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A telepítés megkezdése előtt ezt 
a kezelési utasítást feltétlenül 
olvassa el. A telepítés és az 
üzemeltetés során a helyi 
előírásokat, és a szakmai 

ajánlásokat is figyelembe kell venni. 
    
    
1. Típus megnevezés1. Típus megnevezés1. Típus megnevezés1. Típus megnevezés    
 
Lásd a szivattyú adattábláját. 
Az alábbi példa a GP 14-75-3 szivattyú 
megnevezését írja le. 
 

GPGPGPGP    14141414    ----    75757575----3333    
    
Grundfos uszodavíz szivattyú 
Térfogatáram 10 m emelőmagasságnál, 
 m3/h 
Tengelyteljesítmény (P2, W) /10  
 
Háromfázisú kivitel 
 
 

    
    
2. Alkalmazási terület2. Alkalmazási terület2. Alkalmazási terület2. Alkalmazási terület    
    
A Grundfos GP blokk felépítésű, vízszintes 
tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyú.  
Fő alkalmazási területe uszodavíz keringetése, a 
leggyakrabban a szűrő előtt kerül beépítésre. 

Klórral fertőtlenített uszodavízzel szemben 
ellenálló.  
A GP szivattyú része egy tisztítható szűrőkosár, 
a levelek és egyéb szilárd részek kiszűrésére.    
    
    
3. Műszaki adatok3. Műszaki adatok3. Műszaki adatok3. Műszaki adatok    
    
3.1 Környezeti hőmérséklet3.1 Környezeti hőmérséklet3.1 Környezeti hőmérséklet3.1 Környezeti hőmérséklet    
Maximum +55 oC. 
    
3.2 Közeghőmérséklet3.2 Közeghőmérséklet3.2 Közeghőmérséklet3.2 Közeghőmérséklet    
0    oC és + 50 oC között.    
    
3.3 Maximális üzemi nyomás3.3 Maximális üzemi nyomás3.3 Maximális üzemi nyomás3.3 Maximális üzemi nyomás    
3 bar. 
    
3.4 Maximális hozzáfolyási nyomás3.4 Maximális hozzáfolyási nyomás3.4 Maximális hozzáfolyási nyomás3.4 Maximális hozzáfolyási nyomás    
A tényleges hozzáfolyási nyomás és a zárt 
nyomóoldali szeleppel járó szivattyú nyomása 
együttesen nem lépheti túl a max. 
megengedett üzemi nyomást. 
    
3.5 Legkisebb hozzáfolyási nyomás3.5 Legkisebb hozzáfolyási nyomás3.5 Legkisebb hozzáfolyási nyomás3.5 Legkisebb hozzáfolyási nyomás 
Szívómagasság: max.: 3 m 
Önfelszívás: max. 2 m    
    
3.6 Villamos adatok3.6 Villamos adatok3.6 Villamos adatok3.6 Villamos adatok    
    
Tápfeszültség: Tápfeszültség: Tápfeszültség: Tápfeszültség:     
1 x 220-240 V, 50 Hz 
3 x 380-415 V, 50 Hz 
 
Lásd a szivattyú adattábláját.  
Védettség: IP 44. 
Szigetelési osztály: F 
 
3.7 Méretek3.7 Méretek3.7 Méretek3.7 Méretek    
Lásd a dokumentum végén.  
 
3.8 Zajszint3.8 Zajszint3.8 Zajszint3.8 Zajszint    
A szivattyú zajszintje alacsonyabb, mint 70 
dB(A). 
    
3.9 Tömeg3.9 Tömeg3.9 Tömeg3.9 Tömeg    
GP 7-44: 11,7 kg 
GP 7-44-3: 10,2 kg 
GP 10-60: 12,2 kg 
GP 10-60-3: 11,4 kg 
GP 14-75: 13,8 kg 
GP 14-75-3: 12,2 kg 
GP 20-100: 15,2 kg 
GP 20-100-3: 13,5 kg 
GP 23-150: 22,6 kg 
GP 23-150-3: 16,7 kg 
GP 23-150: 22,6 kg 
GP 23-150-3: 16,7 kg 
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4. Beépítés4. Beépítés4. Beépítés4. Beépítés    
    
A GP szivattyú általában a szkimmer és a szűrő 
közé kerül beépítésre. 
A szivattyút szilárd alapra kell szerelni, 
vízszintes tengellyel, az átlátszó fedéllel felfelé. 
A szűrő tisztíthatósága érdekében az átlátszó 
fedél hozzáférhetőségét biztosítani kell. 
A szívócső átmérője nem lehet kisebb a 
szívócsonk átmérőjénél. Amennyiben a szívócső 
hossza több mint 10 m, a teljes csősúrlódási 
veszteséget is figyelembe kell venni.  
A GP típus 2 m-ig önfelszívó, amennyiben a 
szivattyú fel van töltve vízzel. 
A csőhálózatot úgy kell kialakítani, hogy 
"zsákok" ne legyenek a rendszerben, különösen 
ne a szívóoldalon. 
A csőhálózat helyes kialakítását lásd az 1. ábrán. 
(Fig1.) 

 
 
A csőhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a 
hőtágulás okozta feszültségek ne legyenek 
hatással a szivattyúra. 
 
Amennyiben a szivattyút hosszú csővezetékbe 
építik be, a csővezetéket a szivattyú előtt és 
után megfelelő módon alá kell támasztani.  
    

Műanyag csövekMűanyag csövekMűanyag csövekMűanyag csövek,,,, és cső és cső és cső és cső----
csatlakozások esetében csatlakozások esetében csatlakozások esetében csatlakozások esetében 
fokozottan ügfokozottan ügfokozottan ügfokozottan ügyelni kell a yelni kell a yelni kell a yelni kell a 
szivárgásmentes kiszivárgásmentes kiszivárgásmentes kiszivárgásmentes kialakításra.alakításra.alakításra.alakításra.    
 

Amennyiben a szívóoldalon tömlőt építenek be, 
csak merev, nem összeszívható tömlő 
használható. 
A szívóvezeték a lehető legrövidebb legyen az 
optimális működés érdekében.  
Fontos: a szivattyút nem szabad elzárt 
nyomóoldali szeleppel járatni, mert ez a 
hőmérséklet növekedéséhez illetve akár 
gőzképződéshez is vezethet, ami károsítja a 
szivattyút.  
Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a 
szivattyú zárt nyomóoldali szeleppel üzemelhet, 
a minimális folyadékáram biztosítása 
érdekében megkerülő vezeték kiépítése 
szükséges. 
A zaj csökkentése érdekében ajánlott a szivattyú 
szívó- és nyomóágába illetve a szivattyú és az 

alap közé zajcsillapító kompenzátorok 
beépítése. 
A szivattyút jól szellőző, fagymentes helyre kell 
telepíteni, lehetőleg zárt helyiségbe. 
Amennyiben a szivattyút a szabadban helyezik 
el, az időjárás hatásai ellen megfelelő 
védelemmel kell ellátni. 

    
A 364. sz. IEC kiadvány szerint a A 364. sz. IEC kiadvány szerint a A 364. sz. IEC kiadvány szerint a A 364. sz. IEC kiadvány szerint a 
szivattyút a medencétől szivattyút a medencétől szivattyút a medencétől szivattyút a medencétől 
legalább 2 m távolságra kell legalább 2 m távolságra kell legalább 2 m távolságra kell legalább 2 m távolságra kell 
elhelyezni.elhelyezni.elhelyezni.elhelyezni.    
    

 
    
5. Elektromos bekötés5. Elektromos bekötés5. Elektromos bekötés5. Elektromos bekötés    
 
A villamos bekötést és a szükséges védelmeket 
a helyi áramszolgáltató előírásai szerint a 
megfelelő magyar szabványok alapján kell 
elkészíteni 
 

A kapocsdobozt csak lekapcsolt A kapocsdobozt csak lekapcsolt A kapocsdobozt csak lekapcsolt A kapocsdobozt csak lekapcsolt 
elektromos hálózat mellett szabad elektromos hálózat mellett szabad elektromos hálózat mellett szabad elektromos hálózat mellett szabad 
bekötnibekötnibekötnibekötni....    
A szivattyút kapcsolón keresztül A szivattyút kapcsolón keresztül A szivattyút kapcsolón keresztül A szivattyút kapcsolón keresztül 
kössük a hálózatrakössük a hálózatrakössük a hálózatrakössük a hálózatra....    

    
A névleges feszültség és frekvencia a szivattyú 
adattábláján található. Győződjön meg róla, 
hogy az elektromos hálózat megfelel-e ezeknek. 
 
A bekötést a kapocsdoboz fedelének belső 
oldalán feltüntetett vázlat szerint végezzük el. 
 
A kapocsdobozba való bekötésnél minősített, 
csavaros, vízálló tömszelencét kell használni. 
 
    
5555.1.1.1.1    MotorvédelemMotorvédelemMotorvédelemMotorvédelem    
 
Minden egy fázisú szivattyú rendelkezik 
beépített motorvédelemmel, nincs szükség 
egyéb külső motorvédelemre. 
 
Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés: ha a motor túlterhelt automa-
tikusan leáll, amikor visszahűl a normál hőmér-
sékletre, akkor automatikusan elindul 
 
A háromfázisú szivattyúkat külső motorvé-
delemmel kell ellátni 
 
A szivattyút földelni kell, és elektromos 
rendszert el kell látni életvédelmi relével (fi 
relé). 
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6.6.6.6.    Üzembe Üzembe Üzembe Üzembe helyezéshelyezéshelyezéshelyezés    
 
Megjegyzés: Megjegyzés: Megjegyzés: Megjegyzés: ne indítsa el a szivattyút, amíg 
nincs feltöltve folyadékkal és nincs légtelenítve. 
 
A szivattyú akkor van megfelelően feltöltve 
folyadékkal, amikor a vízszint közvetlenül az 
átlátszó fedél alatt van. 
 
A ventilátor fedelén lévő nyilak a forgásirányt 
mutatják. 
 
A maximális szívóteljesítmény érdekében a 
szivattyú indítása előtt zárja el a nyomó oldali 
szelepet (közvetlenül a szivattyú után), majd 
indítsa el a szivattyút, és lassan nyissa meg a 
szelepet. 
 
Ha a szivattyú 5 perc után sem működik 
megfelelően, a szivattyút le kell állítani, és 
ellenőrizni kell a vízszintet a szívó oldalon, 
illetve a szivattyúban. 
 
 
7777. . . . A szűrőkosár tisztításaA szűrőkosár tisztításaA szűrőkosár tisztításaA szűrőkosár tisztítása    
 

Mielőtt a szivattyún karbantartástMielőtt a szivattyún karbantartástMielőtt a szivattyún karbantartástMielőtt a szivattyún karbantartást    
végeznénk, győződjünk meg rólavégeznénk, győződjünk meg rólavégeznénk, győződjünk meg rólavégeznénk, győződjünk meg róla,,,,    
hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van 
kapcsolva.kapcsolva.kapcsolva.kapcsolva.    
    

    
A szivattyúra épített szűrőkosarat minden nap 
ellenőrizni kell, és ha szükséges meg kell 
tisztítani. Az átlátszó fedél eltávolítása előtt el 
kell zárni a leválasztó szelepeket mindkét 
oldalon. 

 
Tisztítás után a szivattyút újra Tisztítás után a szivattyút újra Tisztítás után a szivattyút újra Tisztítás után a szivattyút újra 
töltsük fel vízzel, légtelenítsük, és a töltsük fel vízzel, légtelenítsük, és a töltsük fel vízzel, légtelenítsük, és a töltsük fel vízzel, légtelenítsük, és a 
fedelet szereljük vissza. Ezután a fedelet szereljük vissza. Ezután a fedelet szereljük vissza. Ezután a fedelet szereljük vissza. Ezután a 
szivattyút elindíthatjuk.szivattyút elindíthatjuk.szivattyút elindíthatjuk.szivattyút elindíthatjuk.    

 
Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés: a nagynyomású tisztítás tilos! 
 
8888. . . . FagyvédelemFagyvédelemFagyvédelemFagyvédelem    
 
A nem használt szivattyúkat a szétfagyás 
elkerülése érdekében, a fagyveszélyes 
időszakban le kell üríteni. Távolítsuk el a 
leeresztő dugót a szivattyúházból, és ne 
helyezzük vissza mindaddig, amíg a szivattyút 
újra el nem kezdjük használni. 
 

 
Leeresztő szelep 

9999. . . . Karbantartás és javításKarbantartás és javításKarbantartás és javításKarbantartás és javítás    
 
 

Mielőtt a szivattyún karbantartást Mielőtt a szivattyún karbantartást Mielőtt a szivattyún karbantartást Mielőtt a szivattyún karbantartást 
végeznénk, győződjünk meg róla, végeznénk, győződjünk meg róla, végeznénk, győződjünk meg róla, végeznénk, győződjünk meg róla, 
hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van hogy a tápfeszültség le van 
kapcsolva.kapcsolva.kapcsolva.kapcsolva.    
    

    
Normális üzemi körülmények között a szivattyú 
nem igényel semmilyen karbantartást. 
A motorcsapágyak gyári kenése az élettartam 
végéig elegendő, külön kenést nem igényel 
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10101010. . . . Üzemzavar áttekintésÜzemzavar áttekintésÜzemzavar áttekintésÜzemzavar áttekintés    
 
 

    
Mielőtt bármilyen munkát megkezdenénk a szivattyún, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni Mielőtt bármilyen munkát megkezdenénk a szivattyún, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni Mielőtt bármilyen munkát megkezdenénk a szivattyún, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni Mielőtt bármilyen munkát megkezdenénk a szivattyún, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni 
és meg kell győződni arról, hogy illetékés meg kell győződni arról, hogy illetékés meg kell győződni arról, hogy illetékés meg kell győződni arról, hogy illetéktelenek ne kapcsolhassák visszatelenek ne kapcsolhassák visszatelenek ne kapcsolhassák visszatelenek ne kapcsolhassák vissza....    
    
 

 
Üzemzavar Oka 
A szivattyú működik, de nincs áramlás a) Nincs elektromos tápellátás, vagy a motor-

védelem leoldott 
b) a szivattyú nem lett légtelenítve 
c) a szivattyú nem lett feltöltve vízzel 
d) Szivárgás a szívó oldalon vagy a tömlőben 
e) Az átlátszó fedél nem lett megfelelően 
visszahelyezve 
 - ellenőrizze a szűrő kosarat 
 - a csavarokat egyformán meg kell húzni 
f) a szívómagasság túl nagy (legfeljebb 3 méter) 
g) Csőhálózati ellenállás meghaladja a szivattyú 
teljesítményét 
 - Újra kell számolni a szükséges rendszer-
nyomást 
h) Szivárgás a mechanikus tengelytömítésnél 

A szivattyú nem működik üzemszerűen a) a forgásirány nem megfelelő (csak 3 fázisú 
szivattyúnál) 
 Meg kell fordítani a forgási irányt 
b) a szűrőkosár a szivattyúban vagy a szkimmer 
eltömődése 
 Ki kell tisztítani a szűrőket 
c) a vízszint a medencében túl alacsony 
 - Növelni kell a vízszintet a szkimmer 
szintjéig 
d) a csövek6tömlők részbeni eltömődése 
 - meg kell tisztítani a csöveket6tömlőket 

 
 
11111111. . . . A szivattyúA szivattyúA szivattyúA szivattyú megsemmisítése megsemmisítése megsemmisítése megsemmisítése     
 
Ezt a berendezést valamint a részeit 
környezetbarát módon kell megsemmisíteni 
 
1. Ehhez igénybe kell venni a helyi közösségi 
vagy magántulajdonú megfelelő szivattyú 
cégeket 
2. Amennyiben ilyen szervezet nem található, 
vagy a berendezés átvételét megtagadják, akkor 
a gépet vagy az esetlegesen környezetre káros 
anyagokat a legközelebbi Grundfos 
képviselethez vagy javítóműhelyhez kell 
szállítani. 
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* * * * GP 23 1 fázisúnál 660mmGP 23 1 fázisúnál 660mmGP 23 1 fázisúnál 660mmGP 23 1 fázisúnál 660mm    
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