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Lietuviškai (LT) rengimo ir naudojimo instrukcija

Originalios angliškos versijos vertimas

Šioje rengimo ir naudojimo instrukcijoje aprašyti "Grundfos" 
SCALA buitiniai vandens tiekimo siurbliai.

1-4 skyriuose pateikta informacija apie saug  produkto 
išpakavim , rengim  ir paleidim .

5-14 skyriuose pateikta svarbi informacija apie produkt , jo 
prieži r , sutrikim  šalinim  ir atliek  tvarkym .

TURINYS
Puslapis

1. Bendra informacija

1.1 Tikslin  grup

Ši rengimo ir naudojimo instrukcija yra skirta profesionaliems 
montuotojams.

1.2 Šiame dokumente naudojami simboliai
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sp jimas

Prieš rengdami gamin  perskaitykite š  dokument  ir 
trump  instrukcij . rengimo ir naudojimo metu reikia 
laikytis vietini  reikalavim  ir visuotinai priimt  geros 
praktikos taisykli .

sp jimas

Š  produkt  gali naudoti vaikai nuo aštuoneri  met  ir 
asmenys su sumaž jusiais fiziniais, jutiminiais ir 
protiniais geb jimas arba neturintys patirties ir žini , 
jei jie yra priži rimi arba yra išmokyti saugiai naudoti 
produkt  ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Draudžiama vaikams su šiuo produktu žaisti.

Draudžiama vaikams be prieži ros atlikti šio 
produkto valym  ir technin  prieži r .

Šis siurblys yra skirtas tik vandeniui.

sp jimas

Pavojus gauti elektros sm g .

Šis siurblys turi žeminimo kontakt  ir kištuk  su 
žeminimo kontaktu. Kad sumažintum te elektros 
sm gio pavoj , pasir pinkite, kad siurblys b t  
jungiamas tik  tinkam  žeminim  turint  elektros 
lizd .

sp jimas

Nesilaikant ši  saugumo nurodym , iškyla traum  
pavojus.

sp jimas

Nepaisant ši  nurodym , galima gauti elektros 
sm g , kuris gali sukelti sunki  traum  ar net mirt .

Nesilaikant ši  saugumo nurodym , gali blogai veikti 
arba sugesti ranga.

Pastabos arba nurodymai, padedantys lengviau 
atlikti darb  ir užtikrinti saug  eksploatavim .
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2. Produkto pri mimas

2.1 Produkto patikrinimas

Patikrinkite, ar gautas produktas atitinka užsakym .

Patikrinkite, ar elektros tinklo tampa ir dažnis rengimo vietoje 
atitinka produktui reikaling  tamp  ir dažn . Žr. skyri  
6.4.1 Vardin  plokštel .

2.2 Tiekimo apimtis

D ž je yra:

• 1 "Grundfos" SCALA siurblys;

• 1 trumpa instrukcija;

• 1 saugos nurodym  bukletas.

3. Produkto rengimas

3.1 Vieta

Siurblys gali b ti sumontuotas patalpoje arba lauke, ta iau jis turi 
b ti apsaugotas nuo šal io.

Rekomenduojama sumontuoti siurbl  netoli vandens šulin lio 
arba prie šulin lio prijungtame pad kle, kad gal t  nutek ti ant 
šalt  pavirši  susikondensav s vanduo.

3.1.1 Minimali erdv

Siurbliui reikia nedaug erdv s - 430 x 215 x 325 mm (17 x 8,5 x 
12,8 coli ).

Nors siurbliui ir nereikia daug erdv s, rekomenduojama palikti 
pakankamai vietos, kad b t  patogu atlikti technin s prieži ros ir 
remonto darbus.

3.1.2 Produkto rengimas aplinkoje, kur gali b ti šal i

Jei siurblys sumontuojamas lauke, kur gali b ti šal io, 
apsaugokite j  nuo užšalimo.

3.2 Sistemos parametrai

Siurblys gamykloje nustatytas trij  bar  sl giui išvade, š  sl g  
galima pakoreguoti pagal sistem , kurioje sumontuotas siurblys.

Pradinis bako sl gis yra 1,25 bar (18 psi).

Jei siurbimo aukštis yra didesnis kaip šeši metrai, kad siurblio 
darbas b t  optimalus, išvado pus je vamzdžiai turi atlaikyti 
mažiausiai dviej  metr  vandens stulp  (3 PSI) esant bet kokiam 
debitui.

3.3 Mechaninis rengimas

3.4 Pagrindas

Pritvirtinkite siurbl  prie tvirto horizontalaus pagrindo varžtais per 
pagrindo plokšt s angas. Žr. 2 ir 1 pav.

1. pav. Horizontalus pagrindas

2. pav. Atramin  plokšt

3.4.1 Vamzdynas

Pasir pinkite, kad siurblys d l vamzdži  nepatirt  tempim .

Siurbliai turi lanks ias jungtis (± 5 °), padedan ias prijungti prie 
vado ir išvado vamzdži . vad  ir išvad  galima atlaisvinti 
pasukus jungiam sias veržles ranka.

1. Atsargiai prisukite vado ir išvado jungtis prie vado ir išvado 
santechniniu raktu ar panašiu rankiu.

2. Tada prijunkite jungtis prie vado laikydami jas viena ranka ir 
užverždami jungiam sias veržles kita ranka. Žr. 3 pav.

3. pav. Jung i  prijungimas

Jei vykt  mažai tik tinas vidinio nuot kio atvejis, 
skystis ištek s per siurblio apa i  ir/arba per siurblio 
gaubt  ir tai nesukels siurblio gedimo.

Sumontuokite siurbl  taip, kad d l to neb t  patirta 
papildom  nuostoli .

sp jimas

Sistema, kurioje montuojamas siurblys, turi b ti 
suprojektuota taip, kad atlaikyt  maksimal  siurblio 
sl g .

sp jimas

Prieš pradedant bet kokius darbus su produktu, 
reikia pasir pinti, kad b t  išjungtas elektros 
maitinimas, ir kad jis negal t  b ti atsitiktinai 
jungtas.
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A 130 mm 5,12 coli

B 181 mm 7,13 coli

C 144 mm 5,67 coli

vado ir išvado jungiam sias veržles visada 
atlaisvinkite ir užveržkite tik ranka.
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3.4.2 Triukšmo sistemoje sumažinimas

Siurblio vibracijos gali pereiti  aplinkines konstrukcijas ir sukelti 
triukšm  žem  dažni  (20-1000 Hz) spektre.

Teisingai sumontavus vibracijas slopinant  gumin  paklot , 
lanks ias žarnas ir teisingai parinkus standži  vamzdži  laikikli  
pad tis, juntam  triukšm  galima sumažinti iki 50 %. Žr. 4 pav.

Standži  vamzdži  laikikliai turi b ti arti lanks i  žarn  prijungimo 
vietos.

4. pav. Triukšmo sistemoje sumažinimas

3.5 rengimo pavyzdžiai

Armat ra, žarnos ir sklend s su siurbliu nepateikiami.

3.5.1 Vandentiekio vandens sl gio k limas

5. pav. Vandentiekio vandens sl gio k limas

3.5.2 Siurbimas iš šulinio

6. pav. Siurbimas iš šulinio

3.5.3 Siurbimas iš švaraus vandens bako

7. pav. Siurbimas iš švaraus vandens bako
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Poz. Aprašymas

1 Aukš iausias vandens išleidimo taškas

2 Vamzdžio laikikliai

3 Sklend s

4 Lanks ios žarnos

5 Aplankos vožtuvas

6
Sl gio mažinimo vožtuvas vado pus je, jei sl gis vade 
gali viršyti 10 bar (145 psi)

7
Sl gio mažinimo vožtuvas išvado pus je, jei sistema 
negali atlaikyti 6 bar (87 psi) sl gio

8
Laš  surinkimo pad klas. Sumontuokite siurbl  ant mažo 
stovo, kad neb t  apsemtos ventiliacijos angos.

9 Manometras

10 Vandentiekio vandens vamzdis

Guminis paklotas

Standaus vamzdžio laikiklis

Lanksti žarna
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Poz. Aprašymas

1 Aukš iausias vandens išleidimo taškas

2 Sklend

3

vado filtras
Jei vandenyje gali b ti sm lio, žvyro ar kit  teršal , vado 
pus je sumontuokite filtr , kad apsaugotum te siurbl  ir 
sistem .

4 Apatinis atbulinis vožtuvas su koštuvu

H1 Maksimalus siurbimo aukštis yra 8 m (29 p dos)

H2
vado vamzdis turi b ti panardintas mažiausiai 0,5 m 

(1,64 p dos)
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Poz. Aprašymas

1 Aukš iausias vandens išleidimo taškas

2 Vamzdžio laikikliai

3 Sklend

4 Lanks ios žarnos

5 Išvadas  kanalizacij

6 Apatinis atbulinis vožtuvas su koštuvu

7 Švaraus vandens bakas
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3.6 siurbimo vamzdžio ilgis

Toliau pateiktoje apžvalgoje nurodyti galimi vamzdžio ilgiai, 
priklausomai nuo vertikalaus vamzdžio ilgio.

Ši apžvalga yra tik rekomendacinio pob džio.

8. pav. siurbimo vamzdžio ilgis

Prielaidos:

Maksimalus debitas: 1 l/s (16 gpm)

Vamzdži  vidaus šiurkštumas: 0,01 mm (0,0004 colio).

3.7 Elektros jungtys

3.7.1 Kištukin  jungtis

Siurblyje yra variklio apsauga nuo per didel s srov s ir nuo per 
aukštos temperat ros.

3.7.2 Prijungimas be kištuko

4. Produkto paleidimas

4.1 Siurblio užpildymas

1. Išsukite užpildymo kamšt  ir  siurblio korpus  pilkite ne 
mažiau kaip 1,7 litro (0,45 galono) vandens. Žr. 9 pav.

2. V l sukite užpildymo kamšt .

4.2 Siurblio paleidimas

1. Atidarykite iaup , kad gal t  išeiti oras.

2. kiškite maitinimo kištuk   elektros lizd  arba junkite elektros 
maitinim  ir siurblys pasileis.

3. Kai iš iaupo tekan iame vandenyje jau nebus oro, uždarykite 
iaup .

4. Atidarykite aukš iausi  vandens išleidimo tašk  sistemoje, 
geriausia duš .

5. Mygtukais  nustatykite reikiam  sl g .

6. Uždarykite vandens išleidimo tašk .

Siurblio paleidimas baigtas.

9. pav. Siurblio užpildymas
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DN 32 DN 40

H

[m (p dos)]

L

[m (p dos)]

H

[m (p dos)]

L

[m (p dos)]

0 (0) 68 (223) 0 (0) 207 (679)

3 (10) 43 (141) 3 (10) 129 (423)

6 (20) 17 (56) 6 (20) 52 (171)

7 (23) 9 (30) 7 (23) 26 (85)

8 (26) 0 (0) 8 (26) 0 (0)

Dydis
Vidinis vamzdžio 

skersmuo
Sl gio kritimas

DN 32 28 mm (1,1 colio) 0,117 m/m (5 psi/100 p d )

DN 40 35,2 mm (1,4 coli )
0,0387 m/m (1,6 psi/100 
p d )

sp jimas

Patikrinkite, ar elektros tinklo tampa ir dažnis 
rengimo vietoje atitinka produktui reikaling  tamp  
ir dažn .

sp jimas

Jei maitinimo kabelis pažeistas, kad b t  išvengta 
pavojaus, j  turi pakeisti gamintojas, gamintojo 
serviso partneris arba panaši  kvalifikacij  turintys 
asmenys.

sp jimas

Saugumo sumetimais produktas turi b ti jungiamas  
lizd  su žeminimo kontaktu.

Nuolatin je instaliacijoje rekomenduojama rengti 
srov s nuot kio rel  (ELCB), kurios suveikimo srov  
yra < 30 mA.

H

L

sp jimas

Elektros maitinim  turi prijungti galiotas elektrikas 
pagal vietines taisykles.

sp jimas

Prieš produkte darant bet kokias elektros jungtis, 
reikia pasir pinti, kad b t  išjungtas elektros 
maitinimas, ir kad jis negal t  b ti atsitiktinai 
jungtas.

Produktas turi b ti prijungtas prie išorinio vadinio 
kirtiklio, kuriame tarpelis tarp atidaryt  kontakt  
visuose poliuose yra ne mažesnis kaip 3 mm (0,12 
colio).

Nepaleiskite siurblio, kol jis neužpildytas skys iu.

Jei siurbimo gylis viršija 6 m (20 p das), gali reik ti 
siurbl  užpildyti kelis kartus.

Užpildymo ir išleidimo kamš ius visada užveržkite tik 
ranka.
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4.3 Veleno sandariklio dirbimas

Veleno sandariklio paviršius tepa siurbiamas skystis, tod l pro 
veleno sandarikl  jo gali šiek tiek sunktis.

Kai siurblys paleidžiamas pirm  kart , arba po veleno sandariklio 
pakeitimo, kol sunkimasis sumaž ja iki priimtino lygio, turi praeiti 
tam tikras sidirbimo laikas. Šis laikas priklauso nuo darbo s lyg , 
t.y. kiekvien  kart  pasikeitus darbo s lygoms, v l turi praeiti 
sidirbimo laikas.

Esant normalioms s lygoms prasisunk s skystis išgaruoja, tod l 
jokio prasisunkimo nepastebima.

5. Produkto laikymas ir tvarkymas

5.1 Tvarkymas

5.2 Laikymas 

Jei siurblys bus laikomas nenaudojamas ilgesn  laik , išleiskite iš 
jo skyst  ir laikykite sausoje vietoje.

Laikymo metu temperat ra turi b ti nuo -40 iki 70 °C (nuo -40 iki 
158 °F).

5.3 Paruošimas žiemai

Jei siurblys žiem  nebus naudojamas ir gali užšalti, j  reikia 
atjungti nuo elektros maitinimo ir paruošti žiemai.

Darykite taip:

1. Sustabdykite siurbl  paspausdami mygtuk  .

2. Atjunkite elektros maitinim .

3. Atidarykite iaup , kad iš vamzdži  sistemos išleistum te 
sl g .

4. Uždarykite sklendes ir/arba išleiskite iš vamzdži  vanden .

5. L tai atlaisvinkite užpildymo kamšt , kad siurblyje nelikt  
sl gio.

6. Išsukite išleidimo kamšt  ir išleiskite iš siurblio vanden . Žr. 10 
pav.

10. pav. Skys io išleidimas iš siurblio

5.3.1 Paleidimas po žiemos

Patikrinkite, ar siurblys neužstrig s, kaip aprašyta skyriuje 
9.1 Siurblio atblokavimas.

Žr. skyri  4. Produkto paleidimas.

6. Supažindinimas su produktu

6.1 Produkto aprašymas

11. pav. "Grundfos" SCALA siurblys

6.2 Paskirtis

Siurblys tinka švaraus vandens sl gio k limui buitin se vandens 
tiekimo sistemose.

6.3 Siurbiami skys iai

Siurblys skirtas siurbti švar  g l  vanden  ir chloruot  vanden
(< 300 ppm).

Saugokit s, kad siurblio nenumestum te, nes 
numetus jis gali b ti pažeistas.
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Poz. Aprašymas

1 Integruoto sl ginio bako oro vožtuvas

2 Valdymo skydelis. Žr. skyri  7. Valdymo funkcijos.

3 Vardin  plokštel . Žr. skyri  6.4.1 Vardin  plokštel .

4
Siurblio veleno kamštis. Žr. skyri  9.1 Siurblio 

atblokavimas.

5 Užpildymo kamštis. Žr. skyri  4.1 Siurblio užpildymas.

6
Išvado anga. Su ± 5 ° lanks ia jungtimi. Žr. skyri  
3.4.1 Vamzdynas.

7
vado anga. Su ± 5 ° lanks ia jungtimi. Žr. skyri  

3.4.1 Vamzdynas.

8 Išleidimo kamštis. Žr. skyri  5.3 Paruošimas žiemai.

9 Ventiliacijos angos. Neturi b ti apsemtos.
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6.4 Identifikavimas

6.4.1 Vardin  plokštel

12. pav. Vardin s plokštel s pavyzdys

6.4.2 Tipo žym jimo paaiškinimai
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Poz. Aprašymas

1 Tipas

2 Produkto numeris

3 Serijos numeris

4 Pagaminimo kodas (metai ir savait )

5 Maksimalus sl gio aukštis

6 Minimalus sl gio aukštis

7 Nominalus sl gio aukštis

8 Nominalus debitas

9 Maksimali aplinkos temperat ra

10 IP klas

11 Maksimalus darbinis sl gis

12 Maksimali skys io temperat ra

13 Minimali ir maksimali nominali galia

14 Modelis

15 tampa ir dažnis

16 Sertifikatai

17 Minimali ir maksimali nominali srov

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

SCALA2 3-45 AKCHDE

Model  A
200-240V  50/60Hz
Made in Serbia

P/N 99999999
S/N 
P/C 1519

Hmax

Hmin

Hnom

Qnom

45 m
16 m
27 m
3 m /h

3

45 C/

55 CTamb.max

IPX4D

I(A)

Min.
Max.

P1(W)

0.01
2.8 550

2

Tliq.max/Psyst.max:

1MPa
NRP XXX-XXX-XXXXXX

PCS XXXXX.XX.XX 04-6292.2.41-2003

LSPr-022-IDN

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

13

14

15

16

17

12

SCALA2 3 -45 A K C H D E

Tipas

SCALA1 Economy

SCALA2 Comfort

Nominalus debitas

3: [m3/h]

Maksimalus sl gio aukštis

45: [m]

Medžiag  kodas

A: Standartin s

Maitinimo tampa

K: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz

M: 1 x 208-230 V, 60 Hz

V: 1 x 115 V, 60 Hz

W: 1 x 100-115 V, 50/60 Hz

Variklis

C: Didelio efektyvumo variklis su dažnio keitikliu

Maitinimo kabelis ir kištukas

A: Kabelis su kištuku, IEC tipas I, AS/NZS3112, 2 m

B: Kabelis su kištuku, IEC tipas B, NEMA 5-15P, 6 p d

C: Kabelis su kištuku, IEC tipas E&F, CEE7/7, 2 m

D: Kabelis be kištuko, 2 m

G: Kabelis su kištuku, IEC tipas G, BS1363, 2 m

H: Kabelis su kištuku, IEC tipas I, IRAM 2073, 2 m

J: Kabelis su kištuku, NEMA 6-15P, 6 p d

Valdiklis

D: Integruotas dažnio keitiklis

Sriegis

A: R 1" EN 1.4308

C: NPT 1" EN 1.4308

E: R 1" kompozitin  medžiaga

F: NPT 1" kompozitin  medžiaga
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7. Valdymo funkcijos

7.1 SCALA2 meniu apžvalga

13. pav. SCALA2 valdymo skydelis

7.1.1 SCALA2 sl gio indikatoriai

Sl gio indikatoriai rodo nustatyt  sl g  išvade nuo 1,5 iki 5,5 bar 
(nuo 22 iki 80 psi) kas 0,5 bar (7,5 psi). Žemiau pateiktoje 
iliustracijoje parodytas siurblys, nustatytas 3 bar (44 psi) sl giui, 
kur  rodo du žali indikatoriai, ir siurblys, nustatytas 3,5 bar (51 
psi)sl giui, kur  rodo vienas žalias indikatorius.

14. pav. SCALA2 sl gio išvade indikacija

15. pav. Sl gio indikacijos lentel

7.1.2 SCALA2 indikatoriai

* Esant 4 sutrikimui, sausoji eiga, siurbl  reikia paleisti iš naujo 
rankiniu b du. Esant 4 sutrikimui, vandens tr kumas, ir likusi  
sutrikim  (Nr. 1, 2, 3, 5, 6 ir 7) atveju siurblys pasileis, kai 
sutrikimo priežastis išnyks arba bus pašalinta. Žr. skyri  
8.3.2 Automatinis aliarmo panaikinimas.

Daugiau informacijos apie sistemos b sen  pateikta skyriuje 
12.1 "Grundfos Eye" darbo indikacija.
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SCALA2 Funkcija

jungimas / išjungimas

Sl gio išvade padidinimas

Sl gio išvade sumažinimas

Aliarm  panaikinimas

Nustatyto sl gio išvade indikacija

Indikacija, kad siurblys buvo sustabdytas rankiniu 
b du

Indikacija, kad valdymo skydelis užblokuotas
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4,5, 5,0 ir 5,5 bar (65, 73 ir 80 psi) sl gio 
nustatymams reikalingas minimalus teigiamas sl gis 
vade ne daugiau kaip 4 bar (58 psi) mažesnis, nei 
nustatytas sl gis išvade.

Pavyzdys: jei reikalingas sl gis išvade yra 5 bar, 
sl gis vade turi b ti ne mažesnis kaip 1 bar (14,5 
psi).

Indikacija Aprašymas

Darbin s b senos indikacija

Valdymo skydelis užblokuotas

Maitinimo sutrikimas

Siurblys užblokuotas, pvz., užstrig s veleno 
sandariklis

Nuot kis sistemoje

Sausoji eiga arba vandens tr kumas*

Viršytas maksimalus sl gis arba nepasiekiama 
kontrolin  vert

Viršytas maksimalus darbo laikas

Temperat ra už leistin  temperat r  diapazono 
rib

 BAR PSI Water colum kPa MPa

   [m]

 5.5 80 55       550 0.55

 5.0 73 50 500 0.50

 4.5 65 45 450 0.45

 4.0 58 40 400 0.40

 3.5 51 35 350 0.35

 3.0 44 30 300 0.30

 2.5 36 25 250 0.25

 2.0 30 20 200 0.20

 1.5 22 15 150 0.15

}
}
}
}
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8. Valdiklio naudojimas

8.1 Sl gio išvade nustatymas

Sl gis išvade nustatomas paspaudžiant .

8.2 Valdymo skydelio užblokavimas ir atblokavimas

Valdymo skydel  galima užblokuoti, kad mygtukai neveikt  ir 
neb t  galima atsitiktinai pakeisti nustatym .

Valdymo skydelio užblokavimas

1. Palaikykite mygtukus  kartu nuspaustus tris sekundes.

2. Kad valdymo skydelis yra užblokuotas, nurodo švie iantis 
simbolis .

Valdymo skydelio atblokavimas

1. Palaikykite mygtukus  kartu nuspaustus tris sekundes.

2. Kai valdymo skydelis yra atblokuotas, simbolis  nešvie ia.

8.3 SCALA2 specialisto nustatymai

Specialisto nustatym  meniu leidžia montuotojui jungti ir išjungti 
funkcijas "Automatinis aliarmo panaikinimas", "Apsauga nuo 
ciklinio darbo" ir "Maksimalaus nepertraukiamo darbo laikas".

8.3.1 Pri jimas prie specialisto nustatym

Darykite taip:

1. Palaikykite mygtuk   nuspaust  penkias sekundes.

2. Prad s mirks ti simbolis , nurodydamas, kad specialisto 
nustatymai yra aktyvuoti.

Dabar sl gio indikatoriai veikia kaip specialisto "meniu". 
Mirksintis žalias indikatorius yra žymeklis. Žymeklis judinamas 
spaudžiant mygtukus , o nustatymas jungiamas arba 
išjungiamas paspaudžiant mygtuk  . Kai nustatymas yra 
aktyvuotas, švie ia atitinkamo nustatymo diodas.

16. pav. Specialisto "meniu" apžvalga

8.3.2 Automatinis aliarmo panaikinimas

Gamyklinis funkcijos "Automatinis aliarmo panaikinimas" 
nustatymas yra " jungta".

jungta:

Ši funkcija leidžia siurbliui automatiškai tikrinti, ar atsistat  
normalios darbo s lygos. Jei darbo s lygos v l normalios, 
aliarmo indikacija panaikinama automatiškai.

Funkcija "Automatinis aliarmo panaikinimas" veikia taip:

Indikacija parodyta skyriuje 7.1.2 SCALA2 indikatoriai.

Išjungta:

Visi aliarmai turi b ti panaikinti rankiniu b du, paspaudžiant 
mygtuk  .

8.3.3 Apsauga nuo ciklinio darbo

Gamyklinis funkcijos "Apsauga nuo ciklinio darbo" nustatymas 
yra "išjungta".

Ši funkcija seka siurblio sustabdymus ir paleidimus.

Išjungta:

Jei siurblys pasileidžia 40 kart  vienoda seka, suveikia aliarmas. 
Siurblys ir toliau dirba, kaip prastai.

jungta:

Jei siurblys pasileidžia ir sustoja vienoda seka, sistemoje yra 
nuot kis, tod l siurblys sustabdomas ir rodomas 3 aliarmas.

8.3.4 Maksimalus nepertraukiamo darbo laikas

Gamyklinis funkcijos "Maksimalus nepertraukiamo darbo laikas" 
nustatymas yra "išjungta".

Ši funkcija yra laikmatis, kuris gali išjungti siurbl , jei jis 
nepertraukiamai dirba 30 minu i .

Išjungta:

Jei siurblio darbo laikas viršija 30 minu i , jis ir toliau dirba 
priklausomai nuo debito.

jungta:

Jei siurblio nepertraukiamo darbo laikas viršija 30 minu i , jis 
sustabdomas ir rodomas 6 aliarmas. Š  aliarm  visada reikia 
panaikinti rankiniu b du.

8.4 Gamyklini  nustatym  atstatymas

Siurblio gamyklinius nustatymus galima atstatyti penkias 
sekundes kartu spaudžiant mygtukus .

Specialisto nustatymai yra skirti tik montuotojams.

Žymeklis aukštyn

Žymeklis žemyn

Nustatymo keitimas
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Automatinis aliarmo 
panaikinimas

Apsauga nuo ciklinio 
darbo
Maksimalus 
nepertraukiamo darbo 
laikas
Specialisto "meniu" 
uždarymas

Indikacija Veiksmai

Vandens tr kumas

Siurblys aštuonis kartus penki  minu i  
intervalais bandys pasileisti. Jei pasileisti 
nepavyks, šis ciklas bus pakartotas po 24 
valand .

Sausoji eiga
(siurblys 
neužpildytas)

Užpildykite siurbl  ir panaikinkite aliarm  
rankiniu b du.

Visos kitos 
indikacijos

Siurblys bandys iš naujo pasileisti per 
pirm sias 60 sekundži , tada aštuonis 
kartus bandys pasileisti penki  minu i  
intervalais. Jei pasileisti nepavyks, šis 
ciklas bus pakartotas po 24 valand .

Nuot kis sistemoje.

Viršytas maksimalus darbo laikas.
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9. Produkto paleidimas po išsijungimo arba 
ilgesnio nenaudojimo laikotarpio 

9.1 Siurblio atblokavimas

Galiniame gaubte yra kamštis, kur  tinkamu rankiu galima išimti. 
Tada galima atlaisvinti siurblio velen , jei jis d l ilgo nenaudojimo 
yra užstrig s.

17. pav. Siurblio atblokavimas

9.2 Valdiklio nustatymai

Valdiklio nustatymai išsaugomi ir siurbl  išjungus.

9.3 Užpildymas

Jei iš siurblio buvo išleistas skystis, prieš paleidžiant j  reikia 
užpildyti. Žr. skyri  4. Produkto paleidimas.

10. Produkto technin  prieži ra

10.1 Produkto prieži ra

10.1.1 Vabzdži  filtras

Siurblyje yra vabzdži  filtras, saugantis, kad siurblyje nesiveist  
vabzdžiai.

Šis filtras yra siurblio apa ioje ir j  galima lengvai išimti ir išvalyti 
kietu šepe iu. Žr. 18 pav.

Išvalykite filtr  kart  per metus arba pagal poreik .

18. pav. Vabzdži  filtras

10.1.2 vado ir išvado vožtuvai

Siurbliui nereikia jokios technin s prieži ros, ta iau 
rekomenduojama kart  per metus arba pagal poreik  patikrinti ir 
išvalyti vado ir išvado atbulinius vožtuvus.

19. pav. SCALA siurblys

vado atbulinio vožtuvo iš mimas:

1. Išjunkite elektros maitinim  ir ištraukite elektros maitinimo 
kištuk .

2. Uždarykite vandens šaltin .

3. Atidarykite iaup , kad iš vamzdži  sistemos išleistum te 
sl g .

4. Uždarykite sklendes ir/arba išleiskite iš vamzdži  vanden .

5. L tai atsukite ir išimkite užpildymo kamšt . Žr. 19 pav. (5).

6. Išsukite išleidimo kamšt  ir išleiskite iš siurblio vanden . Žr. 19 
pav. (8).

7. Atsukite jungiam j  veržl , laikan i  vado jungt . Žr. 19 pav. 
(7). Priklausomai nuo rengimo tipo, gali reik ti nuo vado ir 
išvado jung i  atjungti vamzdžius.

8. Nuimkite vado jungt .

9. Išimkite vado atbulin  vožtuv .

10. Išvalykite atbulin  vožtuv  šiltu vandeniu ir minkštu šepe iu.

11. Surinkite visas dalis priešinga tvarka.

Išvado atbulinio vožtuvo iš mimas:

1. Išjunkite elektros maitinim  ir ištraukite elektros maitinimo 
kištuk .

2. Uždarykite vandens šaltin .

3. Atidarykite iaup , kad iš vamzdži  sistemos išleistum te 
sl g .

4. Uždarykite sklendes ir/arba išleiskite iš vamzdži  vanden .

5. L tai atsukite ir išimkite užpildymo kamšt . Žr. 19 pav. (5). 
Kamštis ir atbulinis vožtuvas yra viena dalis.

6. Išvalykite atbulin  vožtuv  šiltu vandeniu ir minkštu šepe iu.

7. Surinkite visas dalis priešinga tvarka.

20. pav. Išvado ir vado atbuliniai vožtuvai

sp jimas

Prieš pradedant bet kokius darbus su produktu, 
reikia pasir pinti, kad b t  išjungtas elektros 
maitinimas, ir kad jis negal t  b ti atsitiktinai 
jungtas.
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sp jimas

Prieš pradedant bet kokius darbus su produktu, 
reikia pasir pinti, kad b t  išjungtas elektros 
maitinimas, ir kad jis negal t  b ti atsitiktinai 
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Išv. atbulinis vožtuvas

v. atbulinis 
vožtuvas
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10.2 Informacija apie technin  prieži r

Informacija apie atsargines dalis pateikta "Grundfos" produkt  
centre www.product-selection.grundfos.com.

10.3 Remonto komplektai

Informacija apie remonto komplektus pateikta "Grundfos" 
produkt  centre www.grundfos.com.

11. Eksploatavimo nutraukimas

Daugiau informacijos apie eksploatavimo nutraukim  žr. 
eksploatavimo pabaigos dokumentacijoje www.grundfos.com.

12. Produkto sutrikim  šalinimas

12.1 "Grundfos Eye" darbo indikacija

12.2 Sutrikimo signalizavimo panaikinimas

Sutrikimo signalizavim  galima panaikinti vienu iš ši  b d :

• Pašalin  sutrikimo priežast  panaikinkite sutrikimo 
signalizavim  paspausdami mygtuk  . Siurblys gr š  
normalaus darbo režim .

• Jei funkcija "Automatinis aliarmo panaikinimas" yra jungta ir 
sutrikimas išnyksta pats, siurblys bandys pasileisti iš naujo 
automatiškai ir, jei jis pasileis s kmingai, sutrikimo 
signalizavimas išnyks savaime.

"Grundfos Eye" indikatorius Indikacija Aprašymas

Nešvie ia joks indikatorius.
Išjungtas elektros maitinimas.
Siurblys nedirba.

Du vienas prieš kit  esantys žali indikatoriai 
sukasi siurblio sukimosi kryptimi.

Elektros maitinimas jungtas.
Siurblys dirba.

Šioje instrukcijoje piktograma su dviem vienas 
prieš kit  esan iais žaliais indikatoriais, 
pasvirusiais 45 °, nurodo, kad siurblys dirba.

Elektros maitinimas jungtas.
Siurblys dirba.

Du vienas prieš kit  esantys žali indikatoriai 
švie ia nuolat.

Elektros maitinimas jungtas.
Siurblys nedirba.

Du vienas prieš kit  esantys raudoni indikatoriai 
mirksi kartu.

Aliarmas.
Siurblys sustabdytas.

Šioje instrukcijoje piktograma su dviem vienas 
prieš kit  esan iais raudonais indikatoriais 
nurodo, kad siurblys yra sustabdytas.

Aliarmas.
Siurblys sustabdytas.
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12.3 Sutrikim  diagnostika

sp jimas

Prieš prad dami sutrikim  diagnostik , išjunkite 
elektros maitinim .

Pasir pinkite, kad elektros maitinimas negal t  b ti 
atsitiktinai jungtas.

Sutrikimas
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Priežastis Priemon s

1. Siurblys nedirba.

- -

a) Maitinimo sutrikimas junkite elektros maitinim .
Patikrinkite, ar nepažeistas kabelis, 
patikrinkite, ar neatsilaisvinusios 
kabelio jungtys, patikrinkite, ar 
nesuveik  saugikliai.

Taip

b) Maitinimo tampa yra už nurodyto 
diapazono rib

Patikrinkite elektros maitinim , ar jis 
atitinka vadin je plokštel je pateiktus 
duomenis. Pasir pinkite, kad 
maitinimo tampa b t  nurodytame 
diapazone.

Ne
c) Užstrig s veleno sandariklis Žr. skyri  9. Produkto paleidimas po 

išsijungimo arba ilgesnio 

nenaudojimo laikotarpio.

Ne

d) Siurbl  užblokavo nešvarumai Žr. skyri  9. Produkto paleidimas po 

išsijungimo arba ilgesnio 

nenaudojimo laikotarpio.
Jei problemos išspr sti nepavyksta, 
kreipkit s  "Grundfos".

Taip
e) Sausoji eiga

Patikrinkite vandens šaltin  ir 
užpildykite siurbl .

Ne
f) Viršytas maksimalus darbo laikas

Patikrinkite, ar sistemoje n ra 
nuot kio, ir panaikinkite aliarm .

Ne
g) Vidinis atbulinis vožtuvas 

pažeistas arba užstrig s visiškai 
arba dalinai atidarytoje pad tyje

Išvalykite, sutaisykite arba pakeiskite 
atbulin  vožtuv . Žr. skyri  
10. Produkto technin  prieži ra.

2. Siurblys dirba.
-

a) Nuot kis vamzdyne arba d l 
nešvarum  blogai užsidaro 
atbulinis vožtuvas

Patikrinkite ir sutaisykite vamzdyn  
arba išvalykite, sutaisykite arba 
pakeiskite atbulin  vožtuv .

-

b) Nedidelis nuolatinis vandens 
vartojimas

Patikrinkite iaupus ir vandens 
vartojimo pob d  (ledo mašinos, oro 
kondicionavimo sistemos vandens 
garintuvai ir t.t.).

-
c) Žemesn  už nul  temperat ra

Apsaugokite siurbl  ir sistem  nuo 
šal io.
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3. Nepakankamas 
siurblio našumas. - -

a) Per mažas sl gis siurblio vade
Patikrinkite siurblio vado b kl .

-
b) Per mažas siurblys.

Pakeiskite siurbl  didesniu.

- -
c) vado vamzdis, vado koštuvas 

arba siurblys dalinai užsikimš  
nešvarumais

Išvalykite vado vamzd  arba siurbl .

- -
d) Nuot kis vado vamzdyje

Sutaisykite vado vamzd .

- -
e) vado vamzdyje arba siurblyje yra 

oro
Užpildykite vado vamzd  ir siurbl .
Patikrinkite siurblio vado b kl .

- -
f) Nustatytas per mažas sl gis 

išvade Padidinkite sl g  (rodykl  auštyn).

Taip
g) Viršyta maksimali temperat ra, 

tod l siurblys dirba sumažintu 
našumu

Patikrinkite siurblio aušinim . 
Apsaugokite siurbl  nuo tiesiogini  
saul s spinduli  ir šilumos šaltini .

4. Per aukštas sl gis 
sistemoje.

Taip

a) Nustatyta per didel  kontrolin  
vert . Skirtumas tarp sl gio 
išvade ir sl gio vade turi neviršyti 
4 bar (58 psi).
Pavyzdys: jei reikalingas sl gis 
išvade yra 5 bar (73 psi), sl gis 
vade turi b ti ne mažesnis kaip 1 
bar (14,5 psi).

Sumažinkite kontrolin  vert  iki 4 bar 
(58 psi) + teigiamas sl gis vade.

Taip
b) Viršytas maksimalus sl gis - 

sl gis vade yra didesnis kaip 6 
bar (0,6 MPa, 87 psi)

Patikrinkite s lygas vade.

Taip

c) Viršytas maksimalus sl gis - 
kažkur sistemoje esanti ranga 
sukelia aukšt  sl g  siurblyje 
(pvz., vandens šildytuvas arba 
sugedusi apsaugos ranga)

Patikrinkite sistem .

5. Siurbl  galima 
paleisti iš naujo, 
bet jis dirba tik 
kelias sekundes.

Taip
a) Sausoji eiga arba vandens 

tr kumas
Patikrinkite vandens šaltin  ir 
užpildykite siurbl .

Taip
b) Išvado vamzdis užkimštas 

nešvarumais Išvalykite vado vamzd .

Taip
c) Galinis arba atbulinis vožtuvas 

užstrig s uždarytoje pad tyje.
Išvalykite, sutaisykite arba pakeiskite 
galin  arba atbulin  vožtuv .

Taip
d) Nuot kis vado vamzdyje

Sutaisykite vado vamzd .

Taip
e) vado vamzdyje arba siurblyje yra 

oro
Užpildykite vado vamzd  ir siurbl . 
Patikrinkite siurblio vado b kl .

6. Siurbl  galima 
paleisti, bet jis iš 
karto po sustojimo 
pakartotinai 
pasileidžia.

Ne
a) Vidinis atbulinis vožtuvas 

pažeistas arba užstrig s visiškai 
arba dalinai atidarytoje pad tyje.

Išvalykite, sutaisykite arba pakeiskite 
atbulin  vožtuv .

Ne
b) Neteisingas pradinis bako sl gis. Pakoreguokite pradin  bako sl g  taip, 

kad jis b t  lygus 70 % nuo reikalingo 
sl gio išvade.

Sutrikimas
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13. Techniniai duomenys

13.1 Darbo s lygos

13.2 Mechaniniai duomenys

Vamzdži  jungtys yra R 1" arba NPT 1".

13.3 Elektrotechniniai duomenys

13.3.1 Matmenys ir mas s

14. Atliek  tvarkymas

Šis produktas pagamintas kreipiant d mes   jo išmetim  ir 
perdirbamas medžiagas. Visuose "Grundfos" SCALA siurbli  
variantuose esan ias medžiagas galima panaudoti maždaug taip:

• mažiausiai 85 % perdirbti;

• daugiausiai 10 % sudeginti;

• daugiausiai 5 % išmesti.

Vert s pateiktos procentais nuo bendros mas s.

Šis produktas ir jo dalys turi b ti šalinami aplinkai saugiu b du 
laikantis vietini  taisykli .

Galimi pakeitimai.

Maksimali aplinkos temperat ra:

1 x 208-230 V, 60 Hz: 45 °C (113 °F)

1 x 115 V, 60 Hz: 45 °C (113 °F)

1 x 200-240 V, 50/60 Hz: 55 °C (131 °F)

Maksimali skys io temperat ra: 45 °C (113 °F)

Maksimalus sistemos sl gis: 10 bar, 1 MPa (145 psi)

Maksimalus sl gis vade: 6 bar, 0,6 MPa (87 psi)

Maksimalus sl gio aukštis: 45 m (147 p dos)

IP klas : X4D ( rengimas lauke)

Siurbiamas skystis: švarus vanduo

Triukšmo lygis: < 47-53 dB(A)

Tipas
Maitinimo 

tampa [V]
Dažnis [Hz] Imaks. [A]

P1

[W]

B
u

d
ji

m
o

 r
e

ž
im

e

n
a

u
d

o
ja

m
a

 g
a

li
a

 [
W

]

SCALA2 1 x 200-240 50/60 2,3 - 2,8 550

2

2

2

2

SCALA2 1 x 208-230 60 2,3 - 2,8 550 2

SCALA2 1 x 115 60 5 - 5,7 560 2

Tipas
Maitinimo 

tampa [V]

Dažnis 

[Hz]
Kištukas

SCALA2 1 x 200-240 50/60

IEC, tipas E&F

IEC, tipas I

IEC, tipas G

N ra

SCALA2 1 x 208-230 60 NEMA 6-15P

SCALA2 1 x 115 60
IEC, tipas B, NEMA 

5-15P

T
M

0
6

 3
3

0
5

 5
11

4

Tipas

H1

[mm]

[coliai]

H2

[mm]

[coliai]

H3

[mm]

[coliai]

W1

[mm]

[coliai]

L1

[mm]

[coliai]

Mas

[kg]

[svarai]

SCALA2
302
11,9

234
9,2

114
4,5

193
7,6

403
15,9

10
22
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