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Čeština (CZ) Montážní a provozní návod

Překlad originální anglické verze

Tyto bezpečnostní pokyny poskytují rychlý přehled 
bezpečnostních opatření, které je třeba podniknout v 
souvislosti s jakoukoli prací na tomto výrobku.

Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny při manipulaci, 
instalaci, provozu, údržbě, servisu a opravách 
výrobku.

Tyto bezpečnostní pokyny jsou doplňkový dokument 
a všechny bezpečnostní pokyny jsou znovu uvedeny 
i v relevantních sekcích montážního a provozního 
návodu.

Uchovávejte tyto bezpečnostní pokyny na místě 
instalace pro referenci.

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Bezpečnostní předpisy pro 
provozovatele/uživatele

1.2 Bezpečnost soustavy v případě 
poruchy dávkovacího čerpadla

1.3 Porušení membrány

Pozor

Před zahájením jakékoliv práce na 
čerpadle musí být čerpadlo odpojeno od 
zdroje napájecího napětí. Soustava nesmí 
být pod tlakem!

Pokyn
Zástrčka je oddělovač oddělující čerpadlo 
od elektrické sítě.

Pozor

Dbejte, aby všechny chemikálie, 
které uniknou z čerpadla nebo 
z poškozeného hadicového vedení, 
nezpůsobí škody na komponentech 
soustavy a částech budov.

Za tím účelem doporučujeme instalaci 
monitorovacích jednotek a záchytných 
nádob.

Varování

Před opětovným zapnutím přívodu 
napájecího napětí, musí být dávkovací 
potrubí připojeno tak, aby chemické látky 
v dávkovací hlavě nemohly vystříknout 
ven a vystavit lidi ohrožení.

Dávkované médium je pod tlakem a může 
být škodlivé lidskému zdraví a poškodit 
okolní prostředí.

Varování

Při práci s chemikáliemi dodržujte platné 
předpisy pro prevenci úrazů v místě 
instalace (např. používání ochranného 
oděvu).

Při manipulaci s chemikáliemi také 
dodržujte bezpečnostní pokyny, jakož 
i pokyny uvedené na bezpečnostních 
štítcích jejich výrobce!

Varování

Pokud se používá s krystalizujícími médii, 
musí být čerpadlo vybaveno funkcí 
detekce netěsnosti membrány.

Pozor
Odvzdušňovací hadice, která vede do 
nádoby, např. odkapná nádoba, musí být 
připojená k odvzdušňovacímu ventilu.

Pozor

Dávkované médium musí být v kapalném 
stavu!

Sledujte body tuhnutí a varu dávkovaného 
média!

Pozor

Odporové vlastnosti komponentů systému 
dávkování, které přicházejí do styku 
s dávkovaným médiem, jako jsou 
dávkovací hlava čerpadla, kuličkový ventil, 
těsnění a potrubí, závisejí na 
charakteristice dávkovaného média 
a provozním tlaku.

Zajistěte, aby všechny části, které jsou ve 
styku s dávkovaným médiem, byly vůči 
tomuto médiu za daných provozních 
podmínek odolné. 
Viz technický katalog!

Případné dotazy k materiálové odolnosti 
a vhodnosti čerpadla pro dávkování 
specifického média směrujte na Grundfos.

Varování

Pokud dávkovaná kapalina pronikne do 
tělesa čerpadla, hrozí nebezpečí výbuchu!

Provoz s poškozenou membránou může 
vést k proniknutí dávkované kapaliny do 
tělesa čerpadla.

V případě prasknutí membrány ihned 
odpojte čerpadlo od zdroje napájecího 
napětí!

Zajistěte, aby čerpadlo nemohlo být 
náhodně znovu spuštěno!

Demontujte dávkovací hlavu bez připojení 
čerpadla ke zdroji napájecího napětí 
a ověřte, že do tělesa čerpadla nepronikla 
dávkovaná kapalina.
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1.4 Použití

Čerpadlo je určeno pro kapaliny, neabrazivní, 
nehořlavá a nespalitelná média. Dodržujte technická 
data výrobku.

1.5 Nesprávné způsoby provozování

2. Montáž

2.1 Bezpečnostní předpisy

• Kapalina je pod tlakem a může být nebezpečná.

• Při práci s chemikáliemi dodržujte místní 
bezpečnostní předpisy (např. předpisy pro 
používání ochranného oděvu).

• Před zahájením prací na dávkovacím čerpadle 
a na připojené soustavě vypněte bezpodmínečně 
přívod napájecího napětí pro čerpadlo a zajistěte 
jej proti náhodnému zapnutí. Před opětovným 
zapnutím přívodu napájecího napětí zkontrolujte, 
zda je dávkovací potrubí, popř. hadice, umístěno 
tak, aby chemický roztok případně zbylý 
v dávkovací hlavě čerpadla nemohl vystříknout 
a ohrozit tak osoby nacházející se v blízkosti 
čerpadla.

• Pokud se používá odvzdušňovací ventil 
vestavěný v dávkovací hlavě čerpadla, musí být 
k němu připojena hadice, která bude vedena zpět 
do nádrže.

• V případě, že má být dávkován jiný chemický 
roztok, zkontrolujte, zda je konstrukční materiál 
dávkovacího čerpadla a připojené soustavy pro 
tento nový roztok vhodný. Pokud je riziko 
chemické reakce mezi oběma druhy chemikálií, 
je třeba před aplikací nového chemického 
roztoku dávkovací čerpadlo a celou připojenou 
soustavu řádně vyčistit.
Přitom postupujte takto:
Konec sací hadice ponořte do vody a tlačítko 

držte ve stisknuté poloze tak dlouho, až 
budou z čerpadla a z připojené soustavy 
odstraněny všechny zbytky původního 
chemického roztoku.
Pokyn: Současným stisknutím tlačítek  a . 
lze uvést čerpadlo do provozu na maximální 
výkon na určitou dobu danou v sekundách. 
Sekundy zbývající do ukončení tohoto provozu 
bude indikovat displej ovládacího panelu. 
Maximální doba provozu čerpadla na maximální 
výkon zde činí 300 sekund.

2.2 Montáž čerpadla

Varování

Pokud dávkovaná kapalina pronikne do 
tělesa čerpadla, hrozí nebezpečí výbuchu!

Provoz s poškozenými nebo uvolněnými 
šrouby dávkovací hlavy může vést 
k proniknutí dávkované kapaliny do tělesa 
čerpadla.

Pokud bylo čerpadlo provozováno 
s poškozenými nebo uvolněnými šrouby 
dávkovací hlavy, neprodleně odpojte 
čerpadlo od zdroje napájecího napětí!

Zajistěte, aby čerpadlo nemohlo být 
náhodně znovu spuštěno!

Demontujte dávkovací hlavu bez připojení 
čerpadla ke zdroji napájecího napětí 
a ověřte, že do tělesa čerpadla nepronikla 
dávkovaná kapalina.

Varování

Jiné aplikace nebo provozování čerpadla 
v prostředí a provozních podmínkách, 
které nejsou schváleny, se považují za 
nesprávné a nejsou povoleny. Grundfos 
nezodpovídá za žádné škody vyplývající 
z nesprávného použití.

Varování

Pokud se používá s krystalizujícími médii, 
musí být čerpadlo vybaveno funkcí 
detekce netěsnosti membrány.

Varování

Čerpadlo NENÍ schváleno pro provoz 
v prostorech s potenciálním nebezpečím 
výbuchu!

Varování

Venkovní instalace vyžaduje ochranu proti 
slunečnímu záření!

Dávkovací hlava čerpadla může 
obsahovat vodu ze zkušebních testů 
provedených u výrobce. Pokud má být 
čerpadlo použito k dávkování kapaliny, 
která nesmí přijít do styku s vodou, 
doporučujeme nechat čerpadlo nějaký čas 
pracovat s jinou kapalinou, aby zbylá voda 
byla z dávkovací hlavy před montáží 
odstraněna.

Šrouby dávkovací hlavy dotáhněte 
jedenkrát před uvedením do provozu 
a poté dotahujte po každých 2-5 
provozních hodinách utahovacím 
momentem 5,5 Nm (+ 5,5/- 0 Nm).

K výtokovému otvoru nikdy nepřipojujte 
hadici.

100%

100%

Pozor

Pozor

Pozor
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2.3 Elektrické připojení

3. .Servis

3.1 Provádění servisu

3.1.1 Demontáž membrány a ventilů

3.1.2 Opětovná montáž membrány a ventilů

3.2 Porušení membrány

3.2.1 Dávkovací kapalina v tělese čerpadla

3.3 Provoz s uvolněnými šrouby dávkovací 
hlavy

Varování

Nebezpečí ohrožení života v důsledku 
nevypnutí zbytkového proudu (RCD)!

Jestliže je čerpadlo připojeno na 
elektrickou instalaci, kde je proudový 
chránič (RCD) jako přídavná ochrana, 
musí být tento proudový chránič vypnout, 
když se vyskytnou zemní poruchové 
proudy se stejnosměrnou složkou 
(pulzující stejnosměrný proud DC) 
a hladké zemní stejnosměrné poruchové 
proudy. To znamená, že musí být použit 
RCD typu B, citlivý na univerzální proud.

Varování

Nebezpečí poleptání chemikáliemi!

Při dávkování nebezpečných médií dbejte 
náležitých bezpečnostních opatření 
uvedených v příslušných bezpečnostních 
katalogových listech!

Při práce na dávkovací hlavě čerpadla, 
přípojkách nebo potrubí používejte 
ochranný oděv (rukavice a brýle)!

Nedovolte, aby z čerpadla vytékaly 
jakékoli chemikálie. 
Chemikálie shromážděte a zneškodněte 
správným způsobem!

Pozor

Před zahájením jakékoliv práce na 
čerpadle musí být čerpadlo odpojeno od 
zdroje napájecího napětí. Soustava nesmí 
být pod tlakem!

Varování

Pokud dávkovaná kapalina pronikne do 
tělesa čerpadla, hrozí nebezpečí výbuchu!

Pokud je membrána pravděpodobně 
poškozena nebo pokud bylo čerpadlo 
provozováno s poškozenými nebo 
uvolněnými šrouby dávkovací hlavy, 
nepřipojujte čerpadlo ke zdroji napájecího 
napětí!

Pozor

Šrouby dávkovací hlavy dotáhněte 
jedenkrát před uvedením do provozu 
a poté dotahujte po každých 2-5 
provozních hodinách utahovacím 
momentem 5,5 Nm (+ 5,5/- 0 Nm).

Varování

Pokud dávkovaná kapalina pronikne do 
tělesa čerpadla, hrozí nebezpečí výbuchu!

Provoz s poškozenou membránou může 
vést k proniknutí dávkované kapaliny do 
tělesa čerpadla.

V případě prasknutí membrány ihned 
odpojte čerpadlo od zdroje napájecího 
napětí!

Zajistěte, aby čerpadlo nemohlo být 
náhodně znovu spuštěno!

Demontujte dávkovací hlavu bez připojení 
čerpadla ke zdroji napájecího napětí 
a ověřte, že do tělesa čerpadla nepronikla 
dávkovaná kapalina.

Varování

Nebezpečí výbuchu!

Ihned odpojte čerpadlo ze zdroje 
napájecího napětí!

Zajistěte, aby čerpadlo nemohlo být 
náhodně znovu spuštěno!

Varování

Pokud dávkovaná kapalina pronikne do 
tělesa čerpadla, hrozí nebezpečí výbuchu!

Provoz s poškozenými nebo uvolněnými 
šrouby dávkovací hlavy může vést 
k proniknutí dávkované kapaliny do tělesa 
čerpadla.

Pokud bylo čerpadlo provozováno 
s poškozenými nebo uvolněnými šrouby 
dávkovací hlavy, neprodleně odpojte 
čerpadlo od zdroje napájecího napětí!

Zajistěte, aby čerpadlo nemohlo být 
náhodně znovu spuštěno!

Demontujte dávkovací hlavu bez připojení 
čerpadla ke zdroji napájecího napětí 
a ověřte, že do tělesa čerpadla nepronikla 
dávkovaná kapalina.
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3.4 Opravy

4. Likvidace výrobku
Symbol přeškrtnuté popelnice na 
výrobku znamená, že musí být 
likvidován odděleně od domovního 
odpadu. Pokud výrobek označený tímto 
symbolem dosáhne konce životnosti, 
vezměte jej do sběrného místa 

určeného místními úřady pro likvidaci odpadu. 
Oddělený sběr a recyklace těchto výrobků pomůže 
chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Varování

Kryt čerpadla smí otvírat pouze personál 
autorizovaný společností Grundfos!

Opravy smějí provádět pouze oprávnění 
a způsobilí pracovníci!

Před zahájením prací na údržbě 
a opravách bezpodmínečně vypněte 
čerpadlo a odpojte je od přívodu 
napájecího napětí!

Výměnu napájecího kabelu musí provést 
pouze autorizovaný servis Grundfos.

Pozor

Čerpadlo musí být před odesláním 
vyčištěno!

Pokud je možné, že do tělesa čerpadla 
pronikla dávkovaná kapalina, uveďte tuto 
skutečnost v prohlášení o bezpečnosti!

Pozor
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Dodatek 1

Safety declaration

Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service.

Fault description
Please make a circle around the damaged parts.
In the case of an electrical or functional fault, please mark the cabinet.

Please describe the error/cause of the error in brief.

We hereby declare that the pump has been cleaned and is completely free from chemical, biological and 
radioactive substances.

_____________________________________
Date and signature

_____________________________________
Company stamp

Pokyn Fill in this document using english or 
german language.

Product type (nameplate)

Model number (nameplate)

Dosing medium

T
M

0
2

 8
9

5
7

 0
3

1
5

Dosing liquid has possibly entered the pump housing.
The pump must not be connected to the power supply! Danger of explosion!
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Prohlášení o shodě 2

GB: EU declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product 
DME, to which the declaration below relates, is in conformity with the 
Council Directives listed below on the approximation of the laws of the 
EU member states.

CZ: Prohlášení o shodě EU
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobek DME, na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu 
s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních 
předpisů členských států Evropského společenství.

DE: EU-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
DME, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-
Mitgliedsstaaten übereinstimmt.

DK: EU-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet DME som 
erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets 
direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EU-
medlemsstaternes lovgivning.

EE: EÜvastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle 
eest, et toode DME, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on 
kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt 
vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ liikmesriikides.

ES: Declaración de conformidad de la UE
Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto 
DME al que hace referencia la siguiente declaración cumple lo 
establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la UE.

FI: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuote DME, jota tämä 
vakuutus koskee, on EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien 
vaatimusten mukainen seuraavasti.

FR: Déclaration de conformité UE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le 
produit DME, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux 
Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι το 
προϊόν DME, στο οποίο αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, 
συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί 
προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ.

HR: EU deklaracija sukladnosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod 
DME, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama 
Vijeća dolje navedenih o usklađivanju zakona država članica EU-a.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) DME 
termék, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelel az Európai 
Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi 
előírásainak.

IT: Dichiarazione di conformità UE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto 
DME, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme alle 
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri UE.

LT: ES atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktas 
DME, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos 
Direktyvas dėl ES šalių narių įstatymų suderinimo.

LV: ES atbilstības deklarācija
Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts DME, uz 
kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām 
Padomes direktīvām par ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

NL: EU-conformiteitsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
product DME, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming is met de onderstaande Richtlijnen van de Raad 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EU-
lidstaten.

PL: Deklaracja zgodności UE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasz 
produkt DME, którego deklaracja niniejsza dotyczy, jest zgodny 
z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów 
prawnych państw członkowskich.

PT: Declaração de conformidade UE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto 
DME, ao qual diz respeito a declaração abaixo, está em 
conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação 
das legislações dos Estados Membros da UE.

RO: Declaraţia de conformitate UE
Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsul DME, la 
care se referă această declaraţie, este în conformitate cu Directivele 
de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor 
membre UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EU
Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom 
odgovornošću da je proizvod DME, na koji se odnosi deklaracija 
ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za 
usklađivanje zakona država članica EU.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что 
изделие DME, к которому относится нижеприведённая 
декларация, соответствует нижеприведённым Директивам 
Совета Евросоюза о тождественности законов стран-членов ЕС.

SE: EU-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten DME, som 
omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de 
rådsdirektiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas 
lagstiftning som listas nedan.

SI: Izjava o skladnosti EU
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek DME,na 
katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami 
Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov 
držav članic EU.

TR: AB uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan DME ürünlerinin, AB 
üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlaştırılmasıyla ilgili durumun 
aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili 
olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

CN: 欧盟符合性声明
我们，格兰富，在我们的全权责任下声明，产品 DME，即该合格证所
指之产品， 欧盟使其成员国法律趋于一致的以下理事会指令。

JP: EU 適合宣言
Grundfos は、その責任の下に、DME 製品が EU 加盟諸国の法規に関
連する、以下の評議会指令に適合していることを宣言します。

NO: EUs samsvarsærklæring
Vi, Grundfos, erklærer under vårt eneansvar at produktet DME, som 
denne erklæringen gjelder, er i samsvar med Det europeiske råds 
direktiver om tilnærming av forordninger i EU-landene.
7
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– Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used:
EN 809:2012,
DIN EN ISO 12100:2010.

– Low Voltage Directive (2014/35/EU).
Standard used:
EN 60204-1:2007.

– EMC Directive (2014/30/EU).
Standards used:
EN 61326-1:2013,
EN 61000-3-2:2015,
EN 61000-3-3:2014.

– RoHS Directives (2011/65/EU and 2015/863/EU).
Standard used: EN 50581:2012

This EU declaration of conformity is only valid when published as part 
of the Grundfos safety instructions (publication numbers: 99270841).

Pfinztal, 1 May 2019

Werner Baumann
R&D Manager

Grundfos Water Treatment GmbH
Reetzstr. 85, D-76327 Pfinztal, Germany

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EU declaration of conformity.
8
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 - Garin 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 Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS (Shanghai) Water Technology 
Co. Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Pro-
cessing Zone
Pudong New Area 
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: grundfosalldos-CN@grund-
fos.com 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86-21 6122 5222 
Telefax: +86-21 6122 5333

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero 
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

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.
Čapkovského 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 Water Treatment GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0 
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: gwt@grundfos.com 

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.
Tópark 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 600 097
Phone: +91-44 4596 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 
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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
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia 
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-
00
Факс (+7) 495 564 8811
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 0619
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@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 
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Rep-
resentative 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 15.01.2019
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