GRUNDFOS VÍZELLÁTÁSI MEGOLDÁSOK NAPENERGIÁVAL

A vízhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kihívások úttörője

VÍZELLÁTÁS NAPELEMRŐL TÁPLÁLVA
Páratlan rugalmasság
Páratlan energiamegtakarítás
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CSÖKKENTSE AZ
ENERGIAFÜGGŐSÉGET
ÉS A KÖLTSÉGEIT
A Grundfos napenergiás vízellátási
megoldásai biztonságos, megbízható
vízellátást adnak, kiküszöbölik az
energiaköltségeket, és klímabarát
módon függetlenséget biztosítanak az
elektromos hálózatoktól. Nem számít,
milyen az alkalmazás, a napenergiával
történő vízellátási megoldások
páratlan rugalmasságot biztosítanak
a gazdaságilag és környezetileg
fenntartható vízellátásra.

Gazdaságos
A minimális karbantartás
és a nulla energiaköltségek
alacsonyabb, kiszámíthatóbb
működési költségeket jelentenek
a városi közösségek és vidéki
területek vízellátása számára.
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A Grundfos optimalizált, napenergiával
táplált megoldása szinte bárhol alkalmazható,
legyen szó kis vízművekről, mezőgazdasági
és öntözési alkalmazásokról, vagy olyan kieső
területek vízellátásáról, amelyeket nem láttak el
hálózatalapú energia és víz infrastruktúrával.
A BEFEKTETÉS MEGTÉRÜL
A napenergiával táplált vízrendszer megtérülési ideje meglepően
rövid, még nagy rendszerek esetében is, mivel az energiaköltségek a
működés első napjától megszűnnek.

A NAPENERGIA ÚTTÖRŐJE
A Grundfos egy globális vállalat, több évtizedes tapasztalattal a
napenergia-rendszerek terén, és erős helyi jelenléttel rendelkezik
a világ országaiban. Az úttörő, napenergiával táplált vízellátási
megoldások története egészen 1980-ig, az első hálózaton kívüli
vízellátó rendszerig vezethető vissza.
Napjainkban a napenergiával üzemelő vízrendszereink skálázhatók,
digitálisan fejleszthetők a könnyű beállítás és ellenőrzés érdekében,
és autonóm és decentralizált alternatívát nyújtanak a hagyományos
hálózatról működő vízrendszerekhez képest.
A következőkre épül:
• Megalapozott disztribútori hálózat, akik képesek tanácsot adni
partnereinek a napenergia befektetéseikkel kapcsolatban

ÖNÁLLÓ VÍZELLÁTÁS A FORRÁSTÓL A CSAPIG
A távoli falvak vízellátásától a külvárosi vízművek működésének javításáig
napenergiával működtetett komplett rendszereink biztosítják a közösségek
számára a vízszolgáltatást hosszú távon. Napenergia-rendszereink segítik
a közösségeket, a gazdálkodókat és a vízszolgáltatókat abban, hogy
függetlenek legyenek a hálózati áramellátástól, miközben gondoskodnak
biztonságos, megbízható vízellátásról.

• Ideértve a rendszer felügyeletét és vezérlését is
• Történelmünk a fenntartható vízügyi megoldások kifejlesztésének
globális úttörője
• Szakértelmünk, amelyet partnereinknek és ügyfeleinknek nyújtunk

Megbízható
A Grundfos napelemes
rendszerek integrálhatók a
hagyományos energiaforrásokkal,
hogy elsődleges – vagy másodlagos
– energiát biztosítsanak azokon
a területeken, ahol a hálózati
energia megbízhatatlan vagy
túl drága.

Éghajlatbarát
A napenergia az egyik
leghatékonyabb energiatermelő
eszköz a vízelosztás és
kezelés éghajlati hatásainak
csökkentésére.

Egyen vagy
váltóáramú (AC/DC)
táplálás
Egyedülálló PowerAdapt
rendszerünk képes a napenergiát
(DC) a hálózati (AC) árammal
keverni a megbízható, egyenletes
teljesítmény biztosítása
érdekében - még akkor is,
amikor nem süt a nap.
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BIZTONSÁGOS, MEGBÍZHATÓ
IVÓVÍZ BIZTOSÍTÁSA
FOLYAMATOSAN

FENNTARTHATÓ VÍZELLÁTÁS BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN
A vízellátási projektekben a napenergiát használó megoldások gazdaságilag és környezetileg
fenntartható alternatívát jelentenek a világ minden táján. Kieső helyeken, külvárosi vízi közművekben
és modern városokban a Grundfos technológia teljes körű, hatékony és megbízható napelemes
rendszert kínál a vízszolgáltatók számára.
Toledo, Spanyolország:

MINDEN VÍZELLÁTÁSI HELYZETBEN

A Grundfos vízellátási megoldásai napenergiával még akkor is, ha nem süt a nap

Power Blending
(Energiakeverés) –
zökkenőmentesen
kombinálja a
napenergiát más
energiaforrásokkal

AZ SP MERÜLŐ SZIVATTYÚ ÉS AZ RSI SZOLÁR INVERTER 40.000
M SZŐLŐÖNTÖZÉSI TERÜLETET LÁT EL
Amikor a Toledo tartománybeli Santa
Cruz del Retamar községben a Borbotón
gazdaság és pincészet becslése szerint
2000 m vízre volt szüksége hektáronként
a 2700 szőlőtő számára, nagy kapacitású
megoldásért a Grundfos-hoz fordult, hogy ki
tudják használni a napelemeikkel előállított
6000 W energiát. A Grundfos egy SP7-27 W
búvárszivattyút szállított le a több, mint 100
m mélységből, a víztartó rétegből történő

vízkivételhez. A Grundfos Solar Inverter
(RSI) biztosította az energia eljuttatását a
napelemektől a szivattyúig.
Antonio Mayoral, a Borbotón farm
tulajdonosa szerint a kiválasztott rendszer
a legjobb és leghatékonyabb megoldás a
szőlőültetvény számára, megadva neki azt
a megbízhatóságot és nyugalmat, amelyre
szüksége van, miközben szőlőtőkéi termőre
fordulnak.

Nyarugusu menekülttábor, Nyugat-Tanzánia:
A VILÁG LEGNAGYOBB NAPELEMES VÍZRENDSZERE
Tanzánia nyugati határa mentén, KözépAfrika szívében fekszik a világ legnagyobb
napenergiával működő vízrendszere. A
rendszer naponta 150.000 ember számára
biztosít biztonságos ivóvizet a Nyarugusu
menekülttáborban.

Az olyan vízszolgáltatók számára, mint a helyi
vízművek és a közüzemi vállalatok, rendkívül
fontos a megbízhatóság. A Grundfos kifejlesztett
egy egyedülálló PowerAdapt energiakeverési
megoldást, így a napenergiának köszönhető
megtakarításhoz nem kell feláldozni a
megbízható működést.
Az energiakeverés ezt teszi lehetővé
A PowerAdapt úgy működik, hogy lehetővé teszi a napenergia
(DC) elsődleges szivattyúenergiaként történő használatát,
miközben minden további energiaigényt egy csatlakoztatott
(AC) energiaforrásról egészítenek ki. A Grundfos RSI napelemes
inverterekkel együttműködve ez a megoldás folyamatos szivattyúzási
teljesítményt biztosít a nap 24 órájában, a hét minden napján.
A műveletek optimalizálása érdekében a Grundfos digitális
megoldásai, mint például a precíz specifikációt és a helyszíni
információkat kínáló napenergia-méretezési alkalmazásunk, a
Grundfos Product Centert és a távfelügyelet segít a napenergiával
táplált szivattyúzási műveletek távoli méretezésében, felügyeletében
és adminisztrálásában.
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Ez csak néhány ok, amiért a Grundfos napenergiával történő
vízellátási megoldásainak van értelme:
• Alkörzetek és helyi vízművek
A napelemes vízellátás energiát takarít meg, és nullára csökkenti az
energiaköltségeket. Ezek olyan megtakarítások, amelyek lerövidítik
a befektetési idő megtérülését, és végül továbbadhatók a közüzemi
felhasználóknak.
• Vízelosztó hálózatok
A Grundfos nagy megújuló napelemes inverterek (RSI) akár 250
kW szivattyúteljesítményt is biztosíthatnak. Ez teszi a napenergiát
használható energiaforrássá a még nagyobb szivattyúk esetében és
a közüzemi szivattyúzási műveletek során.
• Hálózaton kívüli helyszínek
Az olyan területeken, ahol nincs távvezeték vagy a központosított
energiaellátás szórványos vagy túl drága, a Grundfos napenergiát
használó megoldásai segítik a vízszolgáltatókat a hálózatfüggetlen
vízellátás létrehozásában.
• Távoli közösségek és egyéb települések
A Grundfos olyan teljes körű megoldásokat kínál, amelyek segítik
a kis szolgáltatókat és a nem kormányzati szervezeteket abban,
hogy hatékonyan használják a talajban és a felszínen elérhető vizet
az infrastruktúrával nem rendelkező távol eső közösségekben. A
folyóvíz nélküli területeken a Grundfos akár kézi vagy automatizált
vízkioszkokat és intelligens vízi ATM-eket is képes biztosítani,
amelyek mobil fizetéssel rendelkeznek.

A Grundfos rendszer telepítése 2017-ben
kezdődött a Water Mission non-profit
szervezettel együttműködve, hogy segítsen
a tábornak csökkenteni a vízellátáshoz
használt dízelmotor hajtású generátorok
hatalmas energiaköltségeit. A projekt
tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy szükség
van egy rugalmas rendszerre, amely képes
a napenergia (DC) és a dízel generátor (AC)
áramellátását keverni.
A Grundfos mérnökei kifejlesztették a
PowerAdapt keverési megoldást, hogy

megfeleljenek az igénynek, így napjainkban
a tábor elsősorban napenergiával működik,
és csak tartalék helyzetekben használ
dízelmotoros áramfejlesztőket.
A napenergiával táplált vízrendszer, amely
folyamatosan növekszik, csapvizet biztosít a
magában a táborban élő 150.000 lakosnak
Grundfos búvárszivattyúkkal .
”A rendszer már eddig is jelentős mennyiségű
energiaköltséget takarított meg, és továbbra
is többet takarít meg a tábor üzemeltetésére
vonatkozóan, és ez azt jelenti, hogy több
ember jut több vízhez. A legfontosabb, hogy
az ivóvíz biztonságos, és ez jobb egészséget és
életek megmentését jelenti.”
Will Furlong, tanzániai regionális igazgató,
Vízmisszió

Terdjun, Szumátra, Indonézia:
EGY GAZDASÁGILAG FENNTARTHATÓ
KÖZÖSSÉGI VÍZELLÁTÁS
Terdjun falu egy városkörnyéki terület az
észak-szumátrai tartományi főváros, Medan
közelében. A 18.000 lakos vízellátása sekély,
nem biztonságos kutakból származott, és
ezt változtatta meg egy SQFlex, amely 40 m
felszín alatti mélységből szivattyúz vizet egy
magasban elhelyezett víztartályba.

A napelemekből rendelkezésre álló 900 W
akár naponta 5000 liter vizet is elérhetővé
tesz egy vízvételi ponton. A rendszer
tulajdonosa és működtetője a közösség, a
vízdíjak pedig biztosítják, hogy a rendszer
gazdaságilag fenntartható legyen a közösség
számára.
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BEVÁLT SZIVATTYÚZÁSI TECHNOLÓGIA NAPENERGIÁVAL
Idővel óriási előnyökkel jár egy nulla energiaköltséggel járó napenergiával működtetett vízellátó rendszer.
A megújuló energiarendszerek egyre gyakoribbak például a dél-európai olajfaligetek és szőlőültetvények
öntözőrendszereiben, valamint az Egyesült Államokban, Ausztráliában és másutt a szarvasmarhák
vízellátásában.
Munarya, Uganda:
AZ SQFLEX TÁMOGATJA AZ
UGANDAI KÁVÉTERMESZTŐKET
A biztonságos ivóvízhez jutás nem nélkülözi a
kihívásokat az ugandai Elgon-hegyi Munarya
falu kávétermesztő kisbirtokosai esetében,
akik hegyre fel 2-3 km-t gyalogolnak,
hogy vizet vegyenek ivásra, mosásra és
kávéfermentálásra a betakarítási időszakban.
Két SQFlex napelemes szivattyút telepítettek
egy természetes forrás melletti kútba, és
ez feleslegessé tette a hosszú gyaloglást.
Megfizethető, biztonságos vizet szivattyúznak
a helyi közösségnek, a hozzáférést pedig a

karbantartást és üzemeltetést fedező fizetési
rendszeren keresztül tartják fenn.
A közösség tulajdonában van a létesítmény,
amelynél egy helyileg képzett üzemeltető
dolgozik, a működtetést pedig egy
vízbizottság felügyeli. A helyi képviselő, a
„Nyugdíjasok határok nélkül“ humanitárius
szervezet és egy ugandai civil szervezet
közötti együttműködés hozta létre a
projektet, hogy az időben üzemelni kezdjen,
és az erre kijelölt erőforrásokból jöjjön létre.

A TERMELÉS NÖVELÉSE A
NAPENERGIA HASZNÁLATÁVAL
A MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS A GAZDÁLKODÁSBAN

A Grundfos napenergiával történő vízellátási megoldásai
növelheti a terméshozamot, és hatékony vízellátást
biztosítanak az állatállomány és a vadak számára
Használja a
hálózatot vagy a
generátort, szükség
szerint

Hamilton Downs, Ausztrália:
A SQFLEX VÍZZEL LÁTJA EL A RÖVIDSZARVÚ MARHÁKAT A
VADONBAN
Nincs olyan árucikk, ami értékesebb lenne
a hatalmas ausztrál vadonban, mint
a víz. Hamilton Downs, egy 2000km-
szarvasmarha tenyésztő ingatlan 80 km-re
délnyugatra Alice Springstől. Itt átlagosan
alig 280 mm eső évente, és teljesen a
talajszint alatti vízre támaszkodik. Jamie
Evans, a Hamilton Downs vezetője egy
robusztus és kis karbantartási igényű
vízellátó rendszert keresett, és egy SQFlex
napelemes búvárszivattyút választott 3"-os
csavardugattyúval. A 64 m mélységű kútban
található SQFlex szivattyút 12 PV napelemes

modul táplálja, amely maximum 546 W-ot
állít elő.
„Amikor új kutakat fúrunk, feltétlenül
megvizsgáljuk az SQFlex szivattyúk
telepítésének lehetőségét a jövőben... Ezek
határozottan kevesebb karbantartást
igényelnek, és sokkal biztonságosabbak és
könnyebben javíthatóak, mint a szélmalmok,“
Jamie Evans, menedzser, Hamilton Downs

Ferreira do Alentejo, Portugália:
AZ SQFLEX HÁROMHEKTÁROS TERÜLETEN BIZTOSÍT ÜVEGHÁZI
ÖNTÖZÉST
Az 1500 m területű üvegházakban uborkát és
dinnyét termesztő, valamint 700 gyümölcsfát
és egy olajfaligetet gondozó Artur Pissarro
és Fátima Mourão számára gyorsan kiderült,
hogy az SQFlex napenergiával működő
búvárszivattyú messze a leggazdaságosabb
és legfenntarthatóbb megoldás. Csupán
az öntözés havi energia megtakarítása 90

euróra becsülhető.
„Hajnalban a szivattyú bekapcsol, és a
nap végéig működik. Minél magasabb a
szolárcsúcs, annál nagyobb a víznyomás... A
villamosenergia-költség pedig nulla,“
Artur Pissarro, tulajdonos.

A Grundfos napenergiát használó vízmegoldásai
intelligensebb és életképesebb eszközöket
kínálnak a megbízható öntözéshez és
állattenyésztéshez. Amellett, hogy az
energiaköltségek nullára csökkennek, a rendszer
működési költségei is rendkívül alacsonyak. Ez
végső soron biztosítja a beruházások szilárd
megtérülését, és hosszú távon gazdaságilag
fenntarthatóvá teszi a napenergiával táplált
vízellátási megoldást.

• Csepegtető és sprinkler öntözés
Tökéletes, ha integrált szolár inverteres kisebb szivattyúkat
használnak, mivel a csepegtetők vagy kibocsátók a leginkább
víztakarékosak és túlnyomásos és gravitációs rendszerekben
egyaránt használhatók
• Árasztásos és pivot (körben járó) öntözés
Ezek az alkalmazások általában egy külső szolár inverteres, nagyobb
szivattyút igényelnek. A pivotok a leghatékonyabbak a túlnyomásos
rendszerekben, míg az árvízi öntözés egyaránt jól működik a
túlnyomásos vagy gravitációs táplálással
• Állatok itatása
Víz szivattyúzása vagy közvetlenül az itatóba vagy egy tartályba,
ami az itatóállomást táplálja, a farmer döntése szerint
• Vadvilág és vadgazdaságok
Biztosítja a vadon élő állatok és vadászható állatok itatását
a természetvédelmi terület határain belül; a vízellátás a
tenyészállatokhoz hasonlóan kezelhető
• Szivattyúzás tartályba
A napenergiával történő vízszivattyúzás előnyét kínálja, mert egy
tárolótartályba szivattyúzza a vizet, amikor süt a nap, a tartályból
pedig ki lehet engedni a vizet nyomásos vagy gravitációs módszerrel
• Háztartási vízellátás
Megfelel a háztartási igényeknek a gazdaságban, a farmon vagy
bármely távoli helyen, beleértve a lakóházak ivóvíz ellátását is
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PÁRATLAN RUGALMASSÁG

Termékskála

SZOLÁR VÍZELLÁTÓ SZIVATTYÚK

SQFlex szolár búvárszivattyú
Intelligens szivattyú nagy hatásfokú állandó mágneses motorral, amely spirális vagy többfokozatú
centrifugális hidraulikával kapható. A spirális rotor nagy nyomást tud generálni, hogy még egy
felhős napon is, minimális napfényben is el tudjon kezdeni vizet szállítani.

ENERGIAFORRÁS

Előnyei

• Nagy hatásfokú állandó mágneses motor beépített
MPPT szoftverrel és motorvédelemmel
• Rugalmasság a különböző áramforrások, egyen- vagy
váltóáramú, kezelésében

Műszaki adatok

• Motorméret: 2,5 kW
• Térfogatáram (Q): 18 m3/h
• Szállítómagasság (H): 250 m

• Tartálytöltő rendszer a CU200-hoz való csatlakozással
és a GSM-en keresztüli távfelügyelettel, ha a CIU Flexhez csatlakoztatják

CRFlex napelemes felszíni szivattyú
Nagy hatékonyság és megbízhatóság a többfokozatú CR szivattyú hidraulikával és az MGFlex
motorral, amelyet kifejezetten napelemes alkalmazásokhoz terveztek. Beépített frekvenciaváltó
MPPT szoftverrel és motorvédelemmel.
Előnyei

TERMÉK

• Beépített frekvenciaváltó MPPT szoftverrel és
motorvédelemmel

Műszaki adatok

• Motorméret: 0,88 kW vagy 1,73 kW (P1)

• Kompatibilis mind AC mind DC feszültséggel, ellátva 3
x analóg és 2 x digitális bemenettel
• Az egyedi tervezésű patronos tengelytömítés kiváló
megbízhatóságot biztosít

NAPELEMES INVERTER

Megújuló napelemes inverter (RSI)
SQFlex búvárszivattyú

MGFlex motor

RSI szolár inverter

POWERADAPT

A Grundfos szivattyúk áramellátására tervezett intelligens, távvezetékhez nem csatlakozó,
megújuló napelemes inverter (RSI) jelentősen bővíti a napenergiát használó vízellátó rendszerek
lehetőségeit, és jelentősen csökkenti az életciklus-költségeket.
Előnyei

Kombinálás

A nagy hatékonyságú
SQFlex napelemes
búvárszivattyúk ideálisak
a „csatlakoztatás és
szivattyúzás” jellegű
telepítésre, valamint
a rugalmas, a kis
térfogatáram igényű
vízellátáshoz.

Kombinálás

Az MGFlex motor szinte
az összes Grundfos
szivattyúval párosítható,
a felhasználó igényeitől
függően. Sokoldalú
alkalmazási lehetőségek.

Kombinálás

A Grundfos Solar Inverter (RSI) szinte minden Grundfos
szivattyúval együttműködik a nagy méretű vízellátás
érdekében. Az RSI 2 különböző védettségi osztályba
tartozik, 37 kW-ig az IP66-ba, 45-től 250 kW-ig pedig az
IP54-be.

Kombinálás

A PowerAdapt az RSI
rendszertársa, és az AC és
a DC táplálás keverésére
szolgál.

• Az IP66 védettségi osztály azt jelenti, hogy az RSI
időjárásálló, és lehetővé teszi a kültéri telepítést
• Fejlett MPPT szoftver, amely folyamatosan
optimalizálja a rendszert a hőmérséklet és a napelem
feltételek figyelembe vételével

Műszaki adatok

• Teljesítmény tartomány: 2,2 kW-tól 250 kW-ig
• Tápfeszültség: DC vagy 3 fázisú AC
• Védettségi osztály: IP54 és IP66
• Analóg és digitális bemenet

• Az előre meghatározott paraméterekkel ellátott,
gyors telepítő varázsló illeszkedik a Grundfos MS
búvármotorjához

NAPELEMES INVERTER SZEKRÉNY

PowerAdapt
Az RSI egységgel együtt használva ez lehetővé teszi, hogy a Grundfos szivattyú biztonságosan
keverje a napenergiát (DC) egy másodlagos (AC) forrással, ilyen lehet a hálózat vagy a generátor.
Előnyei

• Részleges napelemes rendszert is lehetővé tesz,
ha nincs elég hely vagy pénzügyi fedezet a teljes
paneltelepítéshez
• Zökkenőmentes, 24/7 rendszer állandó tápellátással
• Lehetővé teszi a napenergia tartalékként történő
használatát a rossz hálózati stabilitású területeken

Műszaki adatok

• Feszültség 3 X 380 - 415 V
• Védettségi osztály: IP54
• Három modell, amely illeszkedik a megfelelő RSI-hez:
16 A (510x540x260 mm)
31 A (640x640x310 mm)
72 A (650x640x310 mm)

• Maximalizálja a vízszivattyúzási időt az alacsony
hozamú fúrásoknál
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Termékskála

VÍZELLÁTÓ SZIVATTYÚ

SP búvárszivattyúk

Termékskála

FELÜGYELET ÉS SZABÁLYOZÁSOK

Grundfos Remote Management (GRM)

A talajvizes alkalmazásokhoz használt búvárszivattyúk teljes választéka, amelyek optimális
hatékonyságot biztosítanak a nagy fogyasztási igényű időszakokban, hosszú termékélettartam és
egyszerű karbantartás mellett.

Ez a szivattyúrendszerek felügyeletének és kezelésének költséghatékony és egyszerű módja. A
GRM csökkenti a helyszíni ellenőrzések szükségességét, és riasztás vagy figyelmeztetés esetén az
érintett személyeket közvetlenül értesíti.

Előnyei

Előnyei

Kommunikáció

• Felügyelet, elemzés és kiigazítások, az
energiafogyasztás nyomon követése és a rendszer
teljesítményének optimalizálása élőben

• A beépített többcélú I/O alaplap lehetővé teszi
érzékelők és kapcsolók csatlakoztatását

• A legkorszerűbb hidraulika nagy hatékonyságot és
alacsony üzemeltetési költségeket biztosít
• Teljes egészében rozsdamentes acélból készült,
hogy nagy megbízhatóságot és hosszú élettartamot
biztosítson, még korrozív környezetben is
• Ugyanaz a beszállító adja a szivattyút, a motort és
a kezelőszerveket, az optimális szivattyúrendszer
érdekében

CR többfokozatú centrifugálszivattyúk
Modularitás a szivattyúmegoldások teljes skálájában; négy anyagváltozatból, tizenhárom
térfogatáram méretből (közel 50 bar nyomásig), különböző tengelytömítésekből, gumianyagokból
és tápfeszültségekből lehet választani. A szivattyúalkatrészek optimalizálhatók és speciális
követelményeknek megfelelően tervezhetők.
Előnyei

• A Grundfos Blueflux IE3 motorhatásfokkal, csökkentve
az energiaköltségeket
• A többkarimás kialakítás illeszkedik a szabványos
csatlakozók széles választékához, a rugalmasabb
megoldás érdekében
• Az egyedi tervezésű patronos tengelytömítés növeli a
megbízhatóságot, csökkenti az állásidőt

NB/NBG/NK/NKG Egyfokozatú,
csigaházas, alapkivitelű szivattyúk
Többcélú, csigaházas szivattyúk megbízható és költséghatékony alkalmazásokhoz, például
vízellátáshoz. A nem önfelszívó, egyfokozatú, csigaházas centrifugálszivattyúk axiális
szívócsonkkal, radiális nyomócsonkkal és vízszintes tengellyel teljes mértékben megfelelnek az
EN733 vagy az ISO2858 előírásainak.
Előnyei

• A szivattyúház és a járókerék hidraulikus kialakítása
optimalizált az akadálytalan folyadékáramlás
érdekében

• Teljes áttekintést kaphat a működésről, a
teljesítményről és a trendekről, és megtekintheti a
teljes rendszer állapotát a saját térképén vagy képén

• Menedzselje a javítást és a karbantartást; tervezze
meg a javítási munkálatokat az adott üzemadatok
alapján és kapjon értesítést, amikor a javítás
esedékessé válik.

• A CIM/CIU kommunikációs interfészek lehetővé teszik
az adatátvitelt GPRS-en, SMS-en és az interneten
keresztül a Grundfos szivattyúkról és vezérlőkről

• A rögzített, alacsony díj fedezi az adatforgalmat, a
tárhelyköltségeket és a rendszertámogatást, beleértve
az összes adat biztonsági mentését

CIU 903 SQFlex szabályozó
A CU 903 s egy kombinált státusz, szabályozó és kommunikációs egység, amelyet kifejezetten
az SQFlex rendszerhez fejlesztettek ki. A CIM 280 GRM modemmel kombinálva lehetővé teszi a
GSM-hálózaton keresztüli felügyeletet a GRM-mel. A CIU 903 szintkapcsoló csatlakoztatását is
lehetővé teszi. A CIU 903 az SQFlex szivattyúkkal használandó szabályozó egység az 1,4 kW feletti
tartományban is
Előnyei

Műszaki adatok

• A rendszer felügyelete és riasztásjelzés

• Energiafogyasztás: max. 11 W

• Indítás, leállítás külső érintkezőkről.

• Max. kommunikációs hossz 300 m
a CIU 903 és az SQFlex között

• Kommunikáció a CIU 903 és a szivattyú között

• Együttműködik a Grundfos GO távirányítóval
Opció a CIM 280 modullal ellátott GRM-hez

• Feszültség: 30-300 VDC, 8,4 A, 90-240 VAC, 12 A

• Védettségi osztály: IP55

CU 200 SQFlex szabályozó
A CU 200 egy kombinált státusz, szabályozó és kommunikációs egység, amelyet kifejezetten az
SQFlex rendszerhez fejlesztettek ki. A CU 200 szintkapcsoló csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Előnyei

Műszaki adatok

• A rendszer felügyelete és riasztásjelzés

• Energiafogyasztás: 5 W

• A szivattyú indítása, leállítása és alaphelyzetbe
állítása a be/ki gombbal

• Max. kommunikációs hossz 300 m
a CU 200 és az SQFlex között

• Kommunikáció a CIU 200 és a szivattyú között

• Feszültség: 30-300 VDC, 8,4 A, 90-240 VAC, 8,4 A

• Védettségi osztály: IP55

• Az O-gyűrűs tömítés a szivattyúház és a fedél között
nem jelent szivárgásveszélyt
• A szivattyúház, a járókerék és a kopógyűrű különböző
anyagokból készül a jobb korrózióállóság érdekében,
nincsenek egymáshoz tapadó elemek
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A Grundfos Solar Water Solutions olyan bevált termékek széles választékából áll, amelyekből
robusztus és megbízható, napenergiával működő vízellátó rendszerek építhetők fel, hosszú
termékélettartammal, alacsony karbantartási és kezelhető szervizkövetelményekkel. A magas
fokon optimalizált Grundfos napenergiával működő vízkezelési megoldás alacsony kockázatot
kínál befektetése számára alacsony üzemeltetési költségek mellett, energiaköltségek nélkül.
További információkért látogasson el ide: 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

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. Minden jog fenntartva. © 2021 Grundfos Holding A/S, minden jog fenntartva.

A Grundfos globális vezető szerepet tölt be a korszerű
szivattyúzási megoldások területén, és trendformáló a vízkezelési
technológiákban. Olyan úttörő technológiákkal járulunk hozzá
a globális fenntarthatósághoz, amelyek javítják az emberek
életminőségét és óvják bolygónkat is. Az évente több mint 16
millió szivattyúegység 55 ország, több mint 80 vállalatnál történő
gyártásával, moduláris, energiatakarékos és intelligens termékek
és szolgáltatások teljes választékát kínáljuk az épületeken belüli, az
iparágakon belüli és a vízkezelési alkalmazásokhoz.

