SISTEMA SPE DA GRUNDFOS

Bomba SPE, motor MS6000P, CUE, CIM/CIU

AUMENTO DA
EFICIÊNCIA E
FIABILIDADE PARA
OS SEUS SISTEMAS
DE BOMBEAMENTO
DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS
SISTEMA SPE COM O MOTOR MS6000P

REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA, PROLONGA
OS INTERVALOS DE SERVIÇO E REDUZ A MANUTENÇÃO,
DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DA BOMBA

POUPAR CUSTOS COM
GANHOS DE EFICIÊNCIA E
FIABILIDADE
AO LONGO DA VIDA ÚTIL DA BOMBA

AS VANTAGENS
DO SISTEMA SPE

O sistema SPE combina fiabilidade e eficiência energética, proporcionando-lhe custos mais baixos ao longo
de toda a vida útil do sistema de bombas. O sistema SPE é fácil de configurar, adapta o desempenho da
bomba à variação das condições e é ideal para o abastecimento de água e para aplicações de rega.
• Motor de magneto permanente para a máxima eficiência energética
• Materiais de alta qualidade e robustos que aumentam os intervalos entre o serviço e reduzem a manutenção

A Grundfos fornece o sistema de bombeamento SPE com um motor

• Fiabilidade comprovada e vida útil da bomba prolongada

submersível de magneto permanente (PM) de 6” e uma unidade de
velocidade variável CUE à medida. Um motor PM da Grundfos garante
a máxima eficiência energética e é fabricado em materiais robustos de
alta qualidade, que aumentam o intervalo entre o serviço e reduzem a
manutenção. O sistema SPE tem fiabilidade comprovada

A BOMBA

e uma vida útil mais longa.

• Fiabilidade comprovada no mercado há mais de 50 anos
• Design hidráulico superior para uma maior eficiência energética
• Ampla gama de volumes de caudal
• Construção integralmente em aço inoxidável e variantes de materiais disponíveis

O MOTOR
• Tecnologia de magneto permanente para a máxima eficiência energética

■ Custos de manutenção 10%

• Design encapsulado para a máxima fiabilidade

■ Investimento inicial 5%

• Aumento da classificação de temperatura (standard 60 °C)

■ Custos operacionais 85%

para uma aplicação mais ampla e uma vida útil mais longa
• Utilização dos melhores materiais
A UNIDADE DE FREQUÊNCIA
• Grundfos CUE recomendado como melhor escolha

Os custos do ciclo de vida são normalmente calculados ao longo de 10 a 20 anos.

• O assistente facilita a configuração e o comissionamento
• Modos de controlo pré-definidos: caudal, nível de água e pressão
constantes
• Opções de entradas de sensores
• Arranque suave para uma proteção ideal do poço e da bomba

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NUM SISTEMA SPE?

PORQUE É QUE É NECESSÁRIO UM FILTRO DE ONDA SINUSOIDAL?

A Grundfos irá ajudá-lo a selecionar a bomba, o motor,

Como um motor de magneto permanente não pode ser ligado

a unidade de frequência variável, o cabo e o filtro

diretamente à rede, uma unidade de frequência variável é

MONITORIZAÇÃO REMOTA

adequados para os seus requisitos, de modo a garantir um

um requisito dos sistemas SPE. Por esse motivo, é também

funcionamento sem problemas. A Grundfos oferece uma

necessário usar um filtro de onda sinusoidal.

• Ligue o sistema de bombas a SCADA através de interfaces de comunicação

solução de sistema completa, desde a bomba ao armário de
controlo, com todos os componentes necessários, incluindo o
arranque e o comissionamento.

• Proteção do motor submersível

CIM/CIU, para comunicação de dados via redes abertas e interoperáveis

• Permite cabos não blindados

• Uma solução que oferece monitorização e controlo completos do processo

• Melhores condições de EMC

• Melhore a fiabilidade, reduza o tempo de inatividade e baixe os custos de

• Aumenta a vida útil do motor

funcionamento com um controlo preciso
• Reduza as configurações manuais, o tempo de monitorização e o tempo
gasto em deslocações até aos locais ou instalações
• Facilidade de instalação e comissionamento
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MOTOR SUBMERSÍVEL DE MAGNETO PERMANENTE DE 6” DA GRUNDFOS: 					
EFICIÊNCIA E FIABILIDADE COMPROVADAS
PORQUÊ UTILIZAR UM MOTOR DE MAGNETO PERMANENTE?

COMO O MOTOR DE MAGNETO PERMANENTE MS6000P BENEFICIA A SUA INSTALAÇÃO:

Como o nome indica, um motor de magneto permanente (PM) baseia-se na utilização de magnetos permanentes. Um motor PM é,

• Melhoria da eficiência de aproximadamente 10-12%, em comparação com um motor assíncrono equivalente

em muitos aspetos, como os motores de indução assíncronos tradicionais. A diferença reside no rotor (a parte rotativa do motor),

• Design mais compacto, motor mais leve e potência superior, graças à elevada densidade energética dos

que está equipado com magnetos permanentes, o que resulta em perdas praticamente nulas no rotor.
Sem perdas no rotor, o que equivale a perdas de energia, os motores PM funcionam a uma velocidade síncrona, por exemplo, 3000
rpm. A redução das perdas no rotor aumenta a eficiência do motor por comparação com os motores assíncronos e a temperatura de
funcionamento mais baixa resulta num aumento da vida útil expectável.
No entanto, em comparação com um motor assíncrono, os motores de magneto permanentes requerem habitualmente um
conversor de frequência, já que não podem arrancar diretamente ligados à rede elétrica.

magnetos permanentes
• Redução da temperatura interna no motor devido à elevada eficiência, resultando numa vida útil prolongada
• Magnetos protegidos contra a corrosão graças a um revestimento de metal, reduzindo o risco de
desmagnetização
• Design PM baseado em 20 anos de experiência de funcionamento com motores de construção comparável,
destinados a aplicações de águas subterrâneas

LADO DA TRANSMISSÃO
• Estria em conformidade
com a norma ANSI
(estria NEMA)

POTÊNCIA ATÉ 45 KW
• 5.5-7.5 kW

• 22-30 kW

• 9.2-18 kW

• 37-45 kW

ESTATOR ENCAPSULADO

EMPANQUE MECÂNICO ROBUSTO

• Hermeticamente vedado, encapsulado com sistema de ficha do

• SiC-SiC, em borracha NBR

cabo do motor

• SiC-SiC, em borracha FKM

• Material de revestimento para fixar os rolamentos e aumentar
a capacidades de transferência de calor, bobinado com fio com
isolamento de esmalte de classe H
• Sistema de isolamento de classe F (devido à utilização de Mylar)
VEIO DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL
• Circulação interna otimizada
do fluido do motor
• Lubrificação ideal do empanque

CAPACIDADE DE IMPULSO FORTE

ROTOR ENCAPSULADO EM AÇO

• Rolamento de impulso de tipo Michell

• Com magnetos permanentes enterrados

• Acumulação rápida de película de água

• Rotor do tipo IPM

no arranque para garantir a capacidade
de impulso forte
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• Proteção anticorrosão adicional
graças a revestimento de metal
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GRUNDFOS
SERVICE &
SOLUTIONS

GAMA DE DESEMPENHO DO SPE
BOMBAS DO SISTEMA

Service Agreements
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bombas, permitimos aos nossos clientes focarem-se no que é importante para eles, em vez de terem de
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se preocupar com as bombas.

SPE
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B

CONFERE TRANQUILIDADE AOS CLIENTES

A Grundfos Service & Solutions foi criada para conferir tranquilidade aos clientes através dos contratos
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de desempenho. Ao assumir uma maior responsabilidade pelo funcionamento e pela eficiência das suas
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Repair Services

Operation Services

ESTA É A FINALIDADE DE GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS:
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”Minimizamos o tempo de inatividade e otimizamos o desempenho, fornecendo serviços de tecnologia de água de primeira classe quando
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os nossos clientes precisam e exatamente da forma que precisam, sem nunca esquecer o ambiente.”
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UNIDADE DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL
PARA SPE
OFERTA GRUNDFOS, TABELA DE SELEÇÃO FÁCIL
CUE

MS6000P

76207712

76207717

76207720

76207722

(100 Hz)

3 X 380-440 V

CORRENTE
[A]

NÚMERO DE
PEÇA

POTÊNCIA
[kW]
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9.4
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21.4
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11
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11
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29.2

15
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15

32

33.4
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18.5

37.5

18.5

40.6

99616719

22

22

47.4

26

55.6

99616720

30

63.6

37
45

96164209: 4 G 6.0 mm2

2**)

96164214: 4 G 10 mm2

NÚMERO DE
PEÇA

CORRENTE
[A]

96754976

13

96754977

18

96754978

26.5

FORNECIMENTO DE
PEÇAS DE RESERVA

REPARAÇÃO

COMISSIONAMENTO

•

•

Todos os trabalhos de

A tranquilidade de saber que as

CABO DO MOTOR

•

Menos surpresas

reparação realizados

suas bombas foram instaladas e

(5 M)

•

Maior fiabilidade

de acordo com as

comissionadas de modo ideal

•

Eficiência

especificações da

aumentada

Grundfos

3 X 200-500 V

POTÊNCIA
[kW]

1*)
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SINUSOIDAL

(100 Hz)

TENSÃO DO MOTOR 3 X 350 V (3000 RPM)
NÚMERO
DE PEÇA

FILTRO DE ONDA

Optimisation
Services

NÚMERO DE
PEÇA

•

Entrega rápida

•

Utilização de peças de
reserva originais da

•

Flexibilidade na organização
e execução do comissionamento

•

Período de garantia prolongado
(com início no dia do comissionamento)

Grundfos
•

Verificação da garantia

961642091*

CONTACTE-NOS
96755019

36

44

96755021

46.5

30

61

96755032

56

99616721

37

73

97774436

86

84

99616722

45

90

101

99616723

55

106

97775142

135

Com centros de serviço Grundfos em mais de 50
países em todo o mundo, complementados por
mais de 600 parceiros de assistência Grundfos
961642142**

autorizados, estamos sempre perto de si.
Como cliente da assistência Grundfos, poderá
desfrutar de assistência rápida e fiável onde quer

2 x 96164214

que esteja. E terá também acesso de emergência a
pessoal técnico, bastando ligar-nos!
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A Grundfos fornece uma solução de bombeamento submersível
rentável, fiável e energeticamente eficiente para instalações em
furos. As nossas bombas e os nossos sistemas de bombeamento são
otimizados para o nível máximo de desempenho e fiabilidade em
instalações de águas subterrâneas. São fabricados inteiramente em
aço inoxidável resistente à corrosão e contam com as décadas de
experiência da Grundfos em aplicações no abastecimento de água
público e doméstico, na rega agrícola e abastecimento para gado.
A Grundfos é uma empresa global de tecnologia da água
empenhada em encontrar soluções pioneiras para os desafios
mundiais relacionados com a água e com o clima e em melhorar
a qualidade de vida das pessoas. Tendo sido fundada em 1945, a
Grundfos é atualmente um dos principais fornecedores mundiais
de soluções de bombas, com uma produção anual de mais de 17
milhões de unidades e mais de 19 000 funcionários.
Obtenha mais informações sobre as vantagens de um sistema
completo de bombas submersíveis SP em grundfos.com

BOMBAS GRUNDFOS PORTUGAL S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
2770-153 Paco de Arcos
Portugal
Tel: (+351) 21 440 76 00
Email: marketing-bgp@grundfos.com
www.grundfos.pt

As marcas registadas indicadas nestes materiais, incluindo, mas não limitadas a Grundfos, o logótipo Grundfos e “be think innovate” são marcas registadas propriedade do Grupo Grundfos. Todos os direitos reservados. © 2021 Grundfos Holding A/S, todos os direitos reservados.

SOBRE
AS SOLUÇÕES
GRUNDFOS
PARA ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

