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Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás

Az eredeti angol változat fordítása

TARTALOMJEGYZÉK
Oldal

1. A dokumentumban alkalmazott jelölések

2. Szállítási terjedelem
A Grundfos Multilift M átemelő berendezések gyűjtőtartállyal, 
szivattyúval, szintérzékelővel, visszacsapó szeleppel és LC 221 
vezérléssel komplett egységként kerülnek forgalomba. 
A szintérzékelő és a szivattyú is be van kötve a vezérlőbe 4 vagy 
10 m kábellel és tömlővel.

A berendezéshez az alábbi tartozék csomagot mellékeljük:

• 1 x telepítési és üzemeltetési utasítás

• 1 x gyors ismertető a vezérlőegység menürendszeréről

• 1 x DN 80 nyomóoldali átmeneti karima, DN 100 közdarabbal 
(külső átmérő 110 mm)

• 1 x DN 100 flexibilis tömlő két bilinccsel, a nyomóoldali cső 
bekötéséhez

• 1 x DN 70 flexibilis tömlő két bilinccsel, a kilevegőztető cső 
bekötéséhez

• 2 x csavar és rögzítőelem a tartály rögzítéséhez

• 3 x csavar és alátét a befolyó tárcsa csőcsatlakozásának 
rögzítéséhez, ha szükséges

• 1 x ajakos tömítés, DN 100

• 1 x ajakos tömítés, DN 50, a membránszivattyúhoz, 1 1/2" 
csatlakozás, DN 50

• 1 x tömítés készlet, DN 80, 4 db M16 csavar, anyák és 
alátétek (galvanizált). 
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Figyelmeztetés

A telepítés előtt olvassuk el a szerelési és 
üzemeltetési utasítást. A telepítés és üzemeltetés 
során vegyük figyelembe a helyi előírásokat, és 
szakmai ajánlásokat.

Figyelmeztetés

A termék használatához termékismeret és 
tapasztalat szükséges.
Csökkent fizikális, mentális vagy érzékelési 
képességekkel rendelkező személyeknek tilos 
a termék használata, hacsak hozzá értő személy 
felügyelet alatt nincsenek, vagy egy a biztonságukért 
felelős személy által ki nem lettek képezve a termék 
használatára.
Gyermekek nem használhatják és nem játszhatnak 
ezzel a termékkel.

Figyelmeztetés

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

Figyelmeztetés

Ezt a kezelési utasítást kell alkalmazni 
a robbanásbiztos szivattyúknál.

Vigyázat
Ha ezeket a biztonsági utasításokat nem tartják be, 
az a berendezés hibás működését vagy sérülését 
okozhatja.

Megjegyz.
A megjegyzések és utasítások egyszerűbbé, és 
biztonságosabbá teszik az üzemeltetést.
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3. Általános ismertetés
A Grundfos Multilift M átemelő berendezések gyűjtőtartállyal, 
szivattyúval, szintérzékelővel, visszacsapó szeleppel, LC 221 
vezérléssel és csatlakozó elemekkel komplett egységként 
kerülnek forgalomba.

Az alábbiakban a berendezés részeinek leírása a következik.

1. ábra Multilift M elöl- és hátulnézet

3.1 Alkalmazási területek

A Grundfos M átemelő berendezés szennyvíz gyűjtésére és 
átemelésére lett kifejlesztve olyan telepítés esetén, ahol nem 
megoldható a szabad kifolyással történő elvezetés. A Grundfos 
Multilift M átemelő berendezés a következő folyadékok 
gyűjtésére és szivattyúzására alkalmas:

• kommunális szennyvíz, fekália nélküli illetve fekália tartalmú 
szennyvíz

• enyhén iszapos víz.

Az átemelő berendezés alkalmas szálás anyagokat, textíliát, 
fekáliát stb. tartalmazó víz csatornaszint alóli szivattyúzására 
kisebb épületekben, pl. családi házak, lakások, hétvégi házak, 
stb. 

A Multilift M berendezések családi házas alkalmazások számára 
készülnek, de használhatók olyan kisebb közületi 
alkalmazásoknál, ahol a Multilift M berendezés karbantartása, 
javítása vagy meghibásodása esetén elérhetők az átemelőtől 
független szaniter berendezések.

Ne használja a Multilift M átemelő berendezést esővíz 
szivattyúzására az alábbi okok miatt:

• A berendezésben lévő szivattyú motorja nem folyamatos 
üzemre van tervezve, ami viszont esőzés idején szükséges 
lehet.

• Az EN 12056-4 szabvány szerint az esővizet nem szabad 
épületen belüli átemelőbe vezetni.

Kérdések esetén forduljon a Grundfoshoz.

Az átemelő berendezés nem alkalmas a következő 
anyagok/szennyvizek kezelésére:

• szilárd anyagok, kátrány, nagy homoktartalom, cement, hamu, 
kartonpapír, törmelék, hulladék, stb.

• árasztási szint felett, épületen belül keletkezett (EN 12056-1 
szerint gravitációs elvezetést igénylő) szennyvíz.

• veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, például nagy 
vendéglátóipari egységek zsíros szennyvize. Zsíros szennyvíz 
esetén alkalmazzon EN 1825-2 szerinti zsírleválasztót és két 
szivattyús átemelő telepet. 

Ha a Multilift M berendezés uszoda visszamosató szűrőre van 
csatlakoztatva, ellenőrizni kell a befolyó szennyvíz mennyiségét. 
Kérdéses esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Grundfos 
képviselettel.

4. Szállítás és tárolás

Hosszabb ideig történő tárolás esetén az LC 221 vezérlőt védeni 
kell a nedvességtől és melegtől.

Hosszabb tárolás után a szivattyú műszaki állapotát üzembe 
helyezés előtt felül kell vizsgálni. Győződjön meg róla, hogy 
a járókerék szabadon forog.

T
M

0
5

 1
5

2
0

 2
9

11

Poz. Megnevezés

1 Szivattyú

2 Emelőszem a szivattyúhoz

3 Adattábla

4
Levegőzető csonk, DN 70 (külső átmérő, 75 mm), 
nyitott

5 A szinttávadó cső és az ellenőrző nyílás zárósapkája

6 Függőleges bemenet, DN150, (a tömítés tartozék)

7 Rögzítő pont

8
Visszacsapó szelep ellenőrző fedéllel és leeresztő 
csavarral a szeleptányér megemeléséhez.
Lásd 4. ábra.

9
Adapter karima a nyomócsonkra, DN 80, ∅110 csőhöz 
flexibilis csatlakozó darabbal és két bilinccsel.

10 Gyűjtőtartály a tartály testbe öntött emelőfüllel.

11 Csatlakozó, 1 1/2", kézi membránszivattyúhoz

12 Vízszintes bemenet, DN100 (a tömítés tartozék)

13
Állítható belépőcsonk lemez, DN 100 
(DN150 opcionálisan elérhető)

14 Oldalsó vagy felső bemenet, DN50 (a tömítés tartozék)

Megjegyz.

Ha nagy mennyiségű folyadék érkezik az átemelőbe 
rövid idő alatt, rövid ideig magas szint hibát jelezhet 
a készülék. A riasztás késleltetése a vezérlés 
menüben állítható be.

Figyelmeztetés

Az emelőfül csak a különálló szivattyú emelésére 
használható. Soha ne használja a fogantyút az 
egész berendezés emeléséhez vagy 
süllyesztéséhez.

Megjegyz.
A berendezést a gyűjtőtartálynál fogva kell 
megemelni.
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5. Termék leírás
Az Multilift M átemelő berendezés leírását az alábbi fejezetek 
tartalmazzák:

• a 5.1 Átemelő berendezés fejezet tartalmazza az átemelő 
berendezés, gyűjtőtartály, szivattyú, visszacsapó szelep és 
szintérzékelő leírását.

• a 5.2 LC 221 szintvezérlés fejezet tartalmazza a vezérlés és 
leírását, funkcióit és működését.

A 7. Az átemelő berendezés telepítése fejezetben és további 
fejezetekben a berendezés részei egy egységként szerepelnek.

5.1 Átemelő berendezés

A Grundfos Multilift M átemelő berendezések egy- vagy 
háromfázisú szivattyúval, LC 221 szintvezérléssel és 
szinttávadóval együtt, komplett egységként kerülnek leszállításra.

Típuskód, átemelő berendezés

Adattábla, átemelő berendezés

2. ábra Adattábla, átemelő berendezés

5.1.1 Gyűjtőtartály

A gáz- és szagtömör gyűjtőtartály a szennyvízzel szemben 
ellenálló polietilénből (PE) készül, és rendelkezik a bemeneti 
csövek, nyomócsövek, a szellőzőcső és a tartozékként 
rendelhető kézi membránszivattyú bekötéséhez szükséges 
csőcsatlakozási pontokkal. 

A gyűjtőtartály rendelkezik egy elfordítható, excentrikus befolyó 
csonk lemezzel, melynek csőközép magassága 180 és 315 mm 
közötti padlószint feletti magasságra állítható be. A szokásos 
szintek jelölése a bemenet mellett látható. Lásd 7.3 Az átemelő 
berendezés telepítése fejezet. A gyűjtőtartály rendelkezik még az 
oldalán összesen három vízszintes bemeneti csonkkal
(2 x DN 100, 1 x DN 50), és a tartály tetején két függőleges 
belépőcsonkkal (1 x DN 150, 1 x DN 50). A vízszintes 
beömlőnyílások tengelymagassága 180 mm és 250 mm 
a padlószint felett.

Az oldalsó és hátsó bemenetek 180 ill. 250 mm-rel a padlószint 
felett vannak, az EN 33 és EN 37 szerinti kialakítású falra szerelt 
vagy álló WC csészék direkt bekötéséhez. A többi bemenetre 
egyéb szaniterek csatlakoztathatók.

A tartály térfogat és a hasznos térfogat (a start és a stop közötti 
térfogat) az alábbi táblázatban látható:

A megfelelő bemeneti start szint beállítását a beüzemelési 
fázisban kell elvégezni a beállítás menüben. Lásd 6.2 Beállítások 
menü fejezet.

Az elektromos csatlakoztatás utáni első lépés a beüzemelési 
fázisban a szint beállítás.

A kiülepedés megelőzése érdekében a tartály alját úgy alakították 
ki, hogy a szennyvizet a szivattyúhoz vezesse.

5.1.2 Szivattyú

A szivattyú szabad átömlésű Vortex járókerékkel készül, ami 
a szivattyú teljes élettartama alatt szinte változatlan teljesítményt 
biztosít. A motor állórész ház öntöttvasból készül. A szivattyú 
csúszógyűrűs tengelytömítéssel rendelkezik.

További műszaki adatok: lásd 12. Műszaki adatok fejezet.

Az egyfázisú motorok védelme a tekercsekbe épített 
hőkapcsolók, üzemeltetésük pedig a szekrényben elhelyezett 
kondenzátorok segítségével történik.

A háromfázisú motorok túlterhelés elleni védelmét a motor 
tekercsekbe épített hőkapcsoló és a Multilift M22, M24, M32 és 
M38 vezérlőszekrényébe épített hőkioldó biztosítja.

Ha a három fázisú szivattyúknál a fázissorrend hibás, a vezérlés 
hibát jelez, és nem engedi indulni a szivattyúkat. A fázissorend 
változtatásáról további információ a 14. ábrán szerepel. 
A forgásiránnyal kapcsolatos további információt a 10.2 Motor 
fejezet tartalmaz.

A jelleggörbék megtekinthetők az adatközlő füzetben, amely 
a QR kódon vagy a következő hivatkozáson keresztül letölthető:

5.1.3 Tengelytömítés

A szivattyúnak három tengelytömítése van, a köztes olajtér 
olajtöltésű és nem igényel karbantartást. Csere esetén lásd 
a szerviz utasításokat. 

Példa M .22 .3 .4

Multilift átemelő berendezés

Tengelyteljesítmény, P2 / 100 [W]

1 = egyfázisú motor
3 = háromfázisú motor

2 = 2-pólusú motor
4 = 4-pólusú motor
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Poz. Leírás

1 Típusmegjelölés

2 Cikkszám

3 Gyártási kód, év és hét

4 Frekvencia [Hz]

5 Fázisok száma + feszültség [V]

6 Feszültség [V]

7 Áramfelvétel teljes terhelésnél [A]

8 Motor felvett teljesítménye P1 [kW]

9 EAC és CE jelzések

10 Üzemmód

11 Gyártási szám

12 Maximális térfogatáram [m3/h]

13 Minimális szállítómagasság [m]

14 Maximális szállítómagasság [m]

15 Maximális közeghőmérséklet [°C]

16 Maximális környezeti hőmérséklet [°C]

17 Tömeg [kg]

18 Az európai szabvány azonosító kódja

19 Minősítő szervezet

20 A teljesítménynyilatkozat referenciaszáma

Typ

Prod.-Nr.

P. c.

f Hz

Serial no.

Phases

U V

A

kW

G kg

m

m

981270550197

I1/1

P1

Qmax

Hmin

Hmax

T Med
max

T Amb
max

m /h3

C

C

Made in Germany 96
07

54
19

DK - 8850 Bjerringbro, Denmark
1

2

3

4

5

6

10

11
12

13

14
15

16

17

18

20

19

7

8

9

Bemeneti szint [mm] 180 250 315

A tartály teljes térfogata [l] 92

Hasznos térfogat [l] 34 49 62

Megjegyz.

A motor túlterhelés esetén automatikusan leáll.

A motor automatikusan elindul, amint visszahűlt 
a normál hőmérsékletre.

http://net.grundfos.com/qr/i/98288126
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5.1.4 Motorkábel

A motorkábel kábelbemeneten keresztül van bevezetve 
a motorba. Védettségi osztály IP68. A motor 4 vagy 10 m kábellel 
kerül leszállításra.

Motor adattábla

3. ábra Motor adattábla

5.1.5 Visszacsapó szelep

A DN 80-as visszacsapó szelep rendelkezik leeresztő csavarral 
a szeleptányér megemeléséhez karbantartás vagy javítás 
esetén. A szelep az EN 12050-4 szerint van kialakítva és 
tesztelve. Lásd 4. ábra.

4. ábra Visszacsapó szelep

5.1.6 Szintérzékelő

A vezérlésbe épített piezorezisztív nyomásérzékelőt egy tömlő 
köti össze a tartályban lévő szintmérő csővel. A tömlő bekötési 
pontjánál lévő menetes zárósapka el van látva egy DN 100 
csőcsatlakozással. Ez a cső a szintmérő cső, ami benyúlik 
a tartályba. Az emelkedő folyadékszint összenyomja a levegőt 
a szintmérő csőben és a tömlőben, a piezorezisztív érzékelő 
a változó nyomást analóg jellé alakítja. A vezérlés az analóg jel 
alapján indítja és állítja le a szivattyút, illetve jelzi a magas szint 
hibát. A szintmérő cső a zárósapka alatt van rögzítve. A csövet ki 
lehet szerelni karbantartás, javítás, illetve a cső belsejének 
tisztítása céljából. A tömítettséget egy O-gyűrű biztosítja.

A tömlő 4 vagy 10 m hosszban kerül leszállításra. A tömlőt 
csatlakoztatni kell a vezérléshez.

5. ábra Menetes zárósapka tömlővel és DN 100 csővel
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Poz. Leírás

1 Cikkszám és modellszám

2 Gyártási kód, év és hét

3 Frekvencia

4 Fázisok száma

5 Névleges feszültség

6 Névleges áram

7 Felvett teljesítmény

8 Tengelyteljesítmény

9 Gyártási szám

10 Működési mód

11 Teljesítménytényező

12 Névleges fordulatszám

13 Szigetelési besorolás

14 Tömeg

15 Gyártó ország

DK - 8850 Bjerringbro, Denmark
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Megjegyz.
A rögzítőanyát a leürítő csavar kitekerése előtt kicsit 
lazítsa meg.
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Leürítő csavar
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5.2 LC 221 szintvezérlés

Az LC 221 egy vezérlő egység, melyet a Grundfos Multilift M 
átemelő berendezés szintvezérlésére és felügyeletére 
fejlesztettek ki. A vezérlés alapja a gyűjtőtartályban elhelyezett 
piezorezisztív analóg szinttávadó által biztosított folyamatos jel.

A szintvezérlő kapcsolja a Multilift M szivattyút ki és be 
a szintérzékelő által mért folyadékszint alapján. 
Amikor a folyadékszint eléri a Start szintet, akkor a szivattyú 
elindul, amikor a szint lecsökken a Stop szintre, akkor a vezérlő 
leállítja a szivattyút. A vezérlés hibajelzést ad a tartályban lévő 
magas szint, szivattyú hiba, stb. esetén.

A szintvezérlésnek több más funkciója is van, melyeket 
a továbbiakban részletezünk.

6. ábra LC 221 szintvezérlő Multilift M-hez

Az LC 221 az alábbi funkciókkal rendelkezik:

• piezorezisztív érzékelő jele alapján kapcsol ki és be egy 
szennyvíz szivattyút

• motorvédelem motorvédő kapcsolóval és/vagy áram 
méréssel, valamint a motorba épített hőkapcsolók 
segítségével.

• motorvédelem üzemidő korlátozással és szükségüzemi 
funkcióval. A normál üzemidő max. 20 másodperc, az üzemidő 
pedig három percben van korlátozva (lásd 6.4 A hibajelzések 
leírása fejezet, F011 hibakód).

• automatikus teszt üzem (2 másodperc) hosszú idejű 
üzemszünet esetén (az utolsó üzem óta eltelt 24 órát 
követően)

• újraindítás késleltetés (max. 45 másodperc) áramkimaradás 
után (számos egyéb fogyasztó egyidejű indulásának 
megelőzése érdekében)

• késleltetési idő beállítása:

– kikapcsolási késleltetés (a stop szint elérésétől a szivattyú 
megállításáig eltelő idő) - ez csökkenti a vízütést, ha 
a nyomócső hosszú 

– indítási késleltetés (a start szint elérése és a szivattyú 
elindítása közötti idő)

– riasztási késleltetés (a hiba feltűnése és a hibajelzés 
kiadása közötti idő). Ez megelőzi a rövid idejű magas szint 
jelzés kiadását időszakos nagy hozzáfolyás esetén.

• automatikus áramerősség mérés hiba érzékelésére

• áramértékek beállítása:

– túláram (előre beállítva)

– névleges áramfelvétel (előre beállítva)

– szárazonfutás áramfelvétel értéke (gyári beállítás)

• üzem jelzések az alábbi esetekben:

– üzemmód (auto, kézi)

– üzemórák száma

– impulzusok (indítások száma)

– legmagasabb mért motor áramfelvétel.

• hibajelzés az alábbi esetekben:

– szivattyú állapot (üzemel, hiba)

– fázissorrend hiba és hiányzó fázis

– hőkapcsoló hiba

– vészszintriasztás (5 másodperces késletetés)

– javítás/karbantartási periódus lejárt (választható).

• választható automatikus hiba nyugtázás

• hiba naplózás 20 hibáig

• választás a különböző start szintek között

• a karbantartási intervallum kiválasztása
(0, 3, 6 vagy 12 hónap).

Alapkivitelben az LC 221-nek négy potenciálmentes kimenete 
van:

– szivattyú üzemel

– szivattyú hiba

– magas szint riasztás

– egyesített hiba.

Az LC 221 további hat bemenettel van ellátva az alábbi funkciók 
számára:

– analóg távadó jel fogadása (4-20 mA vagy 0-5 V)

– az analóg távadó helyett legfeljebb négy szintkapcsoló vagy 
nyomáskapcsoló csatlakoztatható. A hibajel bemenetre egy 
további úszókapcsoló köthető be, az analóg távadó 
kiegészítéseként.

– csatlakoztatható egy különálló úszókapcsoló a Multilift M 
külső elárasztásának érzékelésére. Az átemelő 
berendezéseket gyakran egy zsompban helyezik el az 
alagsorban, az épület legalacsonyabb pontján. 
Talajvíz betörés vagy csőtörés esetén a vezérlő hibajelzést 
ad.

– egy piezorezisztív nyomástávadó vezérlőpanelbe bekötése 
(gyári bekötés)

– a külső hiba nyugtázás csatlakoztatása

– a motor hőkapcsolóinak csatlakoztatása.

A frissítések és egyéb beállítások elvégzésére a PC-Tool 
csatlakoztatható. Lásd a szerviz utasításokat.

Amennyiben a normál tápellátás megszűnik, a tartozékként 
beszerezhető akkumulátor aktiválhatja az akusztikus vészjelzést 
(zümmer). A beépített zümmer aktív marad, amíg a hiba fennáll. 
Ez a hibajelzés nem nyugtázható.

Részleges áramkimaradás esetén a gyűjtött hibajel 
potenciálmentes váltókontaktusán keresztül a hibajelzés 
továbbítható a vezérlőterembe külső megtáplálás segítségével.
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Típuskód, LC 221 vezérlő

Adattábla, LC 221 vezérlő

A vezérlő típusa, tápfeszültsége, stb., a vezérlőszekrény oldalán 
elhelyezett adattáblán lévő típusjelzésben áll.

7. ábra Példa egy LC 221 adattáblájára

5.2.1 Kivitel

Az LC 221 szintvezérlés tartalmazza a szivattyúk vezérléséhez 
és védelméhez szükséges alkatrészeket, úgymint relék és 
kondenzátorok az egyfázisú motorokhoz, kapcsolók és további 
motorvédelmi egységek a háromfázisú szivattyúkhoz 
(> Multilift M22).

A vezérlő panel rendelkezik felhasználói felülettel, 
nyomógombokkal és kijelzővel az üzemi paraméterek és 
hibajelzések megjelenítésére.

Rendelkezik továbbá egy integrált piezorezisztív 
nyomásérzékelővel, ami a gyűjtőtartályban lévő nyomás- ill. 
szintmérő csőben feltorlódó levegő nyomását érzékeli. 
Végül rendelkezik sorkapcsokkal a tápfeszültség bekötéséhez, 
a szivattyú és a 5.2 LC 221 szintvezérlés fejezetben említett ki- 
és bemenetek csatlakoztatásához.

Az előlapot négy bajonett zár rögzíti. A bal oldalon a zárak meg 
vannak hosszabbítva, és a kapcsolószekrény aljához vannak 
rögzítve. A szekrény kialakítása lehetővé teszi a falra rögzítést 
anélkül, hogy a szekrényt ki kellene nyitni. A gyári csomag része 
a fúrósablon hat csavarral és gumi elemekkel.

8. ábra Az LC 221 vezérlő beépítése

Példa LC 221 .1 .230 .1 .10 .30

LC 221 = vezérlő típusa

1 = egyszivattyús vezérlő
2 = kétszivattyús vezérlő

Feszültség [V]

1 = egyfázisú
3 = háromfázisú

Max. üzemi áramfelvétel [A]

Kondenzátorok [μF]

Indítás módja:
[ ] = DOL
SD = Csillag-delta
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Poz. Leírás

1 Típusmegjelölés

2 Cikkszám

3 Gyártási kód, év és hét

4 Fázisok száma

5 Szivattyú maximális áramfelvétele

6 A potenciálmentes kontaktus maximális feszültsége

7 A zárlatvédő biztosító maximális értéke

8 Minimális környezeti hőmérséklet

9 Változat

10 Gyártási szám

11 Névleges feszültség

12 Teljesítményfelvétel

13 A potenciálmentes kontaktus maximális áramerőssége

14 Tömeg

15 Maximális környezeti hőmérséklet

16 Frekvencia

1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12

13
14

15

16

Type

Prod.-No.
P.c.

f

Phases U

G

Serial no.

Pmax

TAmb max

IPump max

V
A

Hz
CO
kg

98
18

97
07

LC 221.1.230.1.10.30/150 MPU
98189707
1221
1

10
250
16
0

V01
0012

220-240
3
2

5.2
40
50

Ucontact max

IFuse max

TAmb min

A

C
O

Icontact max

V
W
A

Ic < 10 kA
IP55

Made in Germany
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5.2.2 Vezérlőpanel

9. ábra Vezérlőpanel

Kijelző (1. poz.)

A kijelzőn minden lényeges üzemi adat és hibajelzés megjelenik. 
Az üzemi és hiba jelzések leírását lásd 6.1 A kijelző leírása 
fejezet.

Kezelő gombok (2. poz.)

A szintvezérlő a kijelző alatti gombokkal vezérelhető. 
A kezelőgombok funkciójának leírása a következő táblázatban 
található:

Állapotjelző LED-ek (3. poz.)

A felső zöld LED világít, ha a berendezés feszültség alatt van.
Az villogó alsó LED (piros) hiba esetén biztosítja a hiba távolabbi 
vizuális észlelését, ezzel kiegészítve a kijelzőn megjelenő 
szimbólumokat és hibakódokat.

Választó kapcsoló (4. poz.)
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Poz. Megnevezés

1 Kijelző

2 Kezelő gombok

3 Állapotjelző LED-ek

4 BE-KI-AUTO választókapcsoló

Kezelő 
gomb

Leírás

• átlépés balra a főmenüben.
• fel az almenükben.
• mennyiségek csökkentése az almenükben.

• a kiválasztás jóváhagyása.
• az almenük aktiválása.
• a zümmer törlése.

• átlépés jobbra a főmenüben.
• le az almenükben.
• mennyiségek növelése az almenükben.

1

2

3 4 Kapcsoló Funkció leírás

Az üzemmódot a BE-KI-AUTO kapcsoló 
segítségével választhatjuk ki, három különböző 
állapot lehetséges:
POZ I:
Szivattyú kézi indítása. Az üzemidő túllépés 
hibajelzés aktív, 3 perc folyamatos üzem után jelez. 
A normál üzemidő legfeljebb 20 másodperc.
POZ O:
• Megállítja a működésben lévő szivattyút és 

lekapcsolja a szivattyú tápfeszültségét. A három 
szimbólum: "Beállítások lezárva", "Információ" és 
"Beállítások" megjelenik.

• Hibajelzések törlése.
POZ AUTO:
Automatikus üzem. A szivattyú a szintérzékelő jele 
alapján elindul és leáll.
8
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5.2.3 LC 221 belső elrendezés

A 10. ábrán az LC 221 belső elrendezése látható.

10. ábra LC 221 belső elrendezés (példaként a három fázisú kivitel)
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Megjegyzés: 6-11 sorkapcsok:

Használjon kötegelőt, ha a kábelek 
20 mm-nél jobban túlnyúlnak a szigetelésen.

Poz. Leírás Megjegyzés Sorkapocs jelölés

1 Tápfeszültség sorkapcsai PE, N, L3, L2, L1

2 1 sz. szivattyú csatlakozó sorkapcsai PE, N, W1, V1, U1

3 1 sz. szivattyú hőkapcsolójának sorkapcsai T1, T2

4 Sorkapcsok a külső nyugtázáshoz 230 V 11, 12

5 Sorkapcsok a külső hibához (a tartályon kívül) 230 V 13, 14

6 A gyűjtött hiba csatlakozó sorkapcsai Potenciálmentes váltókontaktus NO/NC 
max. 250 V / 2 A.

Figyelem: Ezeket a sorkapcsokat hálózati 
betáp potenciálra vagy alacsony 

feszültségre szabad bekötni, de nem 
szabad keverni e kettőt.

X11

7 A magas szint riasztás sorkapcsai X10

8 Hibajelzés sorkapcsai, 1. szivattyú X8

9 Üzemjelzés sorkapcsai, 1. szivattyú X6

10

Szintkapcsolók sorkapcsai (opció) Digitális 81-88

A kiegészítő magas szint riasztás sorkapcsa
i (a tartályon belül)

Digitális 81, 82

11
Az analóg szenzorok csatlakozására alkalmas 
sorkapcsok

0-5 V vagy 4-20 mA 91 (GND), 92 (jel), 93 (12 V)

12 PC Tool szerviz csatlakozó -

13 GENIbus csatoló modul csatlakozója Nem használatos. -

14 Vezérlő áramkör biztosítéka Olvadóbiztosító: 100 mAT / 20 mm x ∅5 -

15 Piezorezisztív nyomásérzékelő modul 0-5 V -

16 DIP kapcsolók Nem használatos. -

17 Elemcsatlakozó, 9 V
Csak nem tölthető elem használható.

A szabályozó nincs felszerelve töltővel.
-

9
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6. Az LC 221 szintvezérlés működése

6.1 A kijelző leírása

Az LC221 szintvezérlő kijelzője a 11. ábrán látható.

11. ábra LC 221 kijelző

A táblázat mutatja a kijelzőn megjelenő szimbólumok és 
a hozzájuk kapcsolódó funkciók és jelzések leírását. 
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Szim-
bólum

Funkció Leírás

Beállítások lezárva
A szimbólum látható, ha a beállítások menü le van zárva. Ez megakadályozza, hogy 
illetéktelenek változtassanak a beállításokon. Feloldás az 1234 kód beütésével.

Automata üzemmód
A szimbólum látható, ha a szintvezérlés automata üzemmódban van, vagyis amikor 
a választókapcsoló AUTO állásban van.

Információ

A szimbólum látható, amikor információk jelennek meg a hibákról, üzemórákról, az indítások 
számáról, a szivattyú max. áramfelvételéről. Ez a szimbólum látható, ha a szintérzékelő hibát 
érzékel és a hiba bekerült a hibanaplóba. A hibanaplóba történő belépés után a szimbólum 
kikapcsol. Lásd 6.3 Információ menü fejezet.

Beállítás

A beállítások menü információkat tartalmaz a következő beállításokról: indítási szint, névleges 
áramfelvétel, stop-, start- és riasztás késleltetés, karbantartási intervallum beállítása, törlés 
(automatikus vagy kézi) és a gyári beállítások visszaállítása. A beállítás folyamatát és leírását lásd 
6.2 Beállítások menü fejezet.

Hiba
A szimbólum látható, ha hibajelenség lép fel. A hibajelzés típusa az információs menüben jelenik 
meg. A szimbólum eltünik, amikor a hiba eltűnik vagy törlésre kerül.

Indítás számláló A szimbólum látható, amikor az információ menüben az indítási számok láthatók a kijelzőn.

Beállítható idők és 
hibajelzés

A szimbólum látható, amikor a kijelzőn az információ menüben az üzemórák száma és a beállítás 
menüben a késleltetés beállítása látható. A szimbólum villog, ha a max. üzemidő túllépésre 
került.
10
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Mennyiségek digitális 
formában

Automatikus üzemben a hibákat egy kód jelzi, és normál üzemben a következő két mennyiség 
látható a kijelzőn: 
• a folyadék szintje a tartályban, amikor a szivattyú nem üzemel

• áramfelvétel, ha a szivattyú üzemel.

A információ menüben a következő információk jelennek meg:

• hibakódok

• üzemórák száma

• indítások száma

• max. mért motor áramfelvétel.

A beállítások menüben a következő információk jelennek meg:

• start szint beállítás

• késleltetések beállítása

• mennyiségek beállítása

• érzékelő kalibrálás (a piezorezisztív érzékelő előzetes beállítása)

• szerviz intervallum

• gyári paraméterek visszaállítása.

Szivattyú üzem és 
szivattyú hiba

A szimbólum látható, amikor a szivattyú működik. Hiba esetén villog. Hiba esetén ezek 
kombinálódnak más szimólumokkal vagy hibakódokkal a kijelzőn.

Fázissorrend hiba
(Csak háromfázisú szivattyúknál)
A szimbólum villog fázissorend hiba és hiányzó fázis esetén.
Lásd 6.4 A hibajelzések leírása fejezet.

Hőkapcsoló hiba
A szimbólum látható, ha a motor hőmérséklete meghaladja a megengedett értéket, illetve 
a hőkapcsolók leállították a szivattyút.

Magasszint hiba A szimbólum akkor látható, ha a tartály szintje meghaladja a max. értéket.

Folyadékszint A szimbólum látható, ha az aktuális folyadékszint látható a kijelző közepén.

Szim-
bólum

Funkció Leírás
11



M
a

g
y

a
r (H

U
)

6.2 Beállítások menü

A bekapcsolási szinten kívül minden érték beállítása gyárilag 
megtörtént. A bekapcsolási szint a befolyó csonk magasságától 
függ, és az üzembe helyezés során be kell állítani. Lásd 8.4 Az 
LC 221 beállítása fejezet. A paraméterek beállítását a Beállítás 
menüben lehet elvégezni, amennyiben szükséges. A beállítás 
menü megnyitásához jelölje ki a  jelet a  gombbal és nyomja 
meg az  gombot. A menün belüli navigációhoz használja a  
és  gombokat. Válassza ki a kívánt menüpontot a  gomb 
megnyomásával. Értékek beviteléhez vagy a lista elemeinek 
kiválasztásához használja a  és  gombokat. A beállításokat 
a  gomb megnyomásával mentheti el. Lásd még 12. ábra.

A következő beállításokat lehet elvégezni:

• start szint

• névleges áramfelvétel

• leállítás késleltetés

• indítás késleltetés

• hibajelzés késleltetés

• karbantartási intervallum

• hiba nyugtázás (kézi vagy automatikus)

• gyári paraméterek visszaállítása.

12. ábra A beállítás menü felépítése
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L_01 Start szint [mm]

Beállítások menü

180

250

315

3,8I_02 Névleges áramfelvétel [A]

T_01 Leállítás késleltetés [sec.]

T_02 Indítás késleltetés [sec.]

2

0

T_03 Hibajelzés késleltetés [sec.] 5

Kézi
Automatikus

0, 3, 6, 12

EXITEXIT vissza a főmenübe

G_01 gyári paraméterek visszaállítása

A_01 Hiba nyugtázás

M_01 Karbantartási intervallum [hónap]
12
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6.3 Információ menü

Az üzemi adatok és a hibajelzések az információ menüben 
láthatóak. Az információ minden üzemmódban látható 
(ON-OFF-AUTO). Az info menü megnyitásához jelölje ki az  
jelet a  gombbal és nyomja meg az  gombot. A menün belüli 
navigációhoz használja a  és  gombokat. Válassza ki 
a kívánt menüpontot az  gomb megnyomásával. 
Lásd még 13. ábra.

Az info menüben az alábbi adatok jelennek meg:

• hibajelzések

• üzemórák száma

• indítások száma

• max. mért motor áramfelvétel.

13. ábra Az info menü felépítése
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EXITEXIT vissza a főmenübe

R_03 Max. mért motor áramfelvétel [A] 3,9

007200

000020

20 hibajelzések 01-20

20 F006 …

01 F002

R_02 Indítás számláló

R_01 Üzemóra számláló

F_01 Hiba napló

Információ menü
13
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6.4 A hibajelzések leírása

Hiba esetén az  szimbólum jelenik meg és hangjelzés hallható. A 14-karakteres kijelzőn megjelenik a hiba kódja. Ha a hibát a rendszer 
automatikusan nyugtázta, a hibajelzés nem látható. Ilyenkor a hibajelzést a hiba naplóban lehet megtekinteni (lásd 13. ábra). 
A hiba naplóból való kilépés után az  szimbólum eltűnik.

A legutóbbi 20 hibajelzést a hiba napló hibakódként tárolja. A hibakódok jelentése az alábbi táblázatban található:

Hiba 
kód

Jelentés
Szöveg 

a kijelzőn

Villogó 
szimbó-
lumok

A hibajelzés 
nyugtázása Leírás

Auto Man

F001 Fázis sorrend hiba F001 ●
(Csak háromfázisú szivattyúknál)
Rossz a fázis sorrend a vezérlőpanel és a betáp között. 
Lásd 14. ábra.

F002 Hiányzó fázis F002 ● ●
(Csak háromfázisú szivattyúknál)
Egy fázis hiányzik.

F003 Magas folyadékszint F003 ● ● A folyadékszint magasabb a beállított értéknél.

F004 Érzékelő hiba SENSOR - ● ● Érzékelő jel méréshatáron kívül, vagy hiányzik.

F005 Túlmelegedés, 1. szivattyú TEMP ● ●
A vezérlőhöz kötött motorvédő hőkapcsolók túlmelegedés 
esetén le fogják állítani a szivattyút.

F006 Túlmelegedés, 2. szivattyú TEMP ● ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.

F007 Túláram, 1. szivattyú F007 ●
A szivattyút a védelem megállítja, ha túláram mérhető egy 
bizonyos időtartamon túl (blokkolás védelem).

F008 Túláram, 2. szivattyú F008 ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.

F009
Túl alacsony áramfelvétel, 
1. szivattyú

F009 ● ●
A szivattyút a védelem megállítja, ha túl alacsony 
áramfelvétel mérhető egy bizonyos időtartamon túl 
(szárazonfutás védelem).

F010
Túl alacsony áramfelvétel, 
2. szivattyú

F010 ● ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.

F011 Üzemidő túllépés, 1. szivattyú F011 ● ●

A szivattyú a megengedett üzemidőnél hosszabb ideje 
üzemelt, és a szabályozó leállította a szivattyút egy 
meghatározott lehűlési időtartamra, hogy megelőzze 
a túlmelegedést. Az üzemidő és a hűlési idő a szivattyútól 
függ. Az üzemmód fajta az adattáblán van feltüntetve.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a kiömlőszelep.
Ellenőrizze a visszacsapó szelep működését. Egy 
szivárgó visszacsapó szelep lehetővé teheti, hogy 
folyadék jusson vissza a kiömlőcsőből a tartályba.
Szüntessen meg minden dugulást a légtelenítő 
rendszerben. Lásd a 31. ábrát.

F012 Üzemidő túllépés, 2. szivattyú F012 ● ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.

F013 Külső hiba EXT - ●
A vezérlőbe egy külső szintkapcsolót is be lehet kötni. 
Ez jelzi, ha az átemelő berendezés körüli padozat el van 
árasztva, pl. talajvíz vagy csőtörés miatt.

F014 Akkumulátor hiba BAT - ● ● Az akkumulátor lemerült, és ki kell cserélni.

F015
Az 1. szivattyú reléje vagy 
mágneskapcsolója nem nyit.

RELAY ●
A szivattyú megkapja a megállító jelet, de nem reagál. 
Ezt áram méréssel lehet észrevenni.

F016
Az 1. szivattyú reléje vagy 
mágneskapcsolója nem zár.

RELAY ●
A szivattyú megkapja az indítójelet, de nem reagál. 
Ezt áram méréssel lehet észrevenni.

F017
A 2. szivattyú reléje vagy 
mágneskapcsolója nem nyit.

RELAY ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.

F018
A 2. szivattyú reléje vagy 
mágneskapcsolója nem zár.

RELAY ● Multilift M berendezésre nem vonatkozik.
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Hiba esetén a piros LED villogni kezd, megjelenik a  
szimbólum, és a hiba bekerül a hibanaplóba. Továbbá hangjelzés 
is hallható, megjelenik a  szimbólum, a megfelelő szimbólum is 
villogni kezd, és a hiba kód a kijelzőn olvasható. Ha a hiba 
elmúlik vagy elhárítják, a vezérlés automatikusan visszakapcsol 
normál üzemmódba. A hibajelzés (fény- és hangjelzés) 
nyugtázható manuálisan (Man) vagy automatikusan (Auto).

Ha a beállítás menüben a kézi nyugtázást választották, 
a hangjelzést és a piros LED-et az  gomb megnyomásával 
lehet nyugtázni. A hibajelzés megszűnik, ha a hiba elmúlt, 
elhárították, vagy az ON-OFF-AUTO kapcsolót OFF pozícióba 
kapcsolták.

A hibákról az info menün belül a hiba napló ad áttekintést.

Az  szimbólum addig látható, amíg a hiba napló meg van 
nyitva.

Ha a beállítás menüben az automatikus nyugtázást választották, 
a hangjelzés, a piros LED és a  szimbólum automatikusan 
kikapcsol, ha a hiba megszűnik, elhárították, vagy az 
ON-OFF-AUTO kapcsolót OFF állásba kapcsolták. 
Egyes hibajelzéseket viszont még automata nyugtázás 
kiválasztása esetén is manuálisan kell nyugtázni. 
Lásd a fenti táblázatot.

30 percenként a hibajelzés átíródik a rövid távú memóriából 
a hosszú távú memóriába.

14. ábra Fázissorend váltás három fázisú vezérlésnél 

F019

Kommunikációs hiba

A kijelző ki 
van 

kapcsolva.
●

Kommunikációs hiba az alaplap és a kijelző között. Mivel 
a kijelző nem működik, a hibakódot csak Grundfos PC 
Tool-on láthatja. Ellenőrizze az alaplap és a kijelző közötti 
Ethernet kábelt.

F117 F117 ●
Kommunikációs hiba az alaplap és a kijelző között. 
A kijelző működik és az F117 hibakódot mutatja. 
Ellenőrizze az alaplap és a kijelző közötti Ethernet kábelt.

F020 Vészszintriasztás a tartályban F020 ●

A tartályban elhelyezett kiegészítő úszókapcsoló váltotta 
ki a riasztást. A piezorezisztív érzékelő nem érzékelte az 
indítási szintet. Az úszókapcsoló elindít egy szivattyút, 
amely 20 másodpercen át üzemel. Az időtartamot 
Grundfos PC Tool-on keresztül lehet beállítani.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a tartály, a szintmérő 
tömlő és a tömlőcsatlakozások.
A tömlő akkor csatlakozik megfelelően, ha nem tudja 
kihúzni azt a zárószerkezet megnyomása nélkül.

Hiba 
kód

Jelentés
Szöveg 

a kijelzőn

Villogó 
szimbó-
lumok

A hibajelzés 
nyugtázása Leírás

Auto Man
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7. Az átemelő berendezés telepítése

7.1 Általános ismertetés

A Multilift M átemelő telepítésének megkezdése előtt ellenőrizze 
helyszínt, hogy a megfelelő hozzáférésre, illetve 
a kilevegőztetéssel kapcsolatos előírásokra stb. vonatkozó 
előírások betarthatók-e.

7.1.1 Telepítési vázlat

15. ábra Telepítési vázlat
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Poz. Tartozékok Cikkszám

1 Ajakos tömítés, DN 100 97726942 

2 Ajakos tömítés, DN 50 98079669

3 Kézi membránszivattyú, 1 1/2" 96003721 

4 PVC elzáró szelep, DN 100 96615831 

5 Öntöttvas elzáró szelep, DN 80 96002011 

6 Tömítés készlet, DN 80, csavarokkal, anyákkal, és alátétekkel. 96001999

7 DN 150 állítható bemeneti csőcsatlakozás lemez, csere 98079681
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7.2 Az átemelő berendezés telepítése

Az átemelő berendezés helyes telepítésére vonatkozó 
javaslatokat az EN 12056-4 szabvány szerint állították össze.

Lásd 7.1.1 Telepítési vázlat fejezet.

• Az átemelő berendezést jól megvilágított és jól szellőző helyre 
telepítse, 60 cm szabad térrel minden eszköz körül, amit 
működtetni kell vagy karbantartást igényel.

• Biztosítson egy szivattyús zsompot a padlószint alatt. 
Amennyiben az átemelő telep pincében vagy olyan aknában 
kerül telepítésre, ahol fennáll a veszélye a talajvíz 
betörésének, akkor javasolt (néhány országban kötelező) egy 
független működésű zsompszivattyú beépítése a padlószint 
alá. Lásd 15. ábra.

• Minden szivattyú csatlakozásnak rugalmasnak kell lennie 
a rezgések csökkentéséhez.

• Az átemelő berendezést biztosítani kell felemelkedés és 
csavarodás ellen.

• Minden nyomóvezetéket (átemelő, kézi membránszivattyú, 
zsompszivattyú) egy, a visszaömlési szint feletti hurokkal kell 
ellátni. A hattyúnyak/víztömítés legmagasabb pontjának 
magasabban kell lennie a vísszafolyási szintnél, alapesetben 
az utcaszintnél. Lásd 15. ábra.

• A DN 80 vagy annál nagyobb nyomóvezetékeknél építsen be 
elzáró szerelvényt. A beömlésnél szintén biztosítani kell 
elzáró szelepet.

• Felszíni vizeket tilos az épületben elhelyezett átemelő 
berendezésbe vezetni. Erre külön átemelő telepet kell 
biztosítani az épületen kívül.

• Az átemelő telepeket egy, az EN 12050-4 szabványnak 
megfelelő visszacsapó szeleppel kell ellátni.

• A nyomóvezeték térfogatának a visszacsapó szelep felett, 
a visszaömlési szintig, kisebbnek kell lennie, mint a hasznos 
tartály térfogat.

• A kommunális szennyvizet szállító átemelő telepeket 
általában ki kell szellőztetni a tetőszint fölé. 
Úgyszintén engedélyezett az épület fő szellőző rendszerébe 
vezetni az átemelő szellőzőjét. Speciális szellőztető 
szelepeket (tartozék) kell elhelyezni az épületen kívül.

• Ha a szennyvíz egy gyűjtővezetékbe ömlik, akkor 
a gyűjtővezeték töltöttségi szintje legalább h/d = 0,7 legyen. 
A gyűjtővezetéknek legalább egy mérettel nagyobbnak kell 
lennie a nyomóvezetéknél.

• A vezérlést elárasztástól védett helyen kell elhelyezni, és fel 
kell szerelni vészjelzéssel.

• Használjon kézi membránszivattyút a gyűjtőtartály egyszerű, 
kézi leürítésére szivattyú meghibásodás esetén 
(nem kötelező).

7.3 Az átemelő berendezés telepítése

1. Szállítási terjedelem ellenőrzése.
A szállítási terjedelmet a 2. Szállítási terjedelem fejezet 
részletezi.

2. Készítse elő az állítható bemeneti csőcsatlakozás lemezt 
a Multilift M hátoldalán.
A lemez DN 100-as bemenettel rendelkezik és elforgatható. 
A belépő csonk magasságát a padlószint felett 180 és 
315 mm között lehet állítani. A szokásos szintek: 180, 250 és 
315 mm, jelölésük a bemenet mellett található. Lásd 16. ábra. 
Tartozékként rendelhető DN 150-es nyílással rendelkező 
lemez is. Lásd 17. ábra. A leszorító csavarok a lemez 
peremén nincsenek teljesen meghúzva, így a lemez 
elforgatható. Ezáltal be lehet állítani a kívánt belépőcsonk 
magasságot. Ha a kívánt belépőcsonk magasság beállítása 
megtörtént, húzza meg az összes csavart. A csavarokat max. 
9 Nm-rel szabad meghúzni.

16. ábra DN 100 belépő csonk lemez, magassága állítható 
180 és 315 mm közötti szintre a padlószint fölött 

17. ábra Opciós tartozék: DN 150 belépő csonk lemez, 
magassága állítható 207 és 279 mm közötti szintre 
a padlószint fölött

Megjegyz.
A gyűjtőtartály, a szivattyú és a kábel elárasztható 
(max. 2 m, 7 napig).

Vigyázat A vezérlőszekrényt száraz és jól szellőztetett helyre 
kell telepíteni.

Megjegyz.

A Multilift M bekötése előtt vegye figyelembe, hogy 
az elforgatható belépő csonk lemez elforgatásával 
a berendezés és a nyomócsonk is elmozdul oldalra 
(max. 72,5 mm). Lásd 16. ábra.
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18. ábra Kilazított csavar a peremben

19. ábra A fő belépő csonk ledugózása

3. Készítsen opcionális belépő nyílást igény szerint.
Használjon ∅150 körkivágót a DN 150, ∅100-t a DN 100 és 
∅43-t a DN 50 beömlésekhez. A vágási vonal süllyesztve van. 
A vágási éleket sorjázni kell. A csatlakozás tömítését gallér 
biztosítja.

4. A kézi membránszivattyú csatlakozásának előkészítése 
(opció).
Használjon ∅43 körkivágót a DN 50 csatlakozáshoz.
A vágási éleket sorjázni kell.

20. ábra Az opciós csőcsatlakozások lyukasztása vagy 
vágása

5. A beömlő vezeték csatlakoztatása a tartályhoz.
Építsen be elzáró szelepet a beömlő vezeték és az átemelő 
telep közé, hogy elkerülje a beömlést karbantartás vagy 
javítás közben. Könnyen kezelhető PVC szelep alkalmazását 
javasoljuk.

21. ábra Elzáró szelep beépítése
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Vigyázat

A Multilift M átemelő berendezések úgy kerülnek 
leszállításra, hogy a forgatható belépő csonk lemez 
peremének csavarjai nincsenek teljesen meghúzva. 
Lásd 18. ábra. A belépő cső csatlakoztatása előtt 
ellenőrizze a csavarokat, és húzza meg mindet 9 Nm 
nyomatékkal.

Megjegyz.

Amennyiben a fő belépő csonkot nem kívánják 
használni, a nyílás lezárható hagyományos DN 100 
csővég lezáró idommal, amit három csavarral és 
alátétekkel kell rögzíteni.
Lásd 19. ábra.
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Vigyázat
A gyűjtőtartályt nem terhelhetik a beömlő, a nyomó, 
és a szellőző vezetékek. A hosszú csőszakaszokat, 
szelepeket stb. alá kell támasztani.

Figyelmeztetés

Soha ne álljon rá az átemelő berendezésre.

DN 50 - ∅43

DN 100 - ∅100

DN 150 - ∅150
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6. Csatlakoztassa a nyomóvezetéket.
Építsen be elzáró szelepet a visszacsapó szelep és 
a rugalmas csatlakozó elem közé, DN 100 (belső átmérő 
110 mm). Rugalmas csatlakozás biztosítható, ha kb. 3 cm 
távolságot hagy a csatlakozó csőcsonk és a nyomóoldali 
vezetékek között.

22. ábra Elzáró szerelvény a visszacsapó szelep tetején

7. Csatlakoztassa a szellőző vezetéket.
A DN 70-es szellőző csonk a tartály tetején nyitott. 
Csatlakoztassa a szellőző vezetéket a szellőző csonkhoz egy 
rugalmas közdarabbal. A szellőző csövet ki kell vezetni 
a tetőszint fölé a szabadba a helyi előírásoknak megfelelően. 
Ha nem lehetséges a tető fölé vezetni a szellőző csövet, 
ellenőrizze, hogy a szellőztető szelepek (tartozék) használata 
a helyi szabályok szerint engedélyezett-e. Rugalmas 
csatlakozás biztosítható, ha kb. 3 cm távolságot hagy 
a szellőző vezeték vége és a csatlakozó ág között.

8. Kézi membránszivattyú csatlakoztatása (opciós).
A kézi membránszivattyút a nyomóoldalra kell beszerelni. 
A kézi membránszivattyú szerelésének megkönnyítése 
érdekében tanácsos egy 1 1/2" méretű elzáró szelepet 
beépíteni a tartály csatlakozójához.

9. A tartály rögzítése a padlóhoz.

23. ábra Rögzítőpontok a tartály padlóhoz történő 
rögzítéséhez

8. Az LC 221 vezérlő telepítése

Az elektromos bekötést csak szakember végezheti, a helyi 
előírásoknak megfelelően.

8.1 Elhelyezés

Az LC 221 vezérlőszekrény telepítése 0 °C és +40 °C közötti 
környezeti hőmérsékletű helyre történhet.

Védettségi osztály: IP56.

A vezérlőt a lehető legközelebb telepítse az átemelő telephez.

Amennyiben kültérre telepíti, az LC 221 vezérlést el kell látni 
védőtetővel vagy kültéri tokozattal. Az LC 221 vezérlést nem 
szabad közvetlen napfénynek kitenni.

8.2 Gépészeti telepítés

Az alábbiak szerint járjon el:

• Az LC 221-et sík falfelületre szerelje fel.

• Az LC 221-et a kábelbemenetekkel lefelé szerelje fel (további 
kábelbemeneteket, ha szükséges, a vezérlőszekrény alsó 
lapjára kell telepíteni).

• Rögzítse az LC 221-et négy csavarral, a vezérlőszekrény 
hátoldalán lévő furatok segítségével. A szerelőlapot 6 mm-es 
lyukasztóval lyukassza ki, a vezérlővel együtt szállított 
lyuksémát felhasználva. Rögzítse a csavarokat a rögzítő 
furatokba és rögzítse erősen. Tegye a helyére a műanyag 
kupakokat.

24. ábra A vezérlő falra szerelése
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Figyelmeztetés

Mielőtt bármilyen munkát végezne az LC 221 
egységen, vagy az átemelő berendezésen stb., 
kapcsolja le az áramellátást, és győződjön meg róla, 
hogy az véletlen visszakapcsolás ellen biztosított.

Figyelmeztetés

Ne telepítse az LC 221 vezérlőt robbanásveszélyes 
környezetbe.

Figyelmeztetés

A furatok kialakításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse 
a falban futó kábeleket, vezetékeket. Gondoskodjon 
a biztonságos telepítésről.

Megjegyz. Az LC 221 az előlap eltávolítása nélkül szerelhető 
fel.
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8.3 Elektromos csatlakozás

A névleges feszültség és frekvencia megtalálható 
a vezérlőszekrény adattábláján. Ellenőrizze, hogy 
a vezérlőszekrény megfelelő-e a helyi hálózatra.

Minden kábelt/vezetéket a kábelbemeneteken és tömítéseken 
keresztül kell bekötni (IP56).

Az elektromos dugaljat a vezérlőszekrény közelében kell 
elhelyezni, mert a szekrényen 1,5 m kábel van, egy- vagy három 
fázisú dugóval ellátva.

A maximális biztosíték nagyság fel van tüntetve 
a vezérlőszekrény adattábláján.

Amennyiben a helyi előírások szerint szükséges, építsen be 
külső főkapcsolót.

8.4 Az LC 221 beállítása

Csak a bekapcsolási szintet kell beállítani, a befolyó 
csőcsatlakozás magasságától függően. Minden egyéb érték 
gyárilag be van állítva, de szükség esetén módosítható.

Állítsa be a belépő csonk magasságát, 180, 250 vagy 315 mm-re 
a padlószint felett, a  és  gombokkal, és nyomja meg az  
gombot az érték mentéséhez. Ha a belépő csonk magassága két 
érték között van, pl. 220 mm-rel a padlószint felett, válassza 
a legközelebbi értéket (180 mm). A beállítás elvégzése után 
a vezérlés kész az automata üzemmódra.

Szükség esetén az alábbi értékeket lehet változtatni:

Start szint

Az indítási (start) szintet a belépő csonk padlószint feletti 
magasságának megfelelően (180, 250 és 315 mm) kell beállítani. 
A leállítási (stop) és vész szint beállítása gyárilag megtörtént.

Névleges áramfelvétel

Gyárilag beállított érték, a motor névleges áramfelvételének 
megfelelően. A szivattyú megszorulás elleni védelemhez előre 
beállított túláram érték tartozik.

Leállítás késleltetés

A leállítás késletetés növeli a tartály hasznos térfogatát és 
csökkenti a tartályban maradó, pangó szennyvíz mennyiségét. 
Egyúttal megelőzi a vízütést is. A visszacsapó szelep finomabban 
záródik. Az előre beállított érték 0.

Indítás késleltetés

Alapesetben nem szükséges a gyári beállítást megváltoztatni, 
kivéve lakóhajók vagy pontonhajók esetében. Az előre beállított 
érték 0.

Hibajelzés késleltetés

Ha nagy mennyiségű folyadék érkezik az átemelőbe rövid idő 
alatt, rövid ideig magas szint hibát jelezhet a készülék. 
Ez a helyzet állhat elő, ha pl. egy úszómedence visszamosató 
szűrője a Multilift M berendezésbe van bekötve. Az előre 
beállított érték 5 másodperc.

Karbantartási intervallum

A karbantartási/szerviz intervallumot 0, 3, 6 vagy 12 hónapra 
lehet beállítani, és a SERVICE kijelzőn jelenik meg 
(hangjelzés nélkül).

Hiba nyugtázás

A vezérlést be lehet úgy állítani, hogy egyes hibákat 
automatikusan nyugtáz a rendszer, amint a hiba elmúlik; de 
a legtöbb hibajelzést manuálisan kell nyugtázni. 
Lásd 6.4 A hibajelzések leírása fejezet. Az előre beállított érték 
AUTO.

Gyári paraméterek visszaállítása

A vezérlő program újratölt, a telepítési paramétereket újra be kell 
állítani. Lásd 6.2 Beállítások menü fejezet.

8.4.1 Külső hiba

Az átemelő berendezéseket gyakran az épületek pinceszintjénél 
alacsonyabban lévő zsompokba építik be. Ez az épület 
legmélyebb pontja. Kiegészítő védelemként egy szintkapcsolót 
lehet elhelyezni az átemelő berendezésen kívül, ami a szivárgás, 
csőtörés vagy talajvíz okozta elárasztásra figyelmeztet.

A szintkapcsolót (230 V /2 A) külső hibajelzésként a 13, 14 -es 
kapcsokba lehet bekötni.

8.5 Bekötési rajz

25. ábra Bekötési rajz, egy fázis, Multilift M.12.1.4 és 
M.15.1.4

26. ábra Bekötési rajz, három fázisú Multilift M.12.3.4 és 
M.15.3.4

Figyelmeztetés

Az adott alkalmazásra vonatkozó szabványokat és 
előírásokat tartsa be az LC 221 bekötésénél.

Figyelmeztetés

A vezérlőszekrény kinyitása előtt kapcsolja le 
a tápfeszültséget.
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27. ábra Bekötési rajz, három fázis mágneskapcsolókkal, 
Multilift M.22.3.4

28. ábra Bekötési rajz, három fázis motorvédő kapcsolókkal, 
Multilift M.22.3.4, M.24.3.2., M.32.3.2 és M.38.3.2

9. Beüzemelés

Beindítás előtt el kell végezni a DIP kapcsolók beállítását 
a 8.3 Elektromos csatlakozás és 8.4 Az LC 221 beállítása 
fejezeteknek megfelelően.

A beüzemelést csak szakember végezheti.

Kövesse az alábbiakat:

1. Ellenőrizze az összes csatlakozást.

2. Csatlakoztassa a villamos betápot, és kövesse a vezérlés 
telepítési munkafolyamatát.
Megjegyzés: Kb. 15 másodpercig tart a vezérlő program 
betöltése. A berendezés első bekapcsolásánál három indítási 
szintet (180, 250 vagy 315 mm padlószint felett) lehet 
választani, a gyűjtőtartály belépő csonk magasságának 
megfelelően. Ezen kívül az előre beállított túláram és motor 
néveleges áramfelvétel értékeket is be jóvá kell hagyni. 
Lásd 8.4 Az LC 221 beállítása fejezet. A beállítás elvégzése 
után a vezérlés kész az automata üzemmódra (választó 
kapcsoló AUTO pozícióban).

3. Nyissa ki a szelepeket a nyomó és hozzáfolyási oldalon.

4. Töltse fel a tartályt a hozzáfolyási oldalról és ellenőrizze 
a szint emelkedését a start szintig. Ellenőrizze az indítást és 
a leállítást legalább kétszer.
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Figyelmeztetés

Az egészségre ártalmas folyadékokat szállító 
szivattyúkon végzett bármilyen munka előtt tisztítsa 
meg és szellőztesse ki a szivattyút, aknát stb., 
a helyi előírásoknak megfelelően. 

Figyelmeztetés

Mielőtt bármilyen munkát végezne az LC 221 
egységen, vagy az átemelő berendezésen stb., 
kapcsolja le az áramellátást, és győződjön meg róla, 
hogy az véletlen visszakapcsolás ellen biztosított.

Megjegyz.
Ha a szivattyú kábelét kikötötték a vezérlőből, 
pl. hogy védőcsőbe vezessék, ellenőrizze a szivattyú 
forgásirányát. Lásd 10.2 Motor fejezet.
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10. Karbantartás és szerviz
A Multilift M karbantartási igénye minimális.

Az EN 12056-4 szerint az átemelő berendezéseket az alábbi 
időközönként kell ellenőrizni:

• családi házaknál 12 havonta 

• 6 havonta társasházak esetén

• ennél nagyobb épületeknél és ipari környezetben 3 havonta.

Ellenőrzés közben a helyi előírásokat be kell tartani.

Az átemelő berendezés rendszeres műszaki állapotellenőrzését 
szakképzett személyzet végezheti, az ellenőrzésnek többek 
között a villamos és mechanikai területre is ki kell terjednie.

Az alábbi pontokat kell ellenőrizni:

• Nyomó és hozzáfolyási csőcsatlakozások
Ellenőrizze az átemelő telep csatlakozásainak tömítettségét. 
A gyűjtőtartályt nem terhelhetik a beömlő, a nyomó, és 
a szellőző vezetékek. A hosszú csőszakaszokat, szelepeket 
stb. alá kell támasztani.

• Teljesítményfelvétel
Lásd az adattáblát.

• Kábelbemenet
Győződjön meg róla, hogy a kábelbemenet vízálló, és 
a kábelek nincsenek élesen meghajlítva és/vagy megtörve.

• Szivattyú alkatrészek
Szerelje le a szivattyút a tartályról nyolc csavar 
eltávolításával. Ellenőrizze, hogy a szivattyúház légtelenítő 
nyílása tiszta-e. A szivattyú visszaszerelése előtt ajánlott 
a szivattyú és a tartály közötti o-gyűrű cseréje. 
Végezzen próbaüzemet tiszta vízzel. Rendellenes zaj, rezgés 
vagy működés esetén vegye fel a kapcsolatot a Grundfos 
céggel.

• Golyóscsapágyak
Ellenőrizze, hogy a tengely nem forog-e zajosan vagy 
nehezen. Cserélje ki a sérült golyóscsapágyakat. 
A csapágyazás vagy a motor meghibásodása esetén 
szükséges a szivattyú felújítása. Ezt csak a gyártó vagy az 
általa feljogosított szervizműhely végezheti.

A visszacsapó szelep tisztítása (ha szükséges)

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Zárja el a tolózárakat a nyomó és a hozzáfolyási oldalon 
(ha be vannak építve) vagy ürítse le a nyomócsövet 
a visszacsapó szelepen lévő leeresztő csavar segítségével. 
Lásd 4. ábra.

2. Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet a szelep ellenőrző 
fedélen keresztül. Cserélje ki a tömítést az ellenőrző fedélen, 
amikor visszaszereli a visszacsapó szelepre.

10.1 Mechanikai karbantartás

• Távolítsa el az iszapot és egyéb lerakódásokat 
a gyűjtőtartályból.

• Ellenőrizze, nincs-e dugulás az átemelő berendezés bemeneti 
oldalánál. A dugulást általában egy nagyobb méretű szilárd 
tárgy okozza.

• Ellenőrizze és lehetőleg cserélje ki a tömítéseket 
a szelepeknél, stb.

• Ellenőrizze, a tartályon nincsnek-e horpadások vagy 
repedések. Ezeket általában a helytelen összeszerelésből 
eredő mechanikai feszültség okozza.

Megjegyzés: A fenti lista nem teljes. Az átemelő berendezést 
úgy kell elhelyezni, hogy az alapos és rendszeres karbantartás 
kivitelezhető legyen.

10.2 Motor

Ellenőrizze a szivattyú forgásirányát a következő módon:

• Kapcsolja le a tápfeszültséget.

• Csavarja ki a motor tetején lévő emelőszemet és anyát. 
Lásd 29. ábra.

• Így már látszik a motortengely teteje. Lásd 30. ábra. 
Ellenőrizze egy nagyobb csavarhúzó segítségével, hogy 
a forgórész és a járókerék szabadon forgatható-e.

29. ábra Emelőszem

30. ábra A motortengely teteje.

Figyelmeztetés

Az egészséget esetleg veszélyeztető folyadék 
szállítására használt átemelőkön végzett 
karbantartási vagy javítási munkálatok előtt 
győződjön meg arról, hogy az átemelő berendezést 
tiszta vízzel alaposan átmosták és a nyomócsövet 
leürítették. Kiszerelés után vízzel tisztítsa meg az 
alkatrészeket. Zárja le a szívó és nyomóoldali 
tolózárakat. A munkát a helyi előírásokat betartva 
kell végezni.

Figyelmeztetés

Mielőtt bármit csatlakoztatna az LC 221 egységhez, 
vagy munkát végezne az átemelő berendezésen, 
kapcsolja le az áramellátást, és győződjön meg róla, 
hogy az véletlen visszakapcsolás ellen biztosított.
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31. ábra Légtelenítő furatok a szivattyúházon és 
a gyűjtőtartályon

32. ábra Jelölés a tartályon és a szivattyú karimán

10.3 Villamos karbantartás

• Ellenőrizze az LC 221 vezérlőszekrény tömítéseit az előlapnál 
és a kábel bemeneteknél.

• Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.

• Ellenőrizze a vezérlés funkcióit.

• Ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a szintérzékelőt. 
Lásd 10.4 A szintérzékelő tisztítása fejezet.

• Ha az LC 221 nedves környezetbe van telepítve, célszerű 
ellenőrizni a nyomtatott áramköri lapok csatlakozásait 
a lehetséges korroziós károsodások miatt. Átlagos telepítési 
körülmények mellett a csatlakozók több éves élettartammal 
rendelkeznek, és nem igényelnek külön ellenőrzést.

• A karbantartáshoz kapcsolódóan cserélje ki a 9 V-os elemet, 
ha be van építve.

10.4 A szintérzékelő tisztítása

1. Az ON-OFF-AUTO választókapcsolót váltsa OFF ( ) állásba. 
Lásd 6. Az LC 221 szintvezérlés működése fejezet.

2. Lazítsa meg a zárósapkát az óramutató járásával 
ellentétesen. Lásd 33. ábra.

3. Emelje ki a szint-/nyomásmérő csövet óvatosan a tartályból. 
Ne a tömlőnél fogva emelje.

4. Ellenőrizze, hogy nincs-e lerakódás a szintmérő csövön vagy 
csőben. Lásd 5.1.6 Szintérzékelő fejezet.

5. Távolítsa el a lerakódásokat. Ha szükséges, szerelje ki 
a tömlőt a vezérlésből. A tömlőt és a csövet öblítse át tiszta, 
alacsony nyomású vízzel. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon 
víz a tömlőben.

6. Szerelje vissza a csövet a tartályba a zárósapkával együtt. 
A tömlőt csatlakoztasa újra a vezérléshez.

7. Ellenőrizze az érzékelő működését a Multilift M 
próbajáratásával.

33. ábra A szint-/nyomásmérő cső kiszerelése

10.5 Szennyeződött átemelő telep és alkatrészek 

Ha Grundfos szervizt kérnek fel az átemelő berendezés 
javítására, a berendezés beszállítása előtt tájékoztatást kell adni 
a szállított közegről. Ellenkező esetben a szerviz 
visszautasíthatja az átemelő berendezés javítását.

A szennyezett átemelő berendezéseket csak alapos tisztítás után 
lehet a Grundfoshoz szállítani.

A visszaszállítás költségei a vásárlót terhelik.

Ha a berendezés mérgező, vagy egészségre káros folyadékot 
szállított, a javítást végző személyt vagy társaságot feltételenül 
tájékoztatni kell a folyadék jellemzőiről.

Vigyázat

Ha a szivattyút szétszerelték, a visszaszerelés során 
ügyelni kell arra, hogy a légtelenítő furat a szivattyún 
és a tartályon együtt legyen. 
Lásd 31. és 32. ábrák.
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Megjegyz.
A fenti lista nem teljes. Az LC 221 vezérlést úgy kell 
elhelyezni, hogy az alapos és rendszeres 
karbantartás kivitelezhető legyen.
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Figyelmeztetés

Amennyiben az átemelő berendezést egészségre 
ártalmas vagy mérgező folyadék szállítására 
használták, szennyezettnek minősül.
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11. Hibakereső táblázat

Figyelmeztetés

Az egészséget esetleg veszélyeztető folyadék 
szállítására használt átemelőkön végzett 
karbantartási vagy javítási munkálatok előtt 
győződjön meg arról, hogy a szivattyúkat, tartályokat 
tiszta vízzel alaposan átmosták és a nyomócsövet 
leürítették. Kiszerelés után vízzel tisztítsa meg az 
alkatrészeket. Zárja le a szívó és nyomóoldali 
tolózárakat. A munkát a helyi előírásokat betartva 
kell végezni.

Mielőtt bármilyen munkát végezne az LC 221 
egységen, vagy az átemelő berendezésen stb., 
kapcsolja le az áramellátást, és győződjön meg róla, 
hogy az véletlen visszakapcsolás ellen biztosított.

Hiba Ok Elhárítás

1. A szivattyú nem 
működik.

a) Nincs villamos tápellátás.
Egyik jelzőfény sem világít.
Háttér akkumulátorokkal: Lásd 5.2 LC 221 
szintvezérlés fejezet.

Kapcsolja be a tápfeszültséget, vagy várjon az 
áramszünet végéig. Áramszünet idején ürítse le 
a tartályt a kézi membránszivattyú segítségével.

b) Az ON-OFF-AUTO váltókapcsoló OFF 
pozícióban ( ), lásd 6. Az LC 221 
szintvezérlés működése fejezet.

Váltsa az ON-OFF-AUTO választókapcsolót ON ( ) 
vagy AUTO ( ) pozícióba.

c) A vezérlő áramkör biztosítékai leoldottak. Derítse ki a hiba okát, és hárítsa el. 
Cserélje ki a vezérlés biztosítékait.

d) A motorvédő kapcsoló leállította a szivattyút 
(csak abban az esetben, ha motorvédő 
kapcsolót egyáltalán telepítettek). A kijelzőn 
a szivattyú szimbólum és a piros hibajelző 
fény egyaránt villog. A kijelzőn a hibajelzés 
"RELAY", a hiba kód F018.

Ellenőrizze a szivattyút, a tartályt és a motorvédő 
kapcsoló beállítását is. Ha a szivattyú megszorult vagy 
eltömődött, tisztítsa ki. Ha a motorvédő kapcsoló van 
rosszul beállítva, állítsa be helyesen (hasonlítsa össze 
a beállított értékeket az adattáblával).

e) A motor- ill tápkábel hibás, vagy meglazultak 
a bekötések.

Ellenőrizze a motort és a kábelt. Cserélje ki a kábelt, és 
szükség szerint húzza meg a bekötéseket.

f) A kijelzőn a hibajelzés "SENSOR", a hiba 
kód F005.

Tisztítsa meg az érzékelőt és a csövet, 
(lásd 10.4 A szintérzékelő tisztítása fejezet), majd 
indítsa újra a berendezést. Ellenőrizze a kábelt és 
a bekötést a vezérlőnél. Ha a jel továbbra is rossz, 
kérjük vegye fel a kapcsolatot a Grundfos-al.

g) Az erősáramú vagy az LCD panel hibás. Cserélje ki az erősáramú vagy a LCD panelt.

2. Az érzékelő jel 
méréshatáron kívül 
van.
Minden szivattyú 
bekapcsolva és 
a vészszintriasztás 
aktív.

a) Nincs nyitva minden nyomóoldali szelep. Nyissa ki az összes nyomóoldali szelepet.

b) Dugulás van a tartályban vagy 
a szivattyúban.

Szüntesse meg a dugulást.

c) A szivattyú nincs megfelelően légtelenítve. 
A szivattyú nem tud nyomást létrehozni.

Szüntessen meg minden dugulást a szivattyú 
légtelenítő furatnál a járókerék fölött.

d) Az átemelő berendezést alulméretezték. Számítsa ki ismét a beömlés paramétereit és hasonlítsa 
össze az eredményt a tartálytérfogattal és 
a szivattyúteljesítménnyel. Ha új termékre van 
szüksége, forduljon a legközelebbi Grundfos 
kereskedelmi vállalathoz.
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3. A szivattyú túl gyakran, 
ill. akkor is kapcsol, 
ha nincs hozzáfolyás. 

a) A szintérzékelő hibás. Az érzékelő rossz 
jelet ad.

Tisztítsa meg a szintérzékelőt 
(lásd 10.4 A szintérzékelő tisztítása fejezet).

b) Az üzemidő védelmi funkció aktiválódik, 
a szivattyú és az idő szimbólumok villognak, 
a piros jelzőfény villog, a kijelző az F011 
hibakódot mutatja. Ha a szivattyú több, mint 
3 percig jár, a vezérlés védelmi funkciója 
leállítja 3 percre. A lehűlési idő után 
a vezérlés újra indítja a szivattyút. Ez az 
üzemmód addig folytatódik, amíg 
a szintérzékelő stop jele vissza nem állítja 
a normál üzemmódot.
Megjegyzés: A normál üzemidő általában 
max. 20 másodperc, a munkaponttól illetve 
a tartály hasznos térfogatától függően.

Ellenőrizze, hogy a nyomóoldali tolózár nyitva van-e. 
Ellenőrizze a szivattyúház légtelenítését. Ha eldugult, 
tisztítsa ki a légtelenítő furatot. Lásd 31. ábra.

c) A szivattyú hőkapcsolója leoldott. A kijelzőn 
szivattyú és a hőkapcsoló szimbólum villog, 
a piros hibajelző fény világít. A kijelzőn 
a hibajelzés "TEMP", a hiba kód F007.

Engedje lehűlni a szivattyút. Kihűlés után a szivattyú 
automatikusan újraindul, kivéve, ha az LC 221-et kézi 
újraindításra állították. Lásd 8.4 Az LC 221 beállítása 
fejezet. Ha így van, az ON-OFF-AUTO választó 
kapcsolót rövid időre ( ) állásba kell váltani.

Ellenőrizze a befolyó mennyiséget, valamint 
a visszacsapó szelepet.

Bár kicsi a valószínűsége, előfordulhat, hogy 
a visszacsapó szelep elzáró lapja szivárog, és 
a nyomócsőben lévő folyadék visszaáramlik.

A hővédelem azért is leoldhat, mert a szivattyú gyakran 
indul újra úgy, hogy még nem hűlt le. Ügyeljen az S3 
üzemmódra. Lásd 12. Műszaki adatok fejezet.

Továbbá lásd 10.4 A szintérzékelő tisztítása fejezet.

4. A szivattyú esetenként 
minden látható ok 
nélkül elindul.

a) Tesztüzem 24 órával az utolsó müködés 
után.

Nem szükséges. Ez a biztonsági funkció megvédi 
a tengelytömítést a letapadástól.

Hiba Ok Elhárítás
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12. Műszaki adatok

12.1 Átemelő berendezés

12.1.1 Gyűjtőtartály

12.1.2 Szivattyú

12.2 LC 221 szintvezérlés

13. Hulladékkezelés
A termék vagy annak részeire vonatkozó hulladékkezelés 
a környezetvédelmi szempontok betartásával történjen:

1. Vegyük igénybe a helyi hulladékgyűjtő vállalat szolgáltatását.

2. Ha ez nem lehetséges, konzultáljon a legközelebbi Grundfos 
vállalattal vagy szervizzel.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Tömeg:
Változattól függően.
Lásd az adattáblán

Hőmérséklet tartomány:
0-40 °C
Rövid időszakokra max. +60 °C 
(max. óránként 5 percre).

Elárasztási feltételek: Max. 2 m, 7 napon keresztül

Hangnyomás szint:
< 70 dB(A) az EN 12050-1 és 
a Gépekre vontkozó Irányelv 
szerint.

Tartály

Anyag: PE, polietilén

Analóg szintérzékelő

Tápfeszültség: 12 V

Jel kimenet: 0-5 V

Motor

Hálózati frekvencia: 50 Hz

Szigetelési osztály: F (155 °C)

Járókerék típus: Vortex

Védettségi osztály: IP68

pH tartomány: 4-10

Óránkénti indítások száma: Max. 60

A közeg max. sűrűsége: 1100 kg/m3

Részegység Anyag

Szivattyúház: Öntöttvas

Járókerék: Luranyl

Szivattyú tengely:
Rozsdamentes acél, 
DIN W.-Nr. 1.4301

Motorkábel: Neoprén

O-gyűrűk: NBR gumi

Vezérlő

Feszültség változatok, 
névleges feszültségek:

1 x 230 V, 3 x 230 V,
3 x 400 V

Az LC 221 feszültség tűrése:
Névleges feszültség
- 10 %/+ 6 %

LC 221 névleges frekvencia: 50/60 Hz

Villamos betáp földelés: TN rendszerek számára

Vezérlés teljesítményfelvétele: 7 W

Vezérlő áramkör biztosítéka:
Olvadó biztosíték: 
100 mAT / 250 V / 20 mm x ∅5

Környezeti hőmérséklet:
Üzem közben:

Raktározáskor:

0 ... +40 °C (ne tegye ki 
közvetlen napfénynek)
-30..+60 °C.

Védettségi osztály: IP56

Potenciálmentes kontaktusok: NO/NC, max. 250 VAC / 2 A

Külső nyugtázás bemenet: 230 V

Az LC 221 szekrénye

Befoglaló méretek:
Magasság = 390 mm
Szélesség = 262 mm
Mélység = 142 mm

Anyag:
ABS 
(akrilnitril butadién sztirol)

Tömeg:
Változattól függően. 
Lásd az adattáblán

Multilift M Üzemmód
Feszültség 

[V]
Teljesítmény 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / Istart [A]
Fordulatszám 

[min-1]
Pólusok 
száma

Csatlakozódugó 
típus

M.12.1.4

S3 -50 %, 1 perc

1 x 230 V 1,9 / 1,4 9 / 39
1430 4

Schuko

M.12.3.4 3 x 400 V 1,8 / 1,5 3,7 / 19 CEE 3P+N+E, 16 A

M.15.1.4 1 x 230 V 2,3 / 1,7 10,1 / 39
1410 4

Schuko

M.15.3.4 3 x 400 V 2,3 / 1,8 4 / 19 CEE 3P+N+E, 16 A

M.22.3.4

S3 -50 %, 1 perc

3 x 230 V
2,8 / 2,3

10,2 / 51,5
1430 4

CEE 3P+E 16 A 

M.22.3.4 3 x 400 V 5,5 / 29,7 CEE 3P+N+E, 16 A

M.24.3.2 3 x 230 V
3,1 / 2,6

9,7 / 88,7
2920 2

CEE 3P+E 16 A 

M.24.3.2 3 x 400 V 5,5 / 39 CEE 3P+N+E, 16 A

M.32.3.2 3 x 230 V
4,0 / 3,4

13 / 88,7
2920 2

CEE 3P+E 16 A 

M.32.3.2 3 x 400 V 6,7 / 39 CEE 3P+N+E, 16 A

M.38.3.2
S3 -40 %, 1 perc

3 x 230 V
4,6 / 3,9

13 / 88,7
2880 2

CEE 3P+E 16 A 

M.38.3.2 3 x 400 V 7,5 / 39 CEE 3P+N+E, 16 A
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Fig. A - Dimensional sketches - M
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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

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

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

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

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

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

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

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

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and 
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

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 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone: +358-(0) 207 889 500

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

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
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
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.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, 
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, 
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd 
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 
821 09 BRATISLAVA 
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

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

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

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

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-44-806 8111 
Telefax: +41-44-806 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
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна 
Телефон: (+38 044) 237 04 00 
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4  8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

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

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

Addresses Revised 02.09.2016
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