GRUNDFOS SPE RENDSZER

SPE szivattyú, MS6000P motor, CUE, CIM/CIU

NAGYOBB HATÉKONYSÁG
ÉS MEGBÍZHATÓSÁG
A MÉLYKÚTI
SZIVATTYÚRENDSZEREI
SZÁMÁRA
SPE RENDSZER, MS6000P MOTORRAL

CSÖKKENTI AZ ENERGIAFOGYASZTÁST, MEGHOSSZABBÍTJA A
SZERVIZINTERVALLUMOKAT ÉS CSÖKKENTI A KARBANTARTÁSI IGÉNYT
A SZIVATTYÚ ÉLETTARTAMA ALATT

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS
A HATÉKONYSÁG ÉS
A MEGBÍZHATÓSÁG
NÖVELÉSÉVEL

AZ SPE RENDSZER
ELŐNYEI

Az SPE rendszer egyesíti a megbízhatóságot és az energiatakarékosságot, ezért költséghatékonyan
üzemeltethető a szivattyúrendszer élettartama alatt. Az SPE rendszer egyszerűen üzembe helyezhető, a szivattyú
teljesítménye a változó körülményekhez igazodik, tökéletes megoldás a vízellátási és öntözési alkalmazásokhoz.
• Állandó mágneses motor a legnagyobb energiahatékonyságért
• Robusztus kivitel és a kiváló minőségű anyagok alkalmazása növelik a időszakos szervizelések közötti

A SZIVATTYÚ TELJES ÉLETTARTAMA ALATT

időtartamot, így csökkentik a karbantartási igényt
• Bizonyított megbízhatóság és hosszabb szivattyú élettartam

A Grundfos állandó mágneses (PM) búvármotorral és CUE típusú
frekvenciaváltóval kínálja SPE szivattyúrendszerét. A Grundfos PM motor
biztosítja a lehető legnagyobb energiahatékonyságot, robusztus és kiváló
minőségi anyagokból készült kivitelének köszönhetően, a szükséges
szervizelések közötti idő megnövekszik, így csökken a karbantartási igény. Az
SPE rendszer bizonyítottan megbízható és hosszabb élettartamú megoldás.

A SZIVATTYÚ
• Megbízhatósága több, mint 50 éve bizonyított a piacon
• Kiváló hidraulikus kialakítás a nagyobb energiahatékonyság érdekében
• Széles vízszállítási tartomány
• 100%-ban rozsdamentes acél konstrukció és egyedi kialakítású kivitelek

A MOTOR
• Állandó mágneses technológia a lehető legnagyobb energiahatékonyságért
■ Karbantartási költségek 10%

• Zárt kialakítás a lehető legnagyobb megbízhatóság érdekében

■ Kezdeti beruházási költség 5%

• Megnövelt hőmérséklet tartomány (alapkivitelben 60 °C) a szélesebb
alkalmazási kör és a hosszabb élettartam érdekében

■ Üzemeltetési költségek 85%

• A legmagasabb minőségű anyagfelhasználás
A FREKVENCIAVÁLTÓ
• A Grundfos CUE, a legjobb választás

Az életciklus-költségeket általában 10–20 évre számítják.

• Beüzemelési Varázsló a könnyű üzembe helyezésért
• Előre meghatározott szabályozási módok: állandó nyomástartás,
térfogatáramra és vízszintre való szabályozás
• Érzékelő bemeneti opciók
• Lágyindítás a kút védelme és a szivattyú optimális indítása érdekében

MIT TARTALMAZ AZ SPE RENDSZER?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZINUSZSZŰRŐRE?

A Grundfos segítséget nyújt a megfelelő szivattyú,

Mivel az állandó mágneses motor nem indítható közvetlenül

motor, frekvenciaváltó, kábel és kimeneti szűrő

a hálózatról, az SPE szivattyú használatához frekvenciaváltó

TÁVFELÜGYELET

kiválasztásában az Ön igényeinek megfelelően

elengedhetetlen. A frekvenciaváltó használatakor szinusz szűrő

a problémamentes szivattyúzásért A Grundfos

alkalmazása is szükséges.

• Csatlakoztassa a szivattyúrendszert a SCADA-hoz CIM/CIU kommunikációs

teljes rendszermegoldást kínál a szivattyútól a
komplett vezérlésig, a rendszer minden szükséges
alkotóelemével és beüzemeléssel együtt.

• Lehetővé teszi a nem árnyékolt kábelek használatát a megtáplálásra

• A búvármotor védelme

interfészeken keresztül az adatkommunikációhoz nyílt és kölcsönösen
átjárható hálózatokon keresztül

• Jobb EMC körülmények

• Teljes felügyeleti és szabályozási megoldás

• Megnöveli a motor élettartamát

• Javítsa a megbízhatóságot, csökkentse az állásidőt és csökkentse a
működési költségeket a precíz szabályozással
• Csökkentse a manuális beállításokra és a felügyeleti fordított időt és a
kiszállási költségeket
• Könnyen telepíthető és üzembe helyezhető
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ÁLLANDÓ MÁGNESES 6" MÉRETŰ GRUNDFOS BÚVÁRMOTOR: BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG ÉS
MEGBÍZHATÓSÁG
MIÉRT KELL ÁLLANDÓ MÁGNESES MOTORT HASZNÁLNI?

ÍGY TUDJA KIHASZNÁLNI AZ MS6000P ÁLLANDÓ MÁGNESES MOTOR ELŐNYEIT:

Ahogy a neve is mutatja, az állandó mágneses (PM) motor állandó mágnesek használatán alapul. A PM motor sok szempontból

• A hatékonyság körülbelül 10-12%-ot javul az egyenértékű aszinkronmotorhoz képest

hasonlít a hagyományos aszinkron indukciós motorokhoz. A különbség a rotorban (a motor forgórészében) van, amely állandó

• Helytakarékosabb kialakítás, könnyebb motor és nagyobb teljesítmény az állandó mágnesek nagy

mágnesekkel van felszerelve, ami közel nulla forgórész veszteséget eredményez.
A forgórészveszteség nélkül – ami lényegében energiaveszteség – a PM motorok szinkron fordulatszámmal fognak futni; például
3000 rpm fordulatszámmal. A forgórészveszteségek csökkentése növeli a motor hatékonyságát az aszinkron motorokhoz képest, és
az alacsonyabb üzemi hőmérséklet hosszabb várható élettartamot eredményez.
Az aszinkronmotorral összehasonlítva azonban, az állandó mágneses motorokhoz általában frekvenciaváltóra van szükség, mivel
nem indulhat el közvetlenül a villamos hálózatról.

energiasűrűségének köszönhetően
• Alacsonyabb belső hőmérséklet a motorban a nagy hatékonyságnak köszönhetően, ami hosszabb
élettartamot eredményez
• Fémburkolattal védett mágnesek a korrózió ellen - csökkentve a lemágneseződés kockázatát
• A PM konstrukciója hasonló felépítésű, kútszivattyús alkalmazásokban használt motorok 20 éves
üzemeltetési tapasztalatain alapul.

HAJTÁSI OLDAL
• A bordás tengely az ANSIszabványnak (NEMA spline)
megfelelően

AKÁR 45 KW
KIMENŐTELJESÍTMÉNY
• 5,5-7,5 kW

• 22-30 kW

• 9,2-18 kW

• 37-45 kW

TOKOZOTT ÁLLÓRÉSZ

ROBUSZTUS CSÚSZÓGYŰRŰS TENGELYTÖMÍTÉS

• Hermetikusan zárt, tokozott, motorkábel csatlakozórendszerrel ellátva

• Szilícium-karbid, NBR gumival

• Beágyazóanyag rögzíti a tekercseket és növeli a hőátadási képességet.

• Szilícium-karbid, FKM gumival

Tekercs H osztályú szigetelt zománchuzalból
• F szigetelési rendszer (Mylar poliészterfólia használatával)

ROZSDAMENTES ACÉL CSŐTENGELY
• A motorfolyadék optimális belső keringése
• A tengelytömítés optimális kenése

NAGY TENGELYIRÁNYÚ TERHELÉSKAPACITÁS

ACÉL TOKOZÁSÚ FORGÓRÉSZ

• Michell csapágyazás

• Süllyesztett állandó mágnesekkel

• Gyorsan felépülő vízréteg az indítás során a

• Állandó mágneses forgórész

nagy tengelyirányú erő biztosítása érdekében
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• Extra korrózióvédelem fémburkolattal
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GRUNDFOS
SERVICE &
SOLUTIONS

AZ SPE
RENDSZER TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNYA

Service Agreements
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hatékonyságáért, lehetővé tesszük ügyfeleinknek, hogy arra fordítsák figyelmüket, ami fontos számukra,
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a szivattyúik miatt nem kell aggódniuk

SPE
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B

NYUGALMAT BIZTOSÍT AZ ÜGYFELEKNEK

A Grundfos Service & Solutions azért jött létre, hogy hatékonyságalapú szerződések révén nyugalmat
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Repair Services

Operation Services

A GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS LÉTEZÉSÉNEK OKA:
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„Világszínvonalú technológiai szolgáltatásokat nyújtva minimalizáljuk az állásidőt és optimalizáljuk a teljesítményt – akkor és úgy ahogy
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szükséges, és mindig szem előtt tartva a környezetet védelmét.”
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Optimisation
Services

FREKVENCIAVÁLTÓ AZ SPE-HEZ
GRUNDFOS AJÁNLAT, EGYSZERŰ KIVÁLASZTÓ

MS6000P
MOTORFESZÜLTSÉG 3 X 350 V
(3000 RPM)
CIKKSZÁM

76207712

76207717

76207720

76207722

SZINUSZ SZŰRŐ

MOTORKÁBEL

(100 Hz)

(100 Hz)

(5 M)

3 X 380-440 V

3 X 200-500 V

LEADOTT TELJ.
[kW]

ÁRAMERŐSSÉG
[A]

CIKKSZÁM

LEADOTT
TELJ. [kW]

ÁRAMERŐSSÉG
[A]

4,0

9,4

99616713

4,0

10

5,5

12,4

99616714

5,5

13

7,5

16,4

9,2

21,4

99616716

11

24

11

25

13

29,2

15

99616717

15

32

33,4

99616718

18,5

37,5

18,5

40,6

99616719

22

22

47,4

26

55,6

99616720

30

63,6

37
45

1*)

96164209: 4 G 6,0 mm2

2**)

96164214: 4 G 10 mm2
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CUE

CIKKSZÁM

ÁRAMERŐSSÉG
[A]

96754976

13

96754977

18

96754978

26,5

ALKATRÉSZEK

JAVÍTÁS

ÜZEMBE HELYEZÉS

•

•

•

Kevesebb meglepetés

•

Nagyobb megbízhatóság

•

Megnövelt hatékonyság

•

Gyors szállítás

Minden javítási munka
a Grundfos előírásai

szivattyúk telepítése és üzembe

szerint történik
•

Eredeti Grundfos

helyezése szakszerűen történt meg
•

alkatrészeket használata
CIKKSZÁM

•

A garancia ellenőrzése

Megnyugtató tudat, hogy a

Rugalmasság az üzembe helyezés
megszervezése és kivitelezése során

•

Meghosszabbított jótállási időszak
(az üzembe helyezés napjától kezdve)

961642091*

FORDULJON HOZZÁNK
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

A Grundfos, világszerte több mint 50 országban
működő szervizközpontjával, több mint 600
hivatalos Grundfos szervizpartnerrel kiegészítve,
961642142**

sosincs túl messze.
A Grundfos Service ügyfeleként Ön azonnali és
megbízható szolgáltatást kap, bárhol is legyen.

2 x 96164214

Sürgős esetben is – csak hívjon minket!
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A Grundfos költséghatékony, megbízható és energia-optimalizált
búvárszivattyús megoldást kínál a fúrt kutakba való telepítésekhez.
Szivattyúink és szivattyúrendszereink a kiemelkedő teljesítményre
és megbízhatóságra vannak tervezve a kútszivattyús
alkalmazásokra. Teljes egészében korrózióálló rozsdamentes
acélból., A Grundfos több évtizedes alkalmazási szakértelemmel
rendelkezik a közüzemi és a háztartási vízellátás, a mezőgazdasági
öntözés és az állattartás terén.
A Grundfos egy globális víztechnológiai vállalat, amely elkötelezett
a világ víz- és éghajlati kihívásainak úttörő megoldásai, valamint
az emberek életminőségének javítása mellett. A 1945-ös alapítás
óta, a világ szivattyúmegoldásokat szállítói cégeinek egyik vezető
vállalata vagyunk,, éves termelésünk több mint 17 millió szivattyú,
több mint 19.000 alkalmazottal.
További információkat a teljes SP búvárszivattyú rendszer előnyeiről
itt talál: hu.grundfos.com

GRUNDFOS SOUTH EAST EUROPE KFT.
Tópark u. 8. 2045 Törökbálint Hungary
Tel: (+36) 23 511 110
Email: info_ghu@grundfos.com
www.grundfos.hu
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