GRUNDFOS PRODUCT CENTER

GPC-curvegenerator

Oude pompen zorgen voor
hogere bedrijfskosten
Naarmate een pomp ouder wordt, nemen zijn prestaties af. Lager
rendement verhoogt de energiekosten. Dit proces is onvermijdelijk
en meedogenloos. Vaak hebben waterleidingbedrijven dit niet door
en houden ze er geen rekening mee - als er genoeg grondwater
wordt verpompt om aan de vraag te voldoen, is alles toch prima?
In werkelijkheid zijn er merkbare voordelen qua kosten, maar ze
openbaren zich alleen als het waterleidingbedrijf over de juiste
gegevens beschikt.

En daarvoor is het niet genoeg om alleen even op het typeplaatje
van de pomp te kijken, of ervan uit te gaan dat de pompcurven van
zo‘n verouderde pomp nog steeds van toepassing zijn.
Grundfos biedt een online curvegenerator waarmee u de huidige
Q/H en rendementscurven kunt genereren en deze gemakkelijk
kunt vergelijken met de pompcurven zoals deze ten tijde van de
installatie golden.

De GPC-curvegenerator is verkrijgbaar in het Grundfos Product Center
Als u geen toegang heeft tot de vereiste meetgegevens, kan uw
bronnenboorder u helpen.
Stap 1: Noteer de pompinformatie en genereer de oorspronkelijke
pompcurve met behulp van GPC
Stap 2: Meet het debiet (Q), opvoerhoogte (H), waterpeil
en vermogen (P1) bij de maximale pompsnelheid (als er een
VFD is geïnstalleerd), in deze volgorde:
a. Met gesloten afsluiter (statisch waterpeil)
Let op: de pomp mag niet langer dan 30 seconden bij
nuldebiet draaien
Het waterpeil bij nuldebiet dient te worden gemeten
terwijl de pomp uit staat.
b. Meet en herhaal voor een aantal punten met
verschillende debieten (gebruik de afsluitklep om het
debiet te veranderen)
Houd altijd rekening met enige bezinkingstijd voor het
nieuwe dynamische waterpeil
Hoe meer punten u invoert, hoe hoger de
nauwkeurigheid
c. Met de afsluitklep volledig open (dynamisch waterpeil)

Stap 3: Op basis van de gegevens wordt een tweede curve
gegenereerd om te vergelijken met de oorspronkelijke
pompcurve
Er wordt een PDF-rapport gegenereerd met de rendementsafname
en potentiële besparingen.
• Bij pompen van 5 tot 10 jaar en ouder zijn de kostenbesparingen
vaak zodanig groot dat het de moeite waard is om de pomp te
verwijderen en te controleren waarom het rendement is gedaald.
• Als de oorzaak verstopping is, of drukverlies door lekkage of
mechanisch falen, kan het rendement weer op optimaal niveau
worden gebracht door een simpele reparatie of reiniging.
• Als de leeftijd van de pomp en de mate van de
werkpuntsafname zodanig zijn dat extra kosten onvermijdelijk
zijn, is het nodig om te investeren in een nieuwe
vervangingspomp. De terugverdientijd is vaak verrassend goed
te overzien.
• Als u momenteel geen Grundfos-pomp heeft, kunt u de
Grundfos Pump Audit gebruiken om energieverbruik en
potentiële energiebesparingen te bepalen en aanbevelingen te
krijgen over hoe u deze besparingen kunt realiseren.

Overleg met uw bronnenboorder of uw Grundfos-vertegenwoordiger om
meer te weten te komen over de voordelen van het behouden van een hoog pomprendement
H
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Valve

Q = debiet
H = opvoerhoogte
(gebruik de niveausensor voor het meten van HSTATISCH en HDYNAMISCH)
Level

HSTATISCH

HVERSCHIL = HDYNAMISCH* + HMETER + HWRIJVING**

HDYNAMISCH

*: 		 Bij nul debiet is HDYNAMISCH hetzelfde als HSTATISCH
**: De klant beslist of HWRIJVING moet worden berekend
		HWRIJVING is het wrijvingsverlies in de leidingen tussen de pomp en de manometer.
Gebruik de ‘Pipe friction loss calculator’ (uitrekenhulp wrijvingsverlies leidingen)
in GPC onder ‘Tools’.

Stapsgewijze handleiding voor het berekenen van
de rendementsdaling
In het Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com), zoekt
u uw bestaande SP-pomp door de volledige pompnaam direct in het
vak ‘ZOEKEN’ in te vullen:
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Zodra u de gegevens van uw bestaande pomp op het scherm
hebt, klikt u op ‘Geavanceerde opties weergeven’, en vervolgens
op ‘andere curven’ gevolgd door ‘uw eigen curve invoegen’:
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U ziet nu het volgende scherm, waarop u
metingen moet invoeren voor Q, H en P1:
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Wanneer u de metingen voor Q, H en P1 hebt ingevoerd en op
‘PDF genereren’ hebt geklikt, krijgt u het volgende rapport. De
onderbroken lijn toont de prestatie-afname en het veranderde
stroomverbruik:

Conclusie: De curve laat zien dat om een debiet van 17m3/h te behouden, het stroomverbruik met 1 kW is toegenomen.
Met een pompvraag van 9 uur per dag komt dat neer op 3.285 kWh over een jaar, oftewel een toename van 16% in het
energieverbruik.

Ere aan Brøker bronboorders – een bedrijf dat zich richt op het hoog houden van rendement

Sommige bronboordersbedrijven specialiseren in het helpen van hun klanten om de verpomping van grondwater te
optimaliseren. Het Deense bronboordersbedrijf Brøndbøringsfirmaet Brøker in Holbæk, Denemarken, benaderde Grundfos om
te vragen of we een curvegenerator konden ontwikkelen die het proces zou vereenvoudigen via het op locatie verzamelen van
gegevens. Deze tool is nu beschikbaar in het Grundfos Product Center (GPC).
Lees over Brøker bronboorders en hoe Grundfos hen ondersteunt bij het optimaliseren van het rendement van de
grondwaterpompen van hun klanten. [Grundfos.com/cases]

GRUNDFOS Nederland B.V
Veluwezoom 35
1327 AE ALMERE, Nederland
Tel: (+31) 88 478 63 36
www.grundfos.nl

De naam Grundfos, het Grundfos logo en be think innovate zijn geregistreerde handelsmerken van Grundfos Holding A/S of Grundfos A/S, Denemarken. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

1017/WATER UTILITY/12609-BrandBox

1

