KOMPLETTA
SPILLVATTENSYSTEM
KOMPLETT
SYSTEMPLANERING

Vi tillhandahåller kompletta spillvattensystem som minimerar
riskerna, så att du kan koppla av. Spara tid och pengar och minska
underhållsbehovet. Driftsättning och kundanpassade
serviceavtal innebär optimerad funktionalitet från början.

PUMPLÖSNINGAR

SERVICE OCH SUPPORT

GLOBALT ENGAGEMANG

Vi erbjuder fullständig transparens, och
använder djupgående applikationskunskaper
och expertis. Avancerade simuleringsverktyg,
testprogram och välgrundade beslut
minskar kostnaderna för både enkla och
avancerade lösningar.

Med gedigen erfarenhet av vattenteknik och
avloppsapplikationer kan vi ge bättre
support. Vi levererar innovativa lösningar
som klarar alla spillvattenflöden och ger
tillförlitlig, problemfri drift.

Vi erbjuder flera tjänster för pumpval,
installation, drift och underhåll. Med ett
serviceavtal från Grundfos kan du överlåta
service, underhåll och inspektion till erfarna
proffs.

Yrkesskicklighet, avancerad teknik och
hängivna experter är grunden för vårt
engagemang inom spillvattenhantering,
och ger dig ett smartare sätt att driva
avancerade projekt.

• Spara pengar med hjälp av modellbaserad eller
storskalig testning med fullständig
nätverkssimulering

• Säkerställ att pumparna överensstämmer med
ständigt uppdaterade spillvattenkrav – installera
Grundfos SE- och SL-pumpar, som finns i flera
hydrauliska utföranden

• Minska risken för framtida pumpproblem, med
korrekt installation och driftsättning

• Levererar driftsäkra och optimerade pumpar
och system sedan 1945

• Säkerställ optimal drifttid med Grundfos
pumpar, som är konstruerade för enkel service

• Över 19 000 anställda globalt, 34 fabriker,
15 monteringsanläggningar och 100 bolag i
59 länder

• Använd flödesmodellering för att förhindra
hydraulikproblem, t.ex. vattenhammare
• Minska betongåtgången och pumpstationens
fotavtryck

• Kombinera våra prefabricerade, modulära
pumpstationer med pumpar, rörledningar, ventiler
och nivåstyrenheter, för att uppfylla behoven i din
specifika spillvattenapplikation
• Dra fördel av hög driftsäkerhet och lång
systemlivslängd med den intelligenta styrenheten
Dedicated Controls, som ger effektiv larmhantering, övervakning och arbetsflödesplanering

• Minska energiförbrukningen och förbättra
pumpens verkningsgrad med diagnostikverktyget Energy Audit
• Planera underhållet med hjälp av digitala,
molnbaserade tjänster där pumparnas driftdata
nyttjas

• Världens främsta pumpleverantör med en
årlig produktion av 16 000 000 enheter

