtetése című részt. Ebben 
a részben csak a kiegészítő funkciókat 
ismertetjük.
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A szivattyú leállítása, ha a reteszelt "run" 
(működés) aktív
• Ha a távoli be/ki kapcsolás csatlakoztatva van, 

használja a távoli kikapcsolást.
• Válassza le a szivattyút a táphálózatról.

9.2.3 Kétlépcsős tartály-üres jel
Ez a funkció figyelmeztetést ad, ha a tartály már 
majdnem üres és lekapcsolja a szivattyút, amikor 
a tartály üres. A kiürülés jel használatához, 
gondoskodjék arról, hogy a szívóágban két 
úszókapcsoló legyen.

Kiürülés jel
A kiürülés jel lehet hibajel, vagy egy kiürülés jel 
a 3-as aljzaton. Egy kiürülés jelhez az 1-es relét 
"Pre-empty signal"-ra (Kiürülés jel) kell állítani. Lásd 
a 6.1 A jelkábelek csatlakoztatása a DDI 209-hez és 
a 9.7.1 A kapcsolókiosztás módosítása című részt.
Amikor a megfelelő úszókapcsoló érintkezője 
záródik,
• a hibajel relé vagy a kiürülés jel relé bekapcsol, 

de a szivattyú nem áll le.
• A LED vörösen villog.
• Az üres jel jelzés villog a kijelzőn.

33. ábra Kijelző: Kiürülés jel

A hiba kijavítása után,
• a hibajel relé vagy a kiürülés relé kiold.
• A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

Üres jel
Amikor a megfelelő úszókapcsoló érintkezője 
záródik,
• kikapcsolja a szivattyút.
• A hibajel relé bekapcsol.
• A LED vörösen villog.
• A kiüresedés jel jelzés kifényesedik a kijelzőn.

34. ábra Kijelző: üres jel jelzés

A hiba kijavítása után,
• a szivattyú ismét működni kezd (ha előtte 

működött).
• A hibajel relé kiold.
• A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

9.2.4 Membránszivárgás érzékelő (MLS)
Külön kérésre, a szivattyú felszerelhető egy 
a membránszivárgás érzékelésére szolgáló 
érzékelővel.
Az elektronika automatikusan érzékeli, ha érzékelő 
van csatlakoztatva. Az alábbiak jelennek meg 
a kijelzőn.

35. ábra Kijelző: MLS érzékelő csatlakoztatva

Ha az érzékelő membránszivárgást érzékel,
• kikapcsolja a szivattyút.
• A hibajel relé bekapcsol.
• A LED vörösen villog.
• Az "MBS" (MLS) és az "ERROR" villog a kijelzőn.

36. ábra Kijelző: membránszivárgás érzékelve

A hiba kijavítása után (az érintkező már nem zárt),
• a "Start/Stop" gomb megnyomásával nyugtázza 

a hibát.
• a szivattyú ismét működni kezd (ha előtte 

működött).
• A hibajel relé kiold.
• A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

9.2.5 Hall-érzékelő / motorfelügyelet
Ha a szivattyúban löketek vannak folyamatban, 
a Hall érzékelő ellenőrzi, hogy a hajtás elfordul-e. 
Ha a meghajtómotor forgása gátolva van, például az 
adagolórendszerben túl nagy az ellennyomás, akkor 
ezt érzékeli és kijelzi az integrált motorfigyelő 
funkció.
• A hibajel relé bekapcsol.
• Az "1/min", "bar" és "ERROR" villog a kijelzőn.

Megjegyzés
A "Batch manual" esetében a "Run" 
gombot nem szabad lezárni, mivel 
a szivattyú folyamatosan működik.
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37. ábra Kijelző: motorfigyelés

• A szivattyú leállt.
• A LED vörösen villog.
A lehetséges hibákra, és azok kijavítására 
vonatkozóan, lásd a 11. Hibakeresési táblázat című 
részt.
A hiba kijavítása után,
• a "Start/Stop" gomb megnyomásával nyugtázza 

a hibát.

9.2.6 Távoli be- és kikapcsolás
A szivattyú távolról kikapcsolható (pédául egy 
vezérlőteremből).
• Ha távolról kapcsolják ki, akkor a szivattyú nem 

reagál semmilyen bemenőjelre, vagy kezelői 
utasításra.
Kivétel: A szivattyú manuálisan még ekkor is 
leállítható és légteleníthető.

• A "Stop" kifényesedik a kijelzőn.
• A sárga LED világítani kezd.
• Ha távolról kapcsolták be, a szivattyú visszatér 

abba az állapotba, amelyben a kikapcsolás előtt 
volt. Ha például a szivattyú korábban "Stop" 
módban volt, akkor visszatér ebbe a módba 
a bekapcsolás után.

9.2.7 Tárolási funkció
Azok az érintkező jelek, amelyeket nem lehet 
azonnal végrehajtani, tárolhatók és később 
juttathatók el a szivattyúra feldolgozás céljából. 
Maximálisan 65 000 érintkező jel tárolható.
• Tároló nélkül: Ha a szivattyú működik akkor, 

amikor egy érintkező jelet kap, a jelre nem fog 
reagálni. A szivattyú befejezi az éppen 
folyamatban lévő adagolást, utána kész lesz új 
érintkező jelek fogadására, azaz visszautasítja 
a felesleges érintkezőket.

• Tárolóval: Ha a szivattyú működik, amikor 
érintkező jelet kapott, a jel a tárolóban kerül. 
A szivattyú először befejezi a folyamatban lévő 
adagolást, majd feldolgozza a tárolóban tárolt 
érintkező jeleket.

A tároló tartalma törlésre kerül:
• a táplálás kikapcsolásakor
• a működési mód átkapcsolásakor.
A tároló tartalma nem törlődik:
• a távoli be/ki érintkező működtetésével
• a "Start/Stop" gomb megnyomásával
• folyamatos működéskor.

9.2.8 Áramlásfigyelő
A szivattyú felszerelhető egy nyomásérzékelővel 
(áramlásfigyelős szivattyú opció).
Az érzékelő által mért nyomástól és a motor 
pozíciójától függően, egy indikátordiagram készül. 
Az esetleges adagolási hibákat, vagy a megengedett 
ellennyomás túllépését megbízhatóan érzékeli és 
jelzi a kijelzőn vagy a hibaüzenet kimeneten.
Az alábbi hibák felismerése történik meg:
• A nyomás túl nagy (a szivattyú automatikusan 

leáll és újraindul, amikor a nyomás lecsökken).
• Adagolási hiba (a szivattyú 30 %-100 %-al 

kevesebbet adagol a szívó- vagy a nyomószelep 
szivárgása, egy eltömődött szívócső vagy az 
adagolófejben lévő légbuborékok miatt).

Az adagolásszabályozó és az adagolás 
szabályozási funkciók egymástól függetlenül 
kapcsolhatók be vagy ki. A működés közben mért 
nyomást mindig ki lehet jelezni a kijelzőn, ha 
nyomásérzékelő van csatlakoztatva.
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Megjegyzés A tárolási funkció a második 
funkciószinten kapcsolható be és ki.

Analog

Run
0

ERROR

1/min

bar

Analog

Run
0

ERROR

1/min

bar

Vigyázat

Az üzemi körülményektől függően, 
a szívószelep szivárgása által okozott 
adagolási hibák érzékelése esetleg nem 
lehetséges!

Megjegyzés
A szivattyúnak az áramlásfigyelővel 
történő használatáról, lásd 
a 9.10 Áramlásfigyelő című részt.
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9.3 Jelkimenetek
A szabályozó egységnek a következő jelkimenetei 
vannak, például annak érdekében, hogy 
a vezérlőterembe egy jelet küldjön.

9.3.1 Áramjel kimenet

A szivattyún az aktuális átfolyó mennyiség 
áramjelként jelenik meg a kimeneten.
• 0-20 mA áramkimenet az alábbi üzemmódban:

– Áramvezérlés 0-20 mA.
• 4-20 mA áramkimenet az alábbi üzemmódokban:

– Áramvezérlés 4-20 mA
– Kézi
– Érintkezős
– Adag adagolása kézi/érintkezős indítás
– Időzítő kézi/érintkezős indítás.

9.3.2 Hibajel
Különféle hibaállapotok visszajelzésére használatos 
a vezérlőterem felé.

9.3.3 Löketjel / kiürülés jel / impulzus bemenet
A relé beállításától függően, az érintkező kimenet 
egy jelet ad ki ezekben az esetekben:
• a szivattyú minden egyes teljes löketére, vagy
• egy kiürülés jel bemenetre, vagy
• a szivattyú minden egyes impulzusára.
A relé beállításhoz lásd a 9.7.1 A kapcsolókiosztás 
módosítása című részt.

Megjegyzés
A vezérlőjel kimenet használatáról, lásd 
a 9.9 Áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 
mA című részt.

Megjegyzés

Az áramkimenet lineáris 4 (0) mA, 
amikor az átáramló mennyiség = 0, és 
20 mA a maximális átáramló mennyiség 
Qmax. (alapértelmezés szerinti beállítás) 
között, vagy a vonatkozó súlyozott 
értékpár között.
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9.4 Első funkciószint

38. ábra Első funkciószint

* Az áramkimenet és az áramlási mennyiség közötti kapcsolat módosítható. 
Lásd a 9.9 Áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA című részt.

9.4.1 A működési módok beállítása
A működési módokat az első funkciószinten 
választjuk ki, és végezzük el a módokhoz tartozó 
beállításokat.
Az első funkciószint csak akkor nyitható meg, amikor 
a szivattyú áll.
1. Amikor a szivattyú áll (a LED vörösen világít), 

nyomja meg a "Menu/Info" gombot.
– Megnyílik az első funkciószint.

2. A "Menu/Info" gomb többszöri megnyomásával 
navigálhat az első funkciószinten.

3. Használja az "Up" és a "Down" gombot a 
megfelelő menüben a beállítások módosítására, 
amint az a 38. ábrán látható.

4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot, ezzel 
nyugtázza a beállításokat és kilép az első 
funkciószintről.
– A szivattyú működik (a LED zölden világít).

9.4.2 Kézi vezérlés
Adagolás kézi be- és kikapcsolással és az 
adagolt átáramló mennyiség kézi beállítása
Ebben a működési módban a szivattyún minden 
beállítást a kezelő végez el.
• A "Start/Stop" gombbal indítsa el vagy állítsa le a 

szivattyút.
• Az "Up" és a "Down" gombbal növelheti vagy 

csökkentheti az átáramló mennyiséget. Ez 
elvégezhető álló vagy üzemelő szivattyún is.

39. ábra Kijelző: kézi vezérlés
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A szivattyú nem működik (a LED vörösen világít)

A szívattyú működik (a LED zöld színben világít)

Áramjel
szabályozás

4-20 mA

Állítsa be az adagolási 
teljesítményt a maximális 
adagolási teljesítmény [l/h] 
mintegy 1 %-a és 100 %-a közötti 
értékre.

Állítsa be az adagolási 
mennyiséget/jelet 
a löketenkénti térfogat [ml] 
2 %-a éa 400 %-a közötti 

Az adagolási teljesítmény arányos az áramjellel *
≥ 20 mA: Folyamatos működés, maximális 

adagolási teljesítmény
< 0,2 mA: A szivattyú leáll
0,2-20 mA: Az adagolási teljesítmény arányos az 

áramjellel

Az adagolási teljesítmény arányos az áramjellel
≥ 20 mA: Folyamatos működés, maximális adagolási 

teljesítmény
< 0,2 mA: A szivattyú leáll
0,2-20 mA: Az adagolási teljesítmény arányos az 

árammal
jel

< 2 mA: A hibajel bekapcsol 
> Kijelző: "ERROR", LED vörösen villog
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A kijelzett/beállítható maximális szállítási 
teljesítmény automatikusan beáll a kiválasztott 
szivattyútípusnak és a kalibrált lökettérfogatnak 
megfelelően.

Bementi tartomány a szállítási teljesítményhez

* Ha az ellennyomás alacsonyabb mint 3 bar, akkor 
a Qmin. folyamatosan növekszik 0,004 l/h-ról 
0,006 l/h-ra.

9.4.3 Érintkező jel vezérlés

• A "Start/Stop" gombbal indítsa el vagy állítsa le 
a szivattyút.

Folyamatos adagoláshoz egy folyamatban
A szivattyú érintkező bemenetén keresztül 
beérkezett minden egyes jelre (például egy reed 
érintkező kimenettel rendelkező vízmérőről), 
a szivattyú kiadagolja a beállított adagolási 
térfogatot. Az adagolás folyamatosa eloszlik 
a beérkező érintkezők között egy szabályozón 
keresztül. A maximális adagolási térfogatot nem 
szabad túllépni.

Az érintkezőnkénti adagolási térfogat bemeneti 
tartománya

Ha a szivattyú több érintkező jelet kap, mint 
amennyit a maximális szállítási teljesítménnyel 
feldolgozni képes, még akkor is csak a maximális 
löketgyakorisággal, 180/min. (120/min.  lassú 
működési módban) fog folyamatosan működni.

40. ábra Kijelző: érintkező jel vezérlés

Használja az első funkciószinten az "Up" és 
a "Down" gombokat az egyes érintkezőjelekhez 
tartozó adagolási mennyiség beállítására.
1. Amikor a szivattyú áll (a LED vörösen világít), 

nyomja meg a "Menu/Info" gombot.
– Megnyílik az első funkciószint.

2. Használja az "Up" és a "Down" gombokat 
a "contact signal control" (érintkező jel vezérlés) 
menüben az érintkezőjelenkénti adagolási 
mennyiség beállítására.

3. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot, ezzel 
nyugtázza a beállításokat és kilép az első 
funkciószintről.
– A szivattyú működik (a LED zölden világít).

9.4.4 Áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA
Az áramjel vezérléssel kapcsolatban lásd 
a 9.9 Áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA című 
részt.

Szivattyú- 
típus

Qmin. A szállítási teljesítmény 
felbontása[l/h]

DDI 0.4-10 0,004* 1 ml/h

DDI 2.2-16 0,025
5 ml/h ha Q < 1 l/h
10 ml/h ha Q ≥ 1 l/hDDI 2.5-10 0,025

DDI 5.5-10 0,055

DDI 13.8-4 0,140 20 ml/h ha Q < 10 l/h
100 ml/h ha Q ≥ 10 l/hDDI 20-3 0,200

Megjegyzés

A szivattyút először ebben a működési 
módban kell elindítani (A LED zöld 
színben világít és a "Run" látható 
a kijelzőn).
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[ml] [ml] [ml]

DDI 0.4-10 0,07 0,001 0,28

DDI 2.2-16 0,22 0,004 0,86

DDI 2.5-10 0,22 0,004 0,88

DDI 5.5-10 0,55 0,011 2,20

DDI 13.8-4 1,24 0,025 4,96

DDI 20-3 1,92 0,039 7,86
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9.5 Második funkciószint

9.5.1 A második funkciószint megnyitása / 
bezárása

Nyissa meg a második funkciószintet
• a hozzáférési kód beállítása
• funkciók, például áramlásfigyelő vagy tároló, 

engedélyezése vagy letiltása,
• működési módok, például adagkezelési mód, 

beállításainak bevitele,
• az összes üzemóra és az összes adagolási 

térfogat teljes mennyiségének kijelzése,
• kalibrálás elvégzése, vagy
• az aktuális bemeneti/kimeneti áram és az 

adagolási teljesítmény egymáshoz rendelésének 
módosítása.

Ez a funkciószint csak akkor nyitható meg, amikor 
a szivattyú áll (a LED vörösen világít).

9.5.2 A hozzáférési kód beállítása
A hozzáférési kód célja, hogy megvédje a szivattyút 
a beállítások akaratlan, vagy engedély nélküli 
módosításától.
Az alapértelmezett érték 111. A 111-es kód 
hozzáférést biztosít a 9.4 Első funkciószint és 
a 9.5 Második funkciószint című részben leírt 
minden beállításhoz.

1. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot a szivattyú 
működése közben (a LED zöld színben világít).
– A szivattyú leáll (a LED vörösen világít).

2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a "Menu/Info" 
gombot 3 másodpercig.
– Megnyílik a második funkciószint.
– A bevitel nyíl megjelenik a kijelzőn.
– A "C:111" (alapértelmezett érték "111") vagy 

a felhasználó által beírt kód válik láthatóvá 
a kijelzőn.

3. Használja az "Up" és a "Down" gombot a kód 
beállítására az 1 és 999 közötti tartományban.

A 111-es kód kell a második funkciószint 
megnyitásához.

Megjegyzés
A "Start/Stop" gomb bármilyen kód 
esetén használható a szivattyú 
leállítására.
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41. ábra A második funkciószint megnyitása / bezárása

1. Navigáljon a második funkciószinten a "Menu/
Info" gomb többszöri megnyomásával.

2. Használja az "Up" és a "Down" gombot 
a megfelelő menüben a beállítások 
módosítására, amint az a 42. ábrán látható.

3. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot a második 
funkciószintről való kilépéshez.
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A szivattyú működik (a LED zöld színben világít)

A szivattyú nem működik (a LED vörösen világít)

Tartsa megnyomva 3 másodpercig

Második funkciószint

Beállítási kód 111

• Kalibrálás
• Flow (áramlás) be/ki

Aktív: Csak 
áramlásfigyeléssel (opció)

• Tárolási funkció be/ki
• Az áram kimenet/bemenet 

súlyozása
• Adagkezelési mód

• Időzítő mód
• PROFIBUS
• Lassú mód
• A teljes adagolási 

kapacitás kijelzése vagy 
visszaállítása

• Az üzemórák teljes 
összegének kijelzése

Megjegyzés

Csak a bemutatott sorrendben 
változtathatók meg a paraméterek. 
Amikor újra megnyomja a "Menu/Info" 
gombot (egy működés után), 
automatikusan az első funciószint 
nyílik meg.
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42. ábra Második funkciószint, 1. rész
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Beállítási kód 111

Az áram kimenet/
bemenet súlyozása

Az "Up" megnyomásával 
indítsa el a kalibrációt, lásd 
a 9.6 Kalibrálás részt.

Áramlásfigyelő
Aktív: Csak áramlásfigyeléssel 
(opció)
ON / OFF

Az "Up" 
megnyomásával kapcsolja be 
a nyomásszabályozási funkciót
A maximális ellennyomás 
beállításához, lásd a 9.10.2 Az 
áramlásfigyelő beállítása részt.

Mintegy 65 000 érintkezőjel 
tárolása lehetséges
ON / OFF

Az áram bemenet/kimenet 
súlyozásához, lásd a 9.9 Áramjel 
vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA részt.

Adagkezelés
Időzítő
PROFIBUS
Lassú mód
Adagolási mennyiség számláló
Üzemóra számláló

Lásd a következő oldalt

Tárolási funkció

Nyomásszabályozás

Adagolás
szabályozó

Kalibrálás
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43. ábra Második funkciószint, 2. rész

9.6 Kalibrálás
Az adagolt átáramló mennyiség kijelzése 
alapértelmezés szerint 3 bar ellennyomáshoz van 
beállítva. A kalibráció a szivattyúnak a tényleges 
működési viszonyokhoz való beállítására ad 
lehetőséget.
Kalibrálja a szivattyút normál működési körülmények 
között, amikor a nyomóoldali csövezés 
csatlakoztatva van, és a működési ellennyomás 
fennáll.
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Beállítási kód 111
Kalibrálás
Adagolás szabályozó
Nyomásszabályozás
Tárolási funkció
Az áram kimenet/bemenet súlyozása

Adagkezelés be/ki
ON / OFF
Az adagmennyiségnek és az 
adagolási teljesítménynek a 
beállítása adagkezelési módban, 
lásd a 9.6.5 Adagkezelési menü / 
adagkezelési mód részt.

Időzítő be/ki
ON / OFF
Az adag mennyiségének, az 
adagolási teljesítménynek és 
időknek a beállítása, lásd a 
9.6.6 Időzítő menü / időzítő mód 
részt.

Lassú mód be/ki
ON / OFF
A lassú mód tényező beállítása, 
lásd a 9.6.8 Lassú mód részt.

A teljes adagolási térfogat [l] kijelzése (nullázható)
0,000-9,999
10,00-99,99
100,0-999,9
1000-9999

A meghajtó üzemidejének kijelzése
1 = 10 h-tól 9999 = 99 990 h-ig

Lásd az előző oldalt

Busz cím kijelzése

Üzemóra számláló

Adagolási
mennyiség számláló

PROFIBUS
(csak a PROFIBUS-

szal együtt)

Lassú mód
(a kavitáció ellen)

Adagkezelés

Időzítő

Megjegyzés

A DDI 0.4-10 igen kicsi lökettérfogata 
miatt a kalibráció létfontosságú 
a pontos adagolt átáramló mennyiség 
érdekében.
A DDI 0.4-10 kalibrálása előtt, 
légtelenítse a szivattyút és működtesse 
azt 15 percig teljes lökethosszal, üzemi 
ellennyomás mellett.

Megjegyzés

Az adagolt térfogatot meg kell mérni 
literben a kalibrálás alatt, például 
táplálja be az adagolt közeget egy 
skálával ellátott tartályból. 
(Alternatívaként, a Plus3 rendszerrel 
ellátott szivattyúkra vonatkozóan, lásd 
a 9.6.1 Kalibrálás Plus3 rendszerrel 
ellátott szivattyúknál (belső kalibrálás) 
részt).
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"OFF CAL" válik láthatóvá a kijelzőn.
1. Nyomja meg az "Up" gombot.

– "ON CAL" válik láthatóvá a kijelzőn.
2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– Megkezdődik a kalibrálás. A LED zöld színben 
világít, és a "Run" villog a kijelzőn.

• Alapértelmezés szerint 200 löket lesz 
végrehajtva. A végrehajtott löketek száma látható 
a kijelzőn.

• A "Start/Stop" megnyomásával bármelyik löketnél 
leállíthatja. 
– A LED vörösen kezd világítani.

3. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– Az aktuális kalibrációs érték látható a kijelzőn 

(helyettesítő áramköri kártya esetén nem).

4. Az "Up" és a "Down" gomb segítségével írja be 
a kívánt kalibrációs értéket (a mért érték ml-ben).

• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és lépje a következő menüpontra), 
vagy

• Nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).

44. ábra Kalibrálás

Megjegyzés

A kalibrációs folyamatban a szállítási 
teljesítményhez rendelt/súlyozott áram 
bemenet és kimenet beállítások nem 
változnak meg.
Ha egy áram bemenetet vagy kimenetet 
használ, akkor a kalibrálás után döntse 
el, hogy szükség van-e új 
áramsúlyozásra.
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9.6.1 Kalibrálás Plus3 rendszerrel ellátott 
szivattyúknál (belső kalibrálás)

1. A második menüszint megnyitása előtt, zárja le 
a leválasztószelepet (D) a kalibrálócsövön (E) és 
hagyja, hogy a szivattyú megtegyen néhány 
löketet, hogy a folyadékszint a skálán belülre 
kerüljön.

2. Állítsa le a szivattyút. 
3. Lassan nyissa ki a leválasztószelepet (D) és 

hagyja, hogy az adagolt közeg felemelkedjen 
a kalibrálócső skálájának tetejéig. Zárja le 
a leválasztószelepet (D).

4. Nyissa meg a kalibrálómenüt.
– "OFF CAL" válik láthatóvá a kijelzőn.

5. Nyomja meg az "Up" gombot.
– "ON CAL" válik láthatóvá a kijelzőn.

6. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– Megkezdődik a kalibrálás. A LED zöld színben 

világít, és a "Run" villog a kijelzőn.
7. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot a kalibráció 

leállításához, amikor a folyadékszint eléri a skála 
alját.
– A LED vörösen kezd világítani.

8. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– Az aktuális kalibrációs érték látható a kijelzőn 

(helyettesítő áramköri kártya esetén nem!).
9. Az "Up" és a "Down" gomb segítségével írja be 

a kalibrációs értéket (a térfogatot ml-ben kell 
érteni).

A szivattyú elektronikája automatikusan kiszámítja 
a ténylegesen végrehajtott löketet alapján 
a kalibrációs értéket.
10.Nyissa ki a leválasztószelepet.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).

Az üzemi ellennyomás beállítása, a kalibráció 
közben adagolt térfogat mérése nélkül
Ha nem méri az adagolt térfogatot, akkor 
meghatározhatja a "calibration value"-t (kalibrációs 
érték) az alábbi adagolási térfogat görbék alapján, 
hogy beállíthassa a szivattyút az üzemi 
ellennyomásnak megfelelően.
A görbék 200 löketet reprezentálnak:
• Az adagolt közeg a vízhez hasonló viszkozitású
• Szivattyúk Plus3 rendszer nélkül.

45. ábra Adagolási térfogat görbék
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Megjegyzés
Az értékek közelítő értékek, és nem 
veszik figyelembe a VDMA 24284 
szerinti gyártási tűrést.
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9.6.2 Áramlásfigyelő
Annak érdekében, hogy a nyomásérzékelő (ha fel 
van szerelve) adagolás szabályozóként működjön, 
az adagolás szabályozót be kell kapcsolni, lásd 
a 9.10 Áramlásfigyelő részt.

9.6.3 Tárolási funkció
 A tárolási funkció feladata az érinkező jelek 
többletének tárolása későbbi feldolgozásra, lásd 
a 9.2.7 Tárolási funkció részt.
• A tárolási funkció az "Up" / "Down" segítségével 

kapcsolható be/ki.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).

9.6.4 Az áram kimenet/bemenet súlyozása
Az áram bemenet/kimenet műveletben az adagolási 
kapacitást az áramjel szabályozza. A szivattyú 
visszacsatolásként kiad egy áramjelet a 
vezérlőterem, vagy a master/szolga alkalmazások 
felé.

9.6.5 Adagkezelési menü / adagkezelési mód
Adagkezelési módban, egy meghatározott 
adagmennyiség adagolása történik egy 
meghatározott adagolt átáramló mennyiség során. 
Lásd a 9.11 Adagkezelési menü / adagkezelési mód 
részt.

9.6.6 Időzítő menü / időzítő mód
Időzítő módban, egy meghatározott adagmennyiség 
adagolása történik meg, egy meghatározott adagolt 
átáramló mennyiséggel, egy meghatározott kezdési 
időponttól. Lásd a 9.12 Időzítő menü / időzítő mód 
részt.

9.6.7 PROFIBUS menü
A "PROFIBUS" menüpont csak PROFIBUS 
interfésszel ellátott szivattyú esetében látható. 
A PROFIBUS interfész aktiválása/inkativálása, 
valamint a buszcím megadása történik ebben 
a menüben.

9.6.8 Lassú mód
A lassú mód aktiválása meghosszabbítja (lelassítja) 
a szívólöketet. Például, így csökkenthető a kavitáció 
viszkózus közeg esetén.
A lassú mód bármelyik működési módban 
bekapcsolható.

9.6.9 A teljes adagolási kapacitás kijelzése/
nullázása

A legutóbbi nullázás óta adagolt összmennyiséget 
jelzi ki.

Az érték nullázása,
1. Nyomja meg az "Up" gombot.

– "dEL" válik láthatóvá a kijelzőn.
2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A teljes adagolási kapacitás törlődik.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).

9.6.10 Az üzemórák teljes összegének kijelzése
Az üzemóra számláló jelzi a meghajtó üzemidejét, 
például a karbantartási időközök figyelemmel 
kísérése céljából. A kijelezhető maximális üzemóra 
érték 99990 óra (kijelző = 9999).
Az üzemóra számláló nem nullázható.

9.7 Szolgáltatásszint
Nyissa meg a szolgáltatásszintet
• a vezérlőegység kapcsolókiosztásának 

módosítása,
• a szivattyú típusának beállítása, vagy
• az adagolási áramlás (l/h vagy gal/h) 

mértékegységének kiválasztása, amely 
megjelenik a kijelzőn.

9.7.1 A kapcsolókiosztás módosítása

A szolgáltatásszint csak akkor hozzáférhető, ha 
a táplálás be van kapcsolva.
1. Nyomja le a "Menu/Info" és a "Down" gombot, 

majd tartsa őket megnyomva.
2. Kapcsolja be a táplálást.

– A LED váltakozva világít vörös és zöld színben.
3. Engedje fel a "Menu/Info" és a "Down" gombot.
4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
5. Nyomja meg az "Up" gombot.

– A LED sárga színben kezd világítani. 
– A "Func" jelenik meg a kijelzőn.

6. Nyomja meg a "Menu/Info" gombot.
– A szolgáltatásszint megnyílt.

Megjegyzés
Az áram bemenet/kimenet súlyozására 
vonatkozóan, lásd a 9.9 Áramjel 
vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA részt is.

Megjegyzés

Csökken a szivattyú maximális 
szállítási kapacitása. A szívólökethez 
szükséges idő megnövekszik. Lassú 
módban a maximális löketgyakoriság 
120 1/min.

Megjegyzés
A kijelezhető maximális érték 9999 l. 
Ha ezt az értéket meghaladja, akkor 
ismét nulláról kezdődik a számlálás.

Megjegyzés Szorozza meg a kijelzett számot 10-zel, 
hogy megkapja az üzemórák számát.

Megjegyzés

Ön most módosítani fogja a 
vezérlőegység alapértelmezett 
beállításait. Ezek a műszaki adatoktól 
eltérőek lesznek.
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46. ábra A szolgáltatásszint megnyitása / kilépés a szolgáltatásszintből

1. A szolgáltatásszinten navigálhat a "Menu/Info" 
gomb többszöri megnyomásával.

2. Használja az "Up" és a "Down" gombot 
a megfelelő menüben a kapcsolókiosztás 
módosítására .

3. Tartsa megnyomva a "Menu/Info" gombot 
10 másodpercen át a szivattyútípus kiválasztás 
megnyitásához.

4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot
– az új beállítások nyugtázására
– a szolgáltatásszintből való kilépésre
– az első funkciószint megnyitására.
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1. Relé funkció (löket / kiürülés / impulzus 
kiválasztás)

"1:OFF", "1:ON" vagy "1:1:1" jelenik meg a kijelzőn.
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "1:OFF": Reléfunkció = löketjel ("1/min" villog 

a kijelzőn), és
– "1:ON": Relé funkció = kiürülés jel (az üres 

jelzés jele villog a kijelzőn), és
– "1:1:1": Relé funkció = impulzus bemenet 

("n:1" villog a kijelzőn).
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

2. Relékimenet, NO/NC (löket / kiürülés / 
impulzus)

"2:NO" vagy "2:NC" válik láthatóvá a kijelzőn 
("1/min" és kiürülés jel jelzés villog a kijelzőn).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "2:NO": Löket/kiürülés jel/impulzus bemenet 

relé = alaphelyzetben nyitott érintkező, és
– "2:NC": Löket/kiürülés jel/impulzus bemenet 

relé = alaphelyzetben zárt érintkező.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

3. Kiürülés jel, NO/NC bemenet
"3:NO" vagy "3:NC" válik láthatóvá a kijelzőn 
(üres jel jelzés villog a kijelzőn).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "3:NO": Kiürülés jel = alaphelyzetben nyitott 

érintkező
– "3:NC": Kiürülés jel = alaphelyzetben zárt 

érintkező.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

4. Üres jel, NO/NC bemenet
"4:NO" vagy "4:NC" válik láthatóvá a kijelzőn 
(üres jel jelzés fényesedik ki a kijelzőn).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "4:NO": Üres jel = alaphelyzetben nyitott 

érintkező, és
– "4:NC": Üres jel = alaphelyzetben zárt 

érintkező.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

5. Hibajel, NO/NC kimenet
"5:NO" vagy "5:NC" jelenik meg a kijelzőn ("ERROR" 
villog a kijelzőn).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "5:NO": Hibajel relé = alaphelyzetben nyitott 

érintkező, és
– "5:NC": Hibajel relé = alaphelyzetben zárt 

érintkező.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

6. Távoli kikapcsolás, NO/NC bemenet
"6:NO" vagy "6:NC" válik láthatóvá a kijelzőn 
("Run" és "Stop" villog a kijelzőn).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "6:NO": Távoli kikapcsolás = alaphelyzetben 

nyitott érintkező, és
– "6:NC": Távoli kikapcsolás = alaphelyzetben 

zárt érintkező.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

7. "run" reteszelés be/ki
A "Start/Stop" gomb lezárása, amely 
megakadályozza a szivattyú manuális leállítását, 
engedélyezhető illetve letiltható.
A kijelzőn a "7:ON" vagy a "7:OFF" látható 
(a "Run" jel jelenik meg).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "7:ON": "run" reteszelés be, és
– "7:OFF": "run" reteszelés ki.

• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet).

P: CAL be/ki (csak áramlásfigyeléssel)
"CAL:ON" or "CAL:OFF" jelenik meg a kijelzőn 
("CAL" válik láthatóvá).
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "CAL:ON": Az áramlásfigyelőhöz tartozó 

nyomásérzékelő kalibrálása engedélyezve, és
– "CAL:OFF": Az áramlásfigyelőhöz tartozó 

nyomásérzékelő kalibrálása letiltva.

Megjegyzés
A kalibráláshoz, lásd a 9.10.7 Az 
érzékelő kalibrálása az érzékelő cseréje 
után részt.
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St: például "60" (csak az áramlásfigyelőhöz)
• Az "Up" és a "Down" gomb segítségével állítsa be 

az "indításkor megengedett hibás löketek száma" 
értéket. Ha a hibás löketek száma túllépi 
a megadotta, akkor a "Flow error" hibaüzenet 
válik láthatóvá.

FE: például "7" (csak az áramlásfigyelőhöz)
• Az "Up" és a "Down" gombok sgítségével állítsa 

be a "number of error strokes permitted during 
operation" (működés közben megengedett hibás 
löketek száma) értéket. Ha a hibás löketek száma 
túllépi a megadottat, akkor a "Flow error" 
hibaüzenet válik láthatóvá.

A mértékegység kiválasztása (kijelző)
"Unit l/h" vagy "Unit gph" válik láthatóvá a kijelzőn.
• Használja az "Up" és a "Down" gombot az 

átkapcsoláshoz:
– "Unit l/h": A Q egysége = l/h, és
– "Unit gph": A Q egysége = gal/h.

• Nyomja meg a "Start/Stop" gombot (nyugtázza 
a beállítást és zárja be a szolgáltatásszintet), 
vagy

• tartsa megnyomva a "Menu/Info" gombot 
legalább 10 másodpercig (nyugtázza a beállítást 
és nyissa meg a szivattyú kiválasztást).

Szivattyú kiválasztás

"-0.4", "-2.2", "-2.5", "-5.5", "-13.8" vagy "-20" jelenik 
meg a kijelzőn.
• Az "Up" és "Down" gombbal válthat a DDI 0.4-10, 

DDI 2.2-16, DDI 2.5-10, DDI 5.5-10, DDI 13.8 és 
DDI 20-3 szivattyútípusok között.

• Válassza ki szivattyújának típusát, amely 
a szivattyú adattábláján látható.

• A "Start/Stop" gomb megnyomásával kapcsolja ki 
az energiaellátást, majd kapcsolja vissza 
(nyugtázza a beállítást és zárja be 
a szolgáltatásszintet).

9.8 Az alapértelmezett értékek 
visszaállítása

Az első és a második funkciószint alaphelyzetre 
állítható, amikor az energiaellátásra csatlakoztatva 
van.

A szivattyú le van választva a táplálásról.
1. Nyomja meg egyidejűleg az "Up" és a "Down" 

gombot és tartsa azokat lenyomva.
2. Kapcsolja be a táplálást.

– "boot" válik láthatóvá a kijelzőn.
3. Engedje fel az "Up" és a "Down" gombot.

– Az első és a második funkciószint minden 
módosított értéke visszaáll az alapértelmezés 
szerintire.

9.9 Áramjel vezérlés 0-20 mA / 4-20 mA
Az adagolószivattyúnak egy külső 0-20 mA 
(4-20 mA) áramjel révén történő szabályozásához

47. ábra Kijelző: 0-20 mA áramjel szabályozás

48. ábra Kijelző: 4-20 mA-es áramjel 
szabályozás

• Az átfolyó mennyiség arányos egy 0-20 mA 
(4-20 mA)-es bemeneti áramjellel.

• 19,5 mA fölött, a szivattyú folyamatosan működik 
maximális adagolt mennyiség (Qmax.) mellett.

• Ha az áramérték 0,2 (4,2) mA alatt van, 
a szivattyú kikapcsol.

• A "Start/Stop" gombbal indítsa el vagy állítsa le 
a szivattyút.

4-20 mA-es áramjel szabályozás
Ha az áramjel 2 mA alá esik, egy hibarelé kapcsol 
be, mivel valószínűleg hiba következett be a 
jelforrásnál vagy a kábelen.
• A hibajel relé bekapcsol. A LED vörösen villog.
• A "4-20 mA" és az "ERROR" villog a kijelzőn.

Vigyázat

A tényleges szivattyútípust mindig ki 
kell választani, ezzel biztosítható az 
elektronikus szabályozási funkció 
hibátlan működése. Máskülönben 
a kijelzett szivattyú és jelek eltérnek 
a valós állapotoktól.

Megjegyzés

A szolgáltatászint beállítások 
(szivattyútípus, az adagolt átáramló 
mennyiség egysége a kijelzőn, 
bemeneti és kimeneti beállítások) és 
a teljes adagolási mennyiség, valamint 
az üzemóra számláló értéke változatlan 
marad.
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Megjegyzés

A Qmax. alapértéke az adagolási 
mennyiség 3 bar-ig (alapértelmezett 
kalibrált érték). A szivattyú kalibrálása 
után az áramjeleket súlyozni kell. Lásd 
a 9.9.2 Kalibrált szivattyúval és 
a 9.9.3 A súlyozás beállítása részt.

Megjegyzés

A szivattyút először ebben a működési 
módban kell elindítani (A LED zöld 
színben világít és a "Run" látható 
a kijelzőn).

Analog0-20mA

l/h

Run
0

Analog

l/h

Run
2.50

4-20mA
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49. ábra Kijelző: 4-20 mA-es áramjel 
szabályozás

Az áramjel és a szállítási teljesítmény között 
a kapcsolat lineáris
• A 0-20 mA-es áramjel szabályozás esetén, 

az árambemeneti és az áramkimenet görbe 
áthalad a Q = 0 pontot 0 mA-nél és a Qmax. (Qcal) 
értékpárnál 20 mA-nél (1a görbe).

• A 4-20 mA-es áramjel szabályozás esetén, 
az árambemeneti és az áramkimenet görbe 
áthalad a Q = 0 pontot 4 mA-nél és a Qmax. (Qcal) 
értékpárnál 20 mA-nél (1a görbe).

• A kézi, vagy az érintkezős vezérlés esetén, 
az áramkimeneti görbe áthalad a Q = 0 pontot 
4 mA-nél és a Qmax. (Qcal) értékpárnál 20 mA-nél 
(2a görbe).

Az alapbeállítás szerint Qmax.  a maximális adagolt 
átáramló mennyiség az alapértelmezés szerinti 
kalibráció esetén 3 bar-nál.

50. ábra Árambemenet és áramkimenet az alapbeállítás szerint
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     kontakt
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Qmax default (Qkal)
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4 l/h

8 l/h

2  l/h

6 l/h

Qmax. alapértelmezett
(Qcal)

Iin / Iout 0-20 mA
Iin 4-20 mA
Iout 4-20 mA, kézi, érintkezős

Iin [mA]
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9.9.1 A bemeneti és kimeneti áramjel közvetlen 
súlyozása

A szivattyú működése közben a súlyozás 
elvégezhető az első funkciószinten. Az aktuális 
beállított érték nő vagy csökken a maximális 
szállítási teljesítmény Qmax. (Qcal), vagy a súlyozás 
beállított értéke Qselect mA max. alapján.

A súlyozás beállítása

1. Amikor a szivattyú működik, vagy áll, nyomja le 
és tartsa lenyomva az "Up" gombot mintegy 
5 másodpercig.
– "0-20 mA" vagy "4-20 mA", "Analog" és "l/h" 

villog a kijelzőn.
2. Az "Up" és a "Down" gombbal növelheti vagy 

csökkentheti a maximális szállítási teljesítmény 
aktuálisan beállított értékét.

Az árambementi/áramkimeneti görbe ezt mutatja:
• A 0-20 mA-es (4-20 mA) áramjel szabályozás 

esetén, az árambemenet és az áramkimenet 
görbe egyenesen áthalad a Q = 0 ponton 0 mA-
nél (4 mA) és az aktuálisan beállított maximális 
szállítási teljesítmény Qselect max.  ponton 20 mA-
nél (1b és 2b görbe).

Még azokhoz az árambemeneti/áramkimeneti 
kiosztásokhoz, amelyeket már súlyoztak a második 
funkciószinten (lásd 3a görbe), további súlyozás 
rendelhető, vagy súlyozás elcsúsztatás végezhető 
itt. A maximális szállítási teljesítményhez tartozó 
érték Qselect mA max. mAmax. nál eltolódik (3b görbe).

51. ábra Árambemenet és áramkimenet közvetlen súlyozással

Megjegyzés

A 0-20 mA-es és a 4-20 mA-es 
paraméterek egymástól függetlenek. 
A súlyozási paraméterek módosítása és 
mentése a beállított működési módnak 
megfelelően történik.
A súlyozást megelőzően, válassza ki az 
alkalmazott áramszabályozást
(0-20 mA / 4-20 mA).

Megjegyzés

A súlyozás az aktuális beállított 
árambemeneti értéktől függetlenül 
beállítható. A beállított árambemeneti 
értékhez [mA] tartozó adagolt átáramló 
mennyiség [l/h] mindig látható 
a kijelzőn.

Megjegyzés

A beállított súlyozás mentésre kerül 
a szivattyún. Az értékek megmaradnak, 
például amikor kikapcsolják az 
energiaellátást, és akkor is aktívak, 
amikor az aktuális súlyozást behívják 
a második funkciószinten.
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52. ábra Árambemenet és áramkimenet és a súlyozás utáni állapot

9.9.2 Kalibrált szivattyúval
Amikor az adott alkalmazáshoz kalibrálja 
a szivattyút, és áramjel szabályozást illetve 
áramkimenetet használ, az alábbiak szerint járjon el:
1. Kalibrálja a szivattyút.
2. Határozza meg a maximális szállítási 

teljesítményt Qcal a szivattyún tett leolvasással: 
A Qcal a kalibrálás után beállítható maximális 
szállítási teljesítmény, például kézi módban, vagy 
a kijelzőn látható szállítási teljesítmény 
folyamatos működés során (nyomja meg és tartsa 
megnyomva a "Start/Stop" gombot 
1 másodpercnél hosszabb ideig).

3. Az árambemenet/áramkimenet súlyozásának 
beállítását lásd a 9.9.3 A súlyozás beállítása 
részben.

9.9.3 A súlyozás beállítása
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Qselect mA min. a /
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Megjegyzés

A súlyozatlan kiosztáshoz (1a és 2a 
görbék, lásd a 50. ábrát) válassza ki 
a következő referenciapontokat:
L: mAmin. = 0 (4) mA / Qselect mA min. = 
0 l/h
H: mAmax. = 20 mA / Qselect mA max. = 
Qcal.

Megjegyzés

A szivattyú újrakalibrálása után a Qcal 
nem frissül automatikusan. Ez védi a 
felhasználó által beállított értékpárokat. 
A kalibrálás után új súlyozásra lehet 
szükség!

Megjegyzés

A súlyozási opciók beállítása függ 
a kiválasztott áramjel szabályozástól. 
A 0-20 mA-es és a 4-20 mA-es 
paraméterek egymástól függetlenek. 
A súlyozási paraméterek módosítása és 
mentése a beállított működési módnak 
megfelelően történik.
Válassza ki az áramszabályozási 
működési módot (0-20 mA / 4-20 mA), 
amelyet később kézzel vagy 
érintkezőjellel használ majd a súlyozás 
előtt. (A kézi vezérlési mód, vagy az 
érintkezővezérlés súlyozása azonos 
a 4-20 mA-es áramsúlyozással.)
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53. ábra A súlyozás beállítása

A második funkciószinten, először írja be az L 
referenciapár értékeit:
A kijelzőn megjelenik a mAmin. áramértéke 
(alapérték "L:0,0 mA" ("L:4,0 mA"), ("Analog" és 
a "0-20 mA" ("4-20 mA) villog). 
1. Az "Up" és a "Down" gombokkal írja be a 

minimális árambemenetet mAmin.  0 mA (4 mA) 
és 20 mA közötti értékben (pl. mAmin. = 6 mA).

2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– A mAmin. áramértékhez rendelt szállítási 

teljesítmény QmA min. jelenik meg a kijelzőn 
(az alapértelmezett érték 0,000).

3. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a 
mAmin. értékhez tartozó szállítási kapacitás 
QmA min. kívánt értékét (pl. QmA min. = 2 l/h).

Most írja be a H referenciapár értékeit: 
1. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A mAmax. -hez tartozó áramérték válik láthatóvá 
a kijelzőn (az alapértelmezett érték
"H:20,0 mA").

2. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a maximális 
árambemenetet mAmax. > mAmin. (pl. mAmax. = 
16 mA).

3. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– A mAmax. áramértékhez rendelt szállítási 

teljesítmény QmA max. jelenik meg a kijelzőn 
(az alapértelmezett érték Qmax.).

4. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a mAmax. -
hoz tartozó QmA max. szállítási teljesítmény kívánt 
értékét (pl. QmA max. = 8 l/h).

• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).
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A szállítási teljesítmény 
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0-0,999 l/h
1-9,9 l/h
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A szállítási teljesítmény 
beállítása QmA max.
0-0,999 l/h
1-9,9 l/h
10-Qmax. [l/h]
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A súlyozás eredménye
A példában a következő értékek kerültek be Ld és Hd 
referenciapontként:
Ld: mAmin. = 6 mA, Qselect mA min. = 2 l/h
Hd: mAmax. = 16 mA, Qselect mA max. = 8 l/h.
Az árambemenet/áramkimenet görbe most áthalad a 
Q = 0-nál < 6 mA- nél, Q = 2 l/h-től 6 mA-nél Q = 
8 l/h-ig 16 mA-nél, és Q = 8 l/h-án keresztül > 
16 mA-nél (1d görbe).
Ugyan ilyen módon lehet negatív gradiensű 
áramsúlyozást is beírni. Ahhoz, hogy ezt megtegye, 
először az L referenciapont értékpárját be kell írnia 
a kisebb mA értékkel, majd a H referenciapontot kell 
beírnia.

A példában a következő értékekek írtuk be Le és He 
referenciapontként:
Le: mAmin. = 2 mA, Qselect mA min. = 12 l/h
He: mAmax. = 16 mA, Qselect mA max. = 2 l/h.
Az árambemenet/áramkimenet görbe áthalad a 
Q = 0 pontot < 2 mA-nél Q = 12 l/h-tól 2 mA-nél Q =
2 l/h-ig 16 mA-nél, és át a Q = 2 l/h-n > 16 mA-nél
(1e görbe).

54. ábra A súlyozás eredménye
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Megjegyzés A szivattyú maximális szállítási 
teljesítményét nem szabad túllépni!
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Jegyezze fel a beállított áramsúlyozást az alábbi 
görbén az árambemenet/áramkimenet céljából:
1. Jelölje meg a Q [l/h] tengelyt a működési 

tartománynak megfelelően.
2. Jelölje meg az értékpárok referenciapontjait:

L: mAmin. / Qselect mA min. és
H: mAmax. / Qselect mA max. a görbén.

3. Húzzon egy egyenest az L és a H pont között, 
függőlegesen a Qselect mA min. -től a Ma tengelyig, 
majd vízszintesen a Qselect mA max. tól a diagram 
széléig.

55. ábra Árambemenet/áramkimenet diagram
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9.10 Áramlásfigyelő

9.10.1 Alkalmazási tanácsok
Gázemittáló közeg adagolása (H2O2, klóros 
fehérítőszerek)
• A stabil működés érdekében állítsa 10-nél 

nagyobb értékre a megengedett hibás löketek 
számát.

Kazánkőoldó folyadék (viszkozitása nagyobb 
mint 20 mPa s) adagolása, különösen Plus3-al 
ellátott DDI 0.4-10 esetén
• Rugós előfeszítésű szelepek használata nagy 

viszkozitású közegekhez.

Viszkózus közegek adagolása
• A 20 mPa s-nál nagyobb viszkozitású közegeknél 

a rugós előfeszítésű szívó- és nyomószelep 
használata ajánlott.

• 100 mPa s viszkozitást meghaladó adagolt 
közegek külön kérésre.

Adagkezelési és időzített működés
• Állítsa be a megengedett hibalöketek számát 

a munkalöketek számánál alacsonyabb értékre.
• Ha, miközben áll a szivattyú, a nyomóágban 

a nyomás a minimális 2 bar alá esik (pl. a 
nyomástartó szelep szivárgása esetén), növelje 
meg a megengedhető hibás löketek számát, hogy 
megelőzze a szükségtelen hibaüzeneteket.

Az ellennyomás biztosítása egy nyomástartó 
szeleppel:
• Ellenőrizze az ellennyomást az üzembehelyezés 

után 2-3 hetenként.
– Ha az 2 bar alatt van, a nyomástartó szelepet 

újra be kell állítani.
– Ha a térfogatáramlás nem állandó (érintkező 

vagy analóg vezérlés esetén például), még kis 
térfogatáramok sem esetén sem eshet a 
minimális nyomás vagy a 2 bar-os minimális 
nyomáskülönbség alá.

9.10.2 Az áramlásfigyelő beállítása
Annak érdekében, hogy a nyomásérzékelő (ha fel 
van szerelve) adagolás szabályozóként működjön, 
az adagolás szabályozót be kell kapcsolni.
Annak érdekében, hogy a szivattyú túlnyomás 
esetén lekapcsoljon, és a szivattyú lekapcsolási 
nyomásának beállításához, a nyomásszabályozási 
funkciót be kell kapcsolni és be kell állítani.
Ha nincs nyomásérzékelő csatlakoztatva, a szivattyú 
a motoráram alapján állapítja meg a nyomást.

Az adagolásszabályozó bekapcsolása
A "flow" menüpont megnyitva.
• A "flow OFF" jelenik meg a kijelzőn.
1. Nyomja meg az "Up" gombot.

– A "flow ON" jelenik meg a kijelzőn.
– Az adagolásszabályozó be van kapcsolva.

A nyomásszabályozási funkció bekapcsolása

1. Nyomja meg a "Menu/Info" gombot.
– A "P" menüpont megnyitva.
– A "P:OFF" jelenik meg a kijelzőn.

2. Nyomja meg az "Up" gombot.
– A "P:ON" jelenik meg a kijelzőn.
– A nyomásszabályozási funkció bekapcsolva.

A lekapcsolási nyomás beállítása

56. ábra A lekapcsolási nyomás beállítása

Megjegyzés

A nagy pontosságigényű 
alkalmazásokban a 
nyomásszabályozási funkciót 
nyomásérzékelővel együtt kell 
használni.

Megjegyzés
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, 
ha egyszer már megtörtént a 
nyomásérzékelő észlelése.
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"P:ON" a kijelzőn:
1. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– Az imént beállított lekapcsolási nyomás látható 
a kijelzőn. Az alapértelmezés szerinti érték 
a szivattyútípus maximális ellennyomása + 
1 bar (szivattyúk < 10 bar) vagy + 2 bar (10 bar-
os és nagyobb nyomású szivattyúk esetén).

2. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kívánt 
lekapcsolási nyomást.
– Az alapértelmezett érték fölött mintegy 2 bar-ral 

állítsa be azt a lekapcsolási nyomást, amelynél 
a szivattyúnak le kell állnia.

• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (ellenőrizze 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet).

9.10.3 Az adagolás szabályozási funkció
A szivattyú szoftvere figyeli az adagolási folyamatot 
és impuzust ad ki minden egyes adagolási löketnél. 
A "flow" kijelző egy pillanatra minden egyes löketnél 
kikapcsol.
• Ha be van kapcsolva, az elektronika érzékeli, 

hogy az adagolásszabályozó be van-e kapcsolva.
– A "flow" jelenik meg a kijelzőn.

57. ábra Kijelző: "Adagolás szabályozó" 
(Dosing controller)

Az adagolás szabályozási funkció kiiktatása 
indítási művelet során
60 hibás löket* engedélyezett az indítási művelet 
során, mielőtt hibajel jelenne meg. További 7 hibás 
löket* után, adagolási hiba jelzés jelenik meg.
* Az alapértelmezett értékekre vonatkozóan, lásd 

a 9.7.1 A kapcsolókiosztás módosítása részt is.

Az indítási művelet a következők szerint kezdhető 
meg:
• A tápfeszültség bekapcsolásával.
• Légtelenítési művelet (a "Start/Stop" gombot 

folyamatosan megnyomva tartva).

Az indítási művelet befejezve
• 60 löket után.
• az adagolásszabályozó által kiadott első 

érvényes löket jele után.
• a "Start/Stop" gomb megnyomása révén 

a szivattyú rövid idejű be- és kikapcsolásával.
A megengedhető hibás löketek száma csökkenthető 
vagy növelhető, mivel, a szivattyú típusától függően 
például, 60 löket számottevő időt vehet igénybe egy 
indítási művelet során.

Adagolási hiba (az indítási művelet után)
Ha, hét egymás után következő löket után, vagy 
a felhasználó által megadott számú löket után, az 
adagolásszabályozó nem ad ki jelet, akkor ez 
hibaként értelmezendő: 
• A hibajel relé bekapcsol, de a szivattyú nem lesz 

lekapcsolva.
• A LED vörösen villog.
• A "flow" és az "ERROR" villog a kijelzőn.

58. ábra Kijelző: "Adagolási hiba" (Dosing error)

A hiba kijavítása után, és hét érvényes löket mérése 
után, vagy a "Start/Stop" gomb megnyomása után, 
a hibajel relé kikapcsol.
• A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

9.10.4 Nyomásszabályozási funkció

A nyomásérzékelő figyeli a nyomást az 
adagolófejben. Ha a beállított nyomást 0,5 bar-ral 
meghaladja a nyomás, a szivattyú lekapcsol.
Bekapcsolásakor, az elektronika érzékeli, hogy 
a kamranyomás szabályozási funkció be van-e 
kapcsolva. 
• A "bar" jelenik meg a kijelzőn.

59. ábra Kijelző: "Nyomásszabályozás" 
(Pressure control)

Megjegyzés
A tényleges lekapcsolási nyomás
pcut-off nagyobb mint a beállított 
nyomás pset: pcut-off = pset + 0,5 bar.

Vigyázat

A lekapcsolási nyomás beállításakor ne 
feledje, hogy az adagolófejben mért 
nyomás nagyobb, mint a 
rendszernyomás. 
Tanácsos először megjeleníteni a mért 
nyomást, lásd a A mért nyomás 
kijelzése részt. A beállított lekapcsolási 
nyomás legyen nagyobb, mint az 
adagolófejben mért nyomás.
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biztosítószelepet a nyomóoldali 
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Nyomástúllépés történt
Ha, három egymást követő löket után, a nyomás 
nagyobb mint a lekapcsolási nyomás, akkor ez 
hibaként értelmezendő:
• A szivattyú leállt.
• A hibajel relé bekapcsol.
• A LED váltakozva világít vörös és zöld színben.
• A legutóbbi mérendő nyomásérték látható 

a kijelzőn.
• "RUN", "ERROR" és "bar" villog a kijelzőn.

60. ábra Kijelző: "Nyomástúllépés történt" 
(Pressure exceeded)

Szivattyú újraindítási próbálkozások:
• Először a szivattyú négy újraindítási próbálkozást 

hajt végre, 2 másodperces szünettel 
a próbálkozások között, ha a kamranyomás 
a lekapcsolási nyomás (pact < pset) alá esik.

• Ha, három egymást követő löket után, a nyomás 
meghaladja a lekapcsolási nyomást, a szivattyú 
ismét leáll.

• Négy próbálkozás után, a szivattyú vár 10 percet, 
mielőtt ismét automatikus újraindítással 
próbálkozna.

• a szivattyú folyamatosan próbál újraindulni, ha 
a kamranyomás így lecsökken.

61. ábra Szivattyú újraindulási próbálkozások

Hibajavítás
• Nyomja le a "Start/Stop" gombot a szivattyú 

leállítására és az újraindulás 
megakadályozására.

• Ellenőrizze a nyomószelepet, és a nyomóoldali 
telepítést és, ha szükséges, javítson ki minden 
hibát.
A karbantartási munkára vonatkozóan, lásd 
a 10. Karbantartás részt.

• Ellenőrizze és korrigálja a nyomásbeállítást, ha 
szükséges. 

A hiba kijavítása után,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot a szivattyú 

újraindításához.
– A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

A mért nyomás kijelzése
A szivattyú működése közben mért nyomás bármikor 
kijelezhető.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot kétszer.

(Ha csak egyszer nyomja meg, az adagolási 
mennyiség jelenik meg a kijelzőn.)
– A nyomásérték mintegy 10 másodpercig 

látható.

9.10.5 Hibaüzenet - szakadt kábel vagy hibás 
érzékelő

Ha az adagolás szabályozási, illetve 
a nyomásszabályozási funkció be van kapcsolva, 
megtörténik a hiányzó jel felismerése és hibajelként 
jelenik meg.
Egy hibás nyomásérzékelő (szakadt kábel) az alábbi 
módon jelenik meg:
• A hibajel relé bekapcsol.
• A szivattyú nem áll le!
• A LED vörösen villog.
• Az "ERROR" villog a kijelzőn.

62. ábra Kijelző: "Szakadt kábel" (Broken cable)

A hiba kijavítása 
• Nyomja le a "Start/Stop" gombot kétszer a hiba 

nyugtázására, és a szivattyú leállítására.
• Javítsa meg a szakadt kábelt.
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A hiba kijavítása után,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot a szivattyú 

újraindításához.
– A szivattyú visszatér abba az állapotba, 

amelyben a hiba bekövetkezése előtt volt.

9.10.6 A megengedett hibás löketek számának módosítása
A megengedhető hibás löketek számának 
módosítása az indítási művelet során és normál 
adagolási művelet közben.

63. ábra Megengedhető hibás löketek

1. Nyissa meg a szolgáltatásszintet.
2. Többször egymás után nyomja meg a "Menu/Info" 

gombot a szolgáltatásszinten belüli navigáció 
érdekében, amíg el nem jut az "St:60" 
(hibás löket indítási művelet során) 
menüponthoz.
– A kijelzőn az "St" látható és az aktuálisan 

meghatározott hibás löketek száma, amely 
megengedhető az indítási művelet során.

3. Az "Up" és a "Down" gombok segítségével állítsa 
be az indítási művelet közben megengedett hibás 
löketek számát, 1-99 közötti tartományban.

4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– Nyugtázza a beállítást, és lépjen a "FE: 7" 

menüpontra.
– A kijelzőn az "FE" és a normál adagoló 

működés során megengedhető, aktuálisan 
meghatározott hibás löketek száma látható.

5. Az "Up" és a "Down" gombbal állítsa be a hibás 
löketek számát, amíg normál adagoló működés 
során hibaüzenet nem keletkezik a 3-99 közötti 
tartományban.

6. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot
– az új beállítások nyugtázására
– a szolgáltatásszintből való kilépésre
– az első funkciószint megnyitására.

9.10.7 Az érzékelő kalibrálása az érzékelő cseréje 
után

Ha kicserélnek egy érzékelőt, akkor az új érzékelőt 
kalibrálni kell a környezeti nyomáshoz.
A szivattyú előkészítése a kalibráláshoz:
1. Az érzékelő becsavarása előtt, ellenőrizze nem 

maradt-e adagolt folyadék azon a helyen, ahová 
a nyomásérzékelőt kell becsavarozni!

2. Csavarozza be az új érzékelőt a megfelelően 
illeszkedő O-gyűrűvel.

3. Csavarja be a dugót a 2-es aljzatba.
4. Csavarja ki a szívószelepet.

Megjegyzés

Ha a kábel szakadt, az 
adagolásszabályozó és 
a nyomásszabályozó/nyomáskijelzési 
funkciók nem aktívak. Ha megnyomja 
kétszer a "Menu/Info" gombot a 
kamranyomás megjelenítésére, csak 
a "— — —" jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

Ha az érzékelő hibáját nem lehet 
azonnal kijavítani, és ha a szivattyú 
tovább működik érzékelő nélkül, akkor 
kapcsolja ki az adagolás szabályozási 
(flow:OFF) és a nyomásszabályozási 
funkciót (P:OFF).
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Az érzékelő kalibrálása

64. ábra A nyomásérzékelő kalibrálása

1. Nyissa meg a szolgáltatásszintet.
2. Többször egymás után nyomja meg a "Menu/Info" 

gombot és navigáljon a szolgáltatásszinten belül, 
amíg el nem jut a "P" (nyomásérzékelő 
kalibrálása) menüponthoz.
– A "P:OFF" jelenik meg a kijelzőn.

3. A kalibráció előkészítéséhez nyomja meg az "Up" 
gombot.
– A "P:ON" jelenik meg a kijelzőn.

Miután megtörtént a szivattyú előkészítése 
a kalibrációra, kalibrálja a nyomásérzékelőt:
1. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A "P:- - -" látható mintegy 2 másodpercig.
– "P:CAL" válik láthatóvá a kijelzőn.
– A nyomásérzékelő kalibrálása megtörtént.

2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot
– az új beállítások nyugtázására
– a szolgáltatásszintből való kilépésre
– az első funkciószint megnyitására.

3. Helyezze vissza a helyére a szivattyút.
4. Csavarja be a szívószelepet.
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Először készítse elő a szivattyút!

Várjon körülbelül 2 másodpercet

Figyelmeztetés
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget), amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy 
a csővezetéken végez munkát!
Ne engedje, hogy bármilyen vegyszer 
kiszivárogjon a szivattyúból. 
Megfelelően gyűjtse össze és helyezze 
el a hulladékban a vegyszereket!

Vigyázat

Az O-gyűrűket pontosan a megadott 
horonyban kell elhelyezni.
Figyelje meg a folyadékáramlás irányát 
(nyíl jelzi)!
Csak kézzel szorítsa meg a szelepet.
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9.11 Adagkezelési menü / 
adagkezelési mód

Adagkezelési módban, egy meghatározott 
adagmennyiség adagolása történik egy 
meghatározott adagolt átáramló mennyiség során. 
Az adagot lehet kézileg vagy külső érintkező jel 
segítségével adagolni.

Az adagkezelési mód az első és a második 
funkciószinten van szabályozva.
• Az adag mennyisége a második funkciószinten 

van beállítva.
• Az adagkezelési funkció engedélyezése az első 

funkciószinten történik.
Az adagmennyiség beviteli tartománya:
0,0-999,9 ml / 1,00-99,99 l.

Az adag adagolásának beállítása

65. ábra Az adag adagolásának beállítása

A második funkciószinten, az "OFF B" jelenik meg 
a kijelzőn.
1. Nyomja meg az "Up" gombot.

– "ON B" jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– Az aktuálisan meghatározott szállítási 
teljesítmény jelenik meg a kijelzőn.

3. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kívánt 
szállítási teljesítményt.

4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– Az aktuálisan meghatározott adagmennyiség 

válik láthatóvá a kijelzőn.
5. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kívánt 

adagmennyiséget.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (nyugtázza 
a beállítást és zárja be a második funkciószintet 
és engedélyezze az adag adagolást az első 
funkciószinten).

Adag adagolás végrehajtása
• Az első funkciószinten, csak az adagkezelési 

funkció látható a "Batch manual" (Kézi 
adagkezelés) és a "Batch contact" (Érintkező 
adagkezelés) menüponttal.

• "Stop" és az előre beállított adagmennyiség 
láthatóvá válik a kijelzőn. A LED vörösen kezd 
világítani.

A "Menu/Info" gombbal végezze el a kiválasztást
• "Batch manual", vagy
• "Batch contact".
Adagkezelési mód engedélyezése
Kézi adagkezelés 
Az adag adagolásának indítása kézzel történik.
• Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A LED és a "Stop" szegmens kialszik, és 
a "Run" villog a kijelzőn.

– A beállított adagmennyiség adagolása 
megtörténik.

Érintkezős adagkezelés
Az adag adagolásának indítását egy külső érintkező 
jele végzi el.
Az adagkezelési érintkező funkció bekapcsolása,
• Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A LED zöld színben kezd el világítani, a "Stop" 
szegmens kialszik és a "Run" válik láthatóvá 
a kijelzőn.

A külső érintkező jelének beérkezésekor a "Run" 
villog a kijelzőn.
• A beállított adagmennyiség adagolása 

megtörténik.

Vigyázat

Adagolási hibák kockázata!
Az érintkező bemeneteket alkalmazó 
adag adagolás indítása lehet nem 
kielégítő vagy túlzott, hiba 
előfordulásakor, ha a szivattyút illetve 
a rendszer nem figyelik. A rendszert 
redundáns védelemmel kell ellátni.
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Adag adagolása közben
A még adagolandó adagmennyiség látható 
a kijelzőn.
A már kiadagolt adagmennyiség kijelzéséhez,
• nyomja meg a "Down" gombot.
A teljes adagmennyiség kijelzéséhez,
• nyomja meg az "Up" gombot.

A szivattyú indítása/leállítása adag adagolása 
közben
A szivattyú leállításához,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot, vagy
• működtesse a távoli be/kikapcsolást (on/off).
A szivattyú újraindításához,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– Az előre beállított adagkezelési ciklus 
folytatódik.

– A "Contact" (Érintkező) időzítőre egy külső 
érintkezőjelnek is meg kell érkeznie.

Az adagkezelési funkció kikapcsolása
1. Nyissa meg a második funkciószintet.
2. Nyomja meg többször egymás után a "Menu/Info" 

gombot.
– "ON B" jelenik meg a kijelzőn.

3. Nyomja meg az "Up" gombot.
– "OFF B" jelenik meg a kijelzőn.
– Az adagkezelési funkció kikapcsolva.

9.12 Időzítő menü / időzítő mód
Időzítő módban, egy meghatározott 
adagmennyiséget kell adagolni egy meghatározott, 
adagolt átáramló mennyiség mellett. Az első 
adagolás a t1 indítási idő elteltével kezdődik. 
Az adag adagolása ezt követően megismétlődik a t2 
ismétlési idő elteltével, amíg a felhasználó le nem 
állítja a folyamatot a "Start/Stop" gomb 
megnyomásával vagy távoli kikapcsolással.
• Az adagmennyiség beviteli tartománya:

0,0-999,9 ml / 1,00-99,99 l.
• A t1 és t2 idő beviteli tartománya:

1 min. < t1 < 999 h / 1 min. < t2 < 999 h.
Bemenet: hh:mm.

66. ábra Időzítő mód

Az időzítő mód irányítása az első és a második 
funkciószinten történik.
• Az adagmennyiség és a t1 és t2 idők beállítása 

a második funkciószinten történik.
• Az időzítő mód engedélyezése az első 

funkciószinten történik.
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Vigyázat

Adagolási hibák kockázata!
Ha a t2 ismétlési idő nem elég hosszú 
az adagmennyiség kiadagolásához, 
a beállított adagolt átáramló mennyiség 
mellett ezen az időn belül, a szivattyú 
folytatja az adagolást, amíg az aktuális 
adagmennyiség el nem fogy. 
Ezt követően a szivattyú leáll, és 
a következő adag adagolása a 
következő ismétlési idő után lesz 
indítva.
Időzítő módban az adag adagolás lehet 
nem kielégítő vagy túlzott, hiba 
előfordulásakor, ha a szivattyút illetve 
a rendszert nem figyelik. A rendszert 
redundáns védelemmel kell ellátni.
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67. ábra Az időzítő mód beállítása

Az "OFF t" jelenik meg a kijelzőn.
1. Nyomja meg az "Up" gombot.

– Az "ON t" jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
3. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kívánt 

adagolt átáramló mennyiséget.
– A kiválasztott adagolt átáramló mennyiség 

láthatóvá válik a kijelzőn.
4. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
5. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kívánt 

adagmennyiséget.
– A kiválasztott adagmennyiség láthatóvá válik 

a kijelzőn.
6. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– "t1" jelenik meg a kijelzőn.
7. Az "Up" és a "Down" gombbal írja be a kezdési 

időt, t1.
8. Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– "t2" jelenik meg a kijelzőn.
9. Az "Up" és a "Down" gomb segítségével írja be az 

ismétlési időt, t2.
• Nyomja meg a "Menu/Info" gombot (ellenőrizze 

a beállítást és lépjen a következő menüpontra), 
vagy

• nyomja meg a "Start/Stop" gombot (nyugtázza 
a beállítást, zárja be a második funkciószintet, és 
engedélyezze az időzítő módot az első 
funkciószinten).

A "Manual" (Kézi) vagy a "Contact" (Érintkező) 
időzítő mód kiválasztása
• Amikor a szivattyú működik (a LED zöld színben 

világít), nyomja meg a "Start/Stop" gombot.
– A "Stop" és az előzetesen beállított indítási idő, 

t1 jelenik meg a kijelzőn. A LED vörösen kezd 
világítani.

– A "Manual" (Kézi) vagy a "Contact" (Érintkezős) 
jelenik meg a kijelzőn (a "Manual" az 
alapértelmezett beállítás).

Az első funkciószinten csak az időzítési funkció 
jelenik meg a kijelzőn a "Timer manual" (Kézi 
időzítés) és a "Timer contact" (Érintkezős időzítés) 
menüpontokkal együtt.
• A "Menu/Info" gombbal végezze el a kiválasztást

– "Timer manual" (Kézi időzítés), vagy
– "Timer contact" (Érintkezős időzítés).

Az időzítő mód engedélyezése
Kézi időzítés
Az adag adagolása, a beállított várakozási idővel, 
kézi indítással történik.
• Nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A LED zöld színben kezd világítani, a "Stop" 
szegmens kialszik és a "Run" villog a kijelzőn.

– Az előre beállított adagkezelési ciklus 
megkezdődik.

Érintkezős időzítés
Az adag adagolását a beállított várakozási idővel 
egy külső érintkező jele indítja el.
Az adagkezelési érintkező funkció bekapcsolása,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– A LED zöld színen kezd el világítani, a "Stop" 
szegmens kialszik és a "Run" válik láthatóvá 
a kijelzőn.

A külső érintkező jelének beérkezésekor a "Run" 
villog a kijelzőn.
• Az előre beállított adagkezelési ciklus 

megkezdődik.

Várakozási idő alatt 
A következő adagolásig hátralévő idő látható 
a kijelzőn.
A már eltelt idő kijelzéséhez,
• nyomja meg a "Down" gombot.
A teljes idő, t1 vagy t2, kijelzéséhez,
• nyomja meg az "Up" gombot.
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Időzített adagolás során
A még adagolandó adagmennyiség látható 
a kijelzőn.
A már kiadagolt adagmennyiség kijelzéséhez,
• nyomja meg a "Down" gombot.
A teljes adagmennyiség kijelzéséhez,
• nyomja meg az "Up" gombot.

A szivattyú indítása/leálllítása időzített adagolás 
során
A szivattyú leállításához,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot, vagy
• működtesse a távoli be/kikapcsolást (on/off).
A szivattyú újraindításához,
• nyomja meg a "Start/Stop" gombot.

– Az előre beállított adagkezelési ciklus 
folytatódik.

– A "Contact" (Érintkező) időzítőre egy külső 
érintkezőjelnek is meg kell érkeznie.

Az időzítő funkció kikapcsolása
1. Nyissa meg a második funkciószintet.
2. Nyomja meg többször egymás után a "Menu/Info" 

gombot.
– Az "ON t" jelenik meg a kijelzőn.

3. Nyomja meg az "Up" gombot.
– Az "OFF t" jelenik meg a kijelzőn.
– Az időzítő funkció ki van kapcsolva.

9.13 Master-szolga alkalmazás létrehozása
Több másodlagos szivattyút is csatlakoztathat és 
vezérelheti a másodlagos szivattyúkat (szolgák) az 
első szivattyún (master) keresztül.

9.13.1 Master
A master szivattyú esetében minden üzemmód 
rendelkezésre áll:
• Kézi
• Érintkezős
• Adag adagolása kézi/érintkezős indítással
• Időzített mód kézi/érintkezős indítással
• Áramvezérlés.

Válassza ki a masterszivattyú kimenőjelét a 
szolgáltatásszinten (1-es relé) (3-as kimeneti 
aljzat):
• A master szivattyú kézi vagy áramvezérlésére 

löketjelet kell alkalmazni (egy kimenőjel kiadása 
löketenként), vagy

• a master szivattyú érintkezős vezérléséhez 
impulzus bemenetet (érintkező bemeneti jelenkén 
egy kimeneti jel kiadása) kell alkalmazni.

Máskülönben válassza a szolga szivattyú 
áramvezérlésére az áramkimenetet (2-es kimeneti 
aljzat)

9.13.2 Szolga
A következő működési módok állnak rendelkezésre 
a szolga szivattyúknál érintkezős vagy áramvezérlés 
esetén (4-es bemeneti aljzat):
• Érintkezős
• Egy adag adagolásának érintkezős indítása
• Időzített mód érintkezős indítása
• Áramvezérlés.

Megjegyzés

Ne feledje, hogy az áramkimenet 
eltérhet az árambemenettől, például 
a szivattyú leállításakor, és kérjük 
figyelje meg a megváltozott 
áramkimeneti értékeket súlyozott 
áramvezérlés esetében.

Megjegyzés

A szolga szivattyúk működési 
módjainak beállításai a master 
szivattyú beállításaitól függetlenül 
működnek.

Vigyázat

A master szivattyú fel nem használt 
impulzus bemenetei a szolga 
szivattyúkra továbbítódnak, amikor 
a kimeneti jel = impulzus bemenet van 
beállítva. Ezeket a szolga szivattyúk 
használják fel a szolgaszivattyú 
beállításoknak megfelelően!
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9.14 Gyorsbillentyűk / info billentyűk
A DDI 209 a következő fontos kijelzései és funkciói érhetők el gyorsan a billentyűkombinációk 
(gyorsbillentyűk) segítségével.

Szolgáltatási funkciók

Kijelzőfunkciók adagkezelés és időzített működés során

További kijelző funkciók 

Funkció A szivattyú működési 
állapota Aktív funkció / kijelző A funkció kikapcsolása / 

kijelző

Légtelenítés. "Run", "Stop" vagy 
"Menu/Info" módban.

Nyomja le a "Start/Stop" 
gombot, legalább 
1 másodpercig.

Engedje fel a "Start/Stop" 
gombot.

A membrán hátravitele 
javításhoz.

A szivattyú legyen "Stop" 
módban.

Nyomja le egyidejűleg az 
"Up" és a "Down" gombot. —

Indítási funkció. A szivattyú le van 
választva a táplálásról.

Nyomja meg egyidejűleg 
az "Up" és a "Down" 
gombot, és közben 
kapcsolja be a hálózati 
táplálást.

—

A teljes adagolási 
térfogat törlése. "Run" módban. Nyomja a "Menu/Info" 

gombot 5 másodpercig. —

Kijelző / funkció A szivattyú működési 
állapota Aktív funkció / kijelző A funkció kikapcsolása / 

kijelző

Az adag 
kiadagolásának 
megkezdése óta 
kiadagolt mennyiség 
kijelzése.

Adag kiadagolása 
közben adagkezelő vagy 
időzített működés során.

Nyomja meg a "Down" 
gombot.

Engedje fel a "Down" 
gombot.

A teljes 
adagmennyiség 
kijelzése.

Nyomja meg az "Up" 
gombot.

Engedje fel az "Up" 
gombot.

Az eltelt idő kijelzése.
Várakozási idő alatt, az 
időzített módban.

Nyomja meg a "Down" 
gombot.

Engedje fel a "Down" 
gombot.

A teljes idő kijelzése. Nyomja meg az "Up" 
gombot.

Engedje fel az "Up" 
gombot.

Kijelző / funkció A szivattyú működési 
állapota Aktív funkció / kijelző A funkció kikapcsolása / 

kijelző

A teljes adagolt 
mennyiség kijelzése. "Run" módban. Nyomja meg a "Menu/Info" 

gombot. A kijelző automatikusan 
visszaugrik 5 másodperc 
elteltével.A bemeneti áram 

kijelzése.
"Analog" módban
(0-20 mA / 4-20 mA).

Nyomja meg a "Down" 
gombot.
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10. Karbantartás

10.1 Általános megjegyzések

10.2 Karbantartási időszakok

• Legalább 12 hónapban egyszer, vagy 
4000 üzemóránként. Kristályosodásra hajlamos 
közegek adagolása esetén még gyakrabban.

• Hiba esetén.

10.2.1 A szelepek és a membrán tisztítása
• Tisztítsa meg a membránt és a szelepeket és 

cserélje le azokat, ha szükséges (rozsdamentes 
acél szelepek esetén: a szelep belső elemeit).

10.3 A szívó- és a nyomószelep tisztítása

10.3.1 A szivattyú kikapcsolása
1. Kapcsolja le a szivattyút és válassza le az 

elektromos hálózatról.
2. Nyomásmentesítse a rendszert.
3. Tegye meg a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy 

a visszatérő adagolt közeg biztonságosan össze 
legyen gyűjtve.

10.3.2 A feltöltőkamra szelepének kiszerelése 
(Plus3 rendszer)

Ha Plus3 rendszert használ, akkor szerelje ki a 
feltöltőkamra szelepét (3c) a következő módon:
1. Vegye le a fedelet (L) a feltöltőkamráról.
2. Távolítsa el a szelepcsövet (R) a szeleppel (3c).
3. Csavarozza ki a szelepet (3c) a szelepcsőből.

68. ábra Feltöltőkamra szelep

10.3.3 A szívó- és nyomószelep kicsavarozása/ 
szelepek tisztítása

1. Csavarozza ki a szívó- és a kiömlőszelepet.
2. Szerelje ki a szelep belső elemeit.
• Szabványos DN 4/DN 8 szelep:

– Óvatosan nyomja ki a szelep belső részét egy 
vékony drótszöggel (vagy gemkapoccsal) az 
áramlás irányában (lásd a nyilat a 
szeleptesten).

– Szerelje ki a belső alkatrészeket: fészek (4r), 
O-gyűrű (1r), golyók (3r), golyóskosár (2r).

69. ábra Szabványos DN 4/DN 8 szelep

Figyelmeztetés
Veszélyes közeg adagolásakor, tartsa 
be a vonatkozó biztonsági előírásokat!
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget) amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy 
a csővezetéken végez munkát!
Ne engedje, hogy bármilyen vegyszer 
kiszivárogjon a szivattyúból. 
Megfelelően gyűjtse össze és helyezze 
el a hulladékban a vegyszereket!

Figyelmeztetés
A szivattyúházat csak a Grundfos 
Alldos által meghatalmazott személyek 
nyithatják fel!
A javítást megbízott és szakképzett 
személynek kell elvégeznie!
Kapcsolja ki a szivattyút és válassza le 
az elektromos hálózatról, mielőtt 
karbantartási vagy javítási munkába 
kezdene!

Vigyázat

Membránszivárgás esetén, az adagolt 
közeg kiszivároghat a szivattyú és az 
adagolófej között elhelyezett közbenső 
karima furatán keresztül. A házon belül 
lévő alkatrészeket rövid ideig megvédi 
az adagolt folyadéktól (a folyadék 
fajtájától függően) a ház tömítése. 
Rendszeresen (naponta) ellenőrizni 
kell, hogy folyadék szivárog-e 
a közbenső karimán.
A maximális biztonság érdekében 
membránszivárgás érzékelővel ellátott 
szivattyú használata javasolt.

Megjegyzés
Ha mód van rá, öblítse át az 
adagolófejet, pl. szivattyúzzon át rajta 
vizet.
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• Rugós előfeszítésű DN 4/DN 8 szelep:
– A szelepfedél kicsavarozása.
– Szerelje ki a belső alkatrészeket (ahogy az 

a 70. ábrán látható).

70. ábra Rugós előfeszítésű DN 4 szelep / 
rugós előfeszítésű DN 8 szelep

3. Tisztítson meg minden alkatrészt.
Ha hibás alkatrészt talál, folytassa az alábbiak 
szerint:

– Cserélje ki a szelepet (rozsdamentes acél 
szelepek esetén: a szelep belső elemeit).
A tartalékalkatrész készletek tartalmáról és 
a termékszámokról kérdezze a Grundfos 
Alldos-t.

4. Szerelje össze és szerelje vissza a szelepet.
5. Vegye ki a nyomószelep alatt a légtelenítő patront 

(1p, 2p, 3p) az adagoló fejből egy csipesszel.
– Szerelje szét a patront.
– Tisztítsa meg a patront.

Ha hibás alkatrészt talál, folytassa az alábbiak 
szerint:

– Cserélje ki a légtelenítő patront.
A tartalékalkatrész készletek tartalmáról és 
a termékszámokról kérdezze a Grundfos 
Alldos-t.

– Szerelje össze a patront.
6. Javítson ki minden alkatrészt.

71. ábra Szabványos DN 4/DN 8 szelep

10.4 A membrán cseréje

10.4.1  A membrán alaphelyzetbe állítása
A membrán cseréje után, annak a hátsó holtponton 
kell lennie (a szívólöket végén). Mivel a löket 
általában az elülső holtponton ér véget, állítsa 
alaphelyzetbe a membránt a következőképpen:
• Amikor a szivattyú le van állítva (a LED vörösen 

világít), nyomja meg az "Up" és a "Down" gombot 
egyidejűleg.
– A membrán alaphelyzetbe került.

10.4.2 A szivattyú kikapcsolása
1. Kapcsolja le a szivattyút és válassza le az 

elektromos hálózatról.
2. Nyomásmentesítse a rendszert.
3. Tegye meg a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy 

a visszatérő adagolt közeg biztonságosan össze 
legyen gyűjtve.

10.4.3 A membrán cseréje
Lásd a 72. vagy a 73. ábrát.
1. Lazítsa meg a négy csavart (1q + 2q) az 

adagolófejen (2).
2. Vegye le az adagolófejet (2).
3. Csavarja le a membránt (Q) az óramutató 

járásával ellentétes irányban.
– Plus3 rendszer nélküli szivattyúknál:

Cserélje ki a tömítő membránt (3q), a közgyűrűt 
(4q) és a tartókorongot (5q).

4. Csavarja be az új membránt (Q).
5. Cserélje ki az adagolófejet (2), és átlósan 

szorítsa meg a csavarokat (1q + 2q).
Maximális nyomaték:
DDI 0.4 - DDI 5.5: 2,1 Nm.
DDI 13.8 - DDI 20: 2,5 Nm.

6. Engedje ki a levegőt és indítsa el az 
adagolószivattyút.
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Vigyázat

Az O-gyűrűket pontosan a megadott 
horonyban kell elhelyezni.
Figyelje meg a folyadékáramlás irányát 
(nyíl jelzi)!
Csak kézzel szorítsa meg a szelepet.

Figyelmeztetés
Vegyi eredetű égési sérülések 
kockázata!
Viseljen védőöltözetet (kesztyűt és 
szemüveget), amikor az adagolófejen, 
a csatlakozásokon vagy a 
csővezetéken végez munkát!
Ne engedje, hogy bármilyen vegyszer 
kiszivárogjon a szivattyúból. 
Megfelelően gyűjtse össze és helyezze 
el a hulladékban a vegyszereket!

Megjegyzés
Ha mód van rá, öblítse át az 
adagolófejet, pl. szivattyúzzon át rajta 
vizet.
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72. ábra A membrán cseréje Plus3 rendszer 
nélkül

73. ábra A membrán cseréje Plus3 rendszer 
megléte esetén

Vigyázat

A kezdeti indítás után, majd a membrán 
minden egyes cseréje után, húzza meg 
az adagolófej csavarjait.
Mintegy 6-10 üzemóra vagy két nap 
után, átlósan szorítsa meg az 
adagolófej csavarjait egy 
nyomatékkulccsal.
Maximális nyomaték:
DDI 0.4 - DDI 5.5: 2,1 Nm.
DDI 13.8 - DDI 20: 2,5 Nm.
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11. Hibakeresési táblázat

Hiba Oka Kijavítása

1. Az adagolószivattyú 
nem működik.

a) Nincs csatlakoztatva a táphálózatra. Csatlakoztassa a tápkábelt.

b) Nem megfelelő hálózati feszültség. Kapcsolja ki a szivattyút. Ellenőrizze 
a feszültséget és a motort. Ha a motor 
meghibásodott, küldje vissza 
a szivattyút javításra.

c) Elektromos hiba. Küldje vissza a szivattyút javításra.

2. Az adagolószivattyú 
nem szív.

a) Szivárog a szívócső. Cserélje ki a csövet, vagy tömítse el 
a szivárgást.

b) A szívócső keresztmetszete túl kicsi 
vagy a szívócső túl hosszú.

Ellenőrizze a Grundfos Alldos 
specifikációjához képest.

c) Eltömődött szívócső. Öblítse ki vagy cserélje ki a szívócsövet.

d) A lábszelepet lerakódás fedi be. Egy magasabb pozícióban függessze fel 
a szívócsövet.

e) Deformálódott szívócső. Szerelje fel megfelelően a szívócsövet. 
Ellenőrizze a károsodást.

f) Kristályos lerakódás a szelepekben. Tisztítsa meg a szelepeket.

g) A membrán eltört, vagy a membrán 
mozgatókar elhasználódott.

Cserélje ki a membránt.

h) Ürítse ki az adagolótartályt. Töltse fel az adagolótartályt.

3. Az adagolószivattyú 
nem adagol.

a) Levegő van a szívócsőben és az 
adagolófejben.

Töltse fel az adagolófejet és 
a szívóágat.

b) Túl nagy a közeg viszkozitása vagy 
sűrűsége.

Ellenőrizze a telepítést.

c) Kristályos lerakódás a szelepekben. Tisztítsa meg a szelepeket.

d) A szelepeket nem megfelelően 
szerelték össze.

Szerelje össze a szelep belső elemeit 
a megfelelő sorrendben és ellenőrizze 
és esetleg helyesbítse az áramlás 
irányát.

e) A befecskendező egység 
eltömődött.

Ellenőrizze és esetleg korrigálja az 
áramlás irányát, vagy hárítsa el az 
akadályt.

f) A csöveket és a perifériális eszközt 
nem megfelelően telepítették.

Ellenőrizze hogy a csövek átfolyása 
biztosított-e és megfelelő-e a telepítés.

g) Ürítse ki az adagolótartályt. Töltse fel az adagolótartályt.

h) Vegyileg nem ellenálló 
tömítőelemek.

Cserélje ki a tömítőelemeket.
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12. Hulladékkezelés
A termék vagy annak részeire vonatkozó 
hulladékkezelés a környezetvédelmi szempontok 
betartásával történjen:
1. Bízza ezt a megfelelő hulladékbegyűjtő 

szolgáltatóra.
2. Ha ez nem lehetséges, lépjen érintkezésbe a 

legközelebbi Grundfos vagy Grundfos Alldos 
vállalattal vagy javítóműhellyel.

4. A szivattyú által 
adagolt mennyiség 
nem pontos.

a) Az adagolófej nincs teljesen 
légtelenítve.

Ismételje meg a légtelenítést.

b) Gáz szabadul fel a közegből. Ellenőrizze a telepítést.

c) A szelepek egyes részei 
elszennyeződtek, vagy kéreg 
képződött rajtuk.

Tisztítsa meg a szelepeket.

d) Ellennyomás fluktuációk. Szereljen fel egy nyomástartó szelepet 
és egy nyomásingadozás csökkentőt, 
ha szükséges.

e) Szívómagasság ingadozások. Tartsa állandó szinten a szívási szintet.

f) Szifonhatás (a szívónyomás 
nagyobb, mint az ellennyomás).

Szereljen fel egy nyomástartó szelepet.

g) Szivárgó vagy lyukacsos szívócső 
vagy nyomócső.

Cseréle ki a szívócsövet vagy 
a nyomócsövet.

h) A közeggel találkozó alkatrészek 
nem ellenállók a közeggel szemben.

Cserélje ellenálló anyagúra az 
alkatrészeket.

i) Az adagoló membrán elkopott 
(kezdődő repedések).

Cserélje ki a membránt. Tartsa be 
a karbantartási utasításokat is.

j) Változik a közeg 
(sűrűség, viszkozitás).

Ellenőrizze a koncentrációt. Használjon 
keverőedényt, ha szükséges.

5. Hangos, fülsértő 
zajok.

a) Ha a szivattyú maximális adagolási 
mennyiségének 10%-ánál kisebb az 
adagolt mennyiség, akkor 
időlegesen előfordulhatnak 
rezonanciazajok a léptetőmotornál. 

A léptetőmotor rezonanciazaja nem 
jelent hibát.

6. A szivattyú és az 
adagolófej között 
elhelyezett 
közbenső karima 
furatán keresztül 
folyadék szivárog 
ki.

a) Membránszivárgás fordult elő. Cserélje ki a membránt.

Hiba Oka Kijavítása

Megjegyzés A szabályozó egység további hibajeleire vonatkozóan olvassa el a vonatkozó részt.

A műszaki változtatások joga fenntartva.
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73

Biztonsági nyilatkozat

Másolja le, töltse ki és írja alá ezt a lapot, és mellékelje az ismét üzembe helyezendő 
szivattyúhoz.

Ezennel tanúsítjuk, hogy ez a termék veszélyes vegyszerektől, biológiai és radioaktív 
anyagoktól mentes:

A termék típusa: ____________________________

Típusszám: _________________________

Közegek vagy víz hiánya: _________________________

Vegyszeroldat, megnevezés: _____________________

(lásd a szivattyú adattábláját)

A hiba leírása
Karikázza be a sérült alkatrészt.

Elektromos vagy funkcionális hiba esetén jelölje meg a kapcsolószekrényt.

Ismertesse röviden a meghibásodást:

_________________ _________________
Dátum és aláírás Céges bélyegző
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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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Oceania Pty. Ltd.
Unit 3 / 74 Murdoch Circuit
Acacia Ridge QLD 4100
Phone: +61 (0)7 3712 6888
Telefax: +61 (0)7 3272 5188
E-mail: alldos.au@alldos.com 

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
220090 Минск ул.Олешева 14 
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. 
Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Process-
ing Zone
Pudong New Area 
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: alldos.cn@alldos.com 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia
GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Cebini 37, Buzin
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 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
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS S.A.R.L.
7, rue Gutenberg
F-67610 La Wantzenau
Tél.: +33-3 88 59 26 26
Télécopie: +33-3 88 59 26 00
E-mail : alldos.fr@alldos.com  

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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Eichler GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0 
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: alldos.de@alldos.com 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
D-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 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

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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS BV
Leerlooiersstraat 6
NL-8601 WK Sneek
Tel.: +31-51 54 25 789
Telefax: +31-51 54 30 550
E-mail: alldos.nl@alldos.com

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
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 01 568 0610
Telefax: +386 01 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS (Pty) LTD
98 Matroosberg Road, Waterkloof Park
P.O. Box 36505, Menlo Park 0102
0181 ZA Pretoria
 E-mail: alldos.za@alldos.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(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

Switzerland
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS International AG
Schönmattstraße 4  
CH-4153 Reinach
Tel.: +41-61-717 5555
Telefax: +41-61-717 5500
E-mail: alldos.ch@alldos.com

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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS Ltd.
39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road
Birmingham B24 8TG
Phone: +44-121-3283336
Telefax: +44-121-3284332
E-mail: alldos.uk@alldos.com 

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
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 

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

Addresses revised 09.07.2008
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Felelőségvállalás az alapvető értékeinkért
Előremutató gondolkodás a lehetőségeink felismeréséhez

Az innováció alapvető fontosságú
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