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Teljes átláthatóságot kínálunk, alapos
alkalmazási ismeretekkel és
szakértelemmel. A fejlett szimulációs
eszközök, a tesztprogramok és a
megalapozott döntések csökkentik az
egyszerű vagy komplex megoldások
építési költségeit.

• Takarítsa meg a teljes hálózati szimulációval a
modell- vagy teljes körű pontszerű tesztelésre
fordított kiadásokat
• Előzze meg a hidraulikai problémákat, például a
vízütést áramlásmodellezéssel
• Csökkentse a felhasznált beton mennyiségét és a
szivattyútelep alapterületét

Olyan végponttól végpontig tartó szennyvízrendszer kialakítást biztosítunk,
amely csökkenti a kockázatokat, és nem ad okot aggodalomra. Időt, költségeket
és karbantartást takarít meg. Az üzembe helyezés és a személyre szabott
szervizelési megállapodások azt jelentik, hogy Önnek már a kezdetektől fogva
optimális üzemeltetésben lehet része.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

GLOBÁLIS ELKÖTELEZETTSÉG

A víztechnológiával és a
szennyvízalkalmazásokkal kapcsolatos
tapasztalataink segítenek bennünket abban,
hogy jobban támogassuk Önt. Olyan innovatív
megoldásokat kínálunk, amelyek minden
szennyvízforgalomnak megfelelnek a megbízható
és problémamentes működés érdekében.

Támogató szolgáltatásokat nyújtunk a
kiválasztás, telepítés, üzemeltetés és
karbantartás során egyaránt. A Grundfos
szervizszerződéssel tapasztalt
szakemberekre bízhatja a szervizelést, a
karbantartást és az elemzést.

Erős szakmai alapokon nyugvó tudásunk,
korszerű létesítményeink és elkötelezett
szakértőink jelzik a szennyvízkezelés iránti
elkötelezettségünket, és intelligensebb
módot kínálnak Önnek az összetett projektek
lebonyolításához.

• Ismerje meg az SE és SL szennyvízszivattyúkat,
amelyek különféle hidraulikai kialakításúak lehetnek,
és megfelelnek a szennyvíz által támasztott,
folyamatosan változó követelményeknek

• Csökkentse a szivattyú működésével kapcsolatos
jövőbeli problémák kockázatát helyes telepítéssel és
üzembe helyezéssel

• Megbízható és optimalizált rendszerek biztosítása
1945 óta

• Kombinálja előregyártott, moduláris
szivattyútelepeinket csővezetékekkel, szelepekkel és
szintszabályozókkal, hogy megfeleljenek az Ön
egyedi szennyvíz-alkalmazási követelményeinek
• A hatékony riasztáskezelést, felügyeletet és a
munkafolyamatok ütemezését biztosító Dedicated
Controls eszközökkel magas szinten tarthatja a
működési megbízhatóságot és meghosszabbíthatja
a rendszer élettartamát

• Biztosítsa az optimális üzemidőt a Grundfos
szivattyúkkal, amelyeket könnyű szervizelésre
terveztek
• Csökkentse az energiafogyasztást és javítsa a
szivattyúk hatékonyságát az energia audit
diagnosztikai eszközünkkel
• Jelezze elő a karbantartást a szivattyú üzemeltetési
adatait hasznosító, digitálisan támogatott
felhőalapú szolgáltatási megoldásainkkal

• +19 000 szakember, 34 Grundfos üzem,
15 összeszerelő üzem és 100 vállalat 59 országban
• A világ #1 szivattyúgyártója, amely évente
16 000 000 egységet gyárt

