GRUNDFOS FIRE FIGHTING-SYSTEMER

GRUNDFOS

FIRE FIGHTING-SYSTEMER

KOMPLETTE OG TIL ENHVER STANDARD

FØRSTEKLASSES SIKKERHED
MED ALLE NØDVENDIGE
GODKENDELSER
Grundfos firefighting-anlæg lever op til de højeste internationale
kvalitetsstandarder. Grundfos har følgende godkendelser:
ΓΓ PSB
ΓΓ VNIIPO
ΓΓ CONCACAF
ΓΓ APSAD
ΓΓ CEPREVEN
ΓΓ VdS
ΓΓ UNI

ΓΓ LPCB
ΓΓ EN 12845
ΓΓ CNBOP
ΓΓ FM
ΓΓ UL
ΓΓ NFPA 20
ΓΓ 251/CEA4001

HØJ YDELSE
UL-CERTIFICERET
OG FM-GODKENDT
Grundfos leverer førsteklasses el- og dieseldrevne systemer med
alle relevante certificeringer og godkendelser.
Vores kompetencecentre for firefigting-pumper producerer
systemer, der er fremstillet i henhold til de fleste lokale
godkendelser – herunder NFPA 20, som er registreret af UL
(Underwriters Laboratories) og godkendt af FM (Factory
Mutual). Systemerne fås som el- eller dieseldrevne systemer.
Standardydelsen fremgår af nedenstående skemaer.
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DIESELDREVNE FIREFIGHTING-PUMPER
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ELEKTRISKE FIREFIGHTING-PUMPER
To typer konfigurationer
Kompakt: Brandpumpe og elektrisk motor – komplet
system monteret på én bundramme inklusive ledninger
og betjeningspanel.
Fleksibel: Brandpumpe og elektrisk motor monteret på
en bundramme samt separat betjeningspanel til
væg- eller gulvmontering.

Tre typer konfigurationer
Kompakt: Komplet dieseldrevet brandpumpe, der
omfatter brandpumpe, dieselmotor, brændstoftank,
batterier og betjeningspanel på én bundramme.
Bemærk: Denne konfiguration er ikke tilgængelig for
alle brandpumpestørrelser, da brændstoftanken er for
stor for de største dieselmotorer.
Fleksibel: Samme som kompakt, men med separat
monteret brændstoftank og kontrolpanel.
Væg- eller gulvmonteret.
Flex B: Samme som Flex, men med kontrolpanel
monteret på bundramme.

EKSPERTISE
Grundfos er en stolt virksomhed med en omfattende historie
for pumpeproduktion og innovation. For at videreudvikle vores
ekspertise inden for brandslukningsanlæg købte vi for flere
år siden det amerikanske pumpeikon Peerless, der har været i
branchen i over 100 år.
Peerless har stor erfaring med brandpumper med NFPA
20-standard og FM/UL-godkendte systemer. Det er også en
virksomhed, der deler Grundfos’ værdier i forhold til at levere
kvalitetsprodukter og have et stærkt kundefokus og en dyb
forståelse for alle de aspekter, der er relevante inden for
brandbeskyttelse.

DRIFTSSIKRE
OG ALSIDIGE
Totalleverandør
Grundfos fremstiller brandpumpesystemer til:
ΓΓ Brandhydranter
ΓΓ Sprinkleranlæg
ΓΓ Brandstigerør
Vi udvikler og fremstiller anlæg, der spænder lige fra enkle
systemer med pumpe med el eller dieselmotor monteret på en
bundramme til teknisk komplicerede anlæg.
Vi er stolte af at have verdens største udvalg af
brandpumpegodkendelser og -certifikater, og takket være vores
ekspertise kan vi konstruere, fremstille, distribuere og servicere
vores produkter overalt i verden.
Når godkendelse fra uafhængige myndigheder ikke er påkrævet,
kan Grundfos levere ucertificerede systemer, der opfylder
specifikke kundekrav.

ELEKTRISK BRANDPUMPE
FM-GODKENDT
Styring af elektrisk brandpumpe
ΓΓ FM-godkendt styring med CE-mærket som standard, der er
konstrueret i overensstemmelse med NFPA 70

ΓΓ Tornatech-styring baseret på PLC-teknologi
ΓΓ
Brandpumpe

USB-kommunikationsport med udtag for samtlige informationer

ΓΓ Startmuligheder for UL-certificering og CSA-godkendelse:
Stjerne-trekant, delvikling, soft-start, autotransformer

ΓΓ FM-godkendt til NFPA 20 som standard
ΓΓ Testet i henhold til gældende certificeringsregler
og med mulighed for overværelse af test

ΓΓ Designet til højeste effektivitet samt nem
vedligeholdelse og service

ΓΓ Program til levering af blok- og
split-case-pumpemodeller

ΓΓ Fås som inline- og vertikalturbinepumper
ΓΓ Med ANSI-flanger (blokpumper med DIN-flanger
som standard)

Valgfrit

ΓΓ Adaptere til DIN-flanger

Elektrisk motor
ΓΓ Driftssikker Grundfos-motor, der er
godkendt af FM

Valgfrit

ΓΓ Ikke-certificeret motor til brandpumpe

Kobling

Bundramme

ΓΓ Konstruktion med fjedrende stiftkobling

ΓΓ Svejset ramme med et fast design, der sikrer nem

ΓΓ Vedligeholdelsesfri

ΓΓ Løftepunkter for nem transport

ΓΓ Forhindrer belastning af akslen ved

ΓΓ Lakeret i RAL 3000 (rød)

(godkendt af FM)

at kompensere for skævheder

ΓΓ Maksimal driftssikkerhed (failsafe)

justering på stedet af motor, pumpe og styring

ELEKTRISK BRANDPUMPE
DBI-GODKENDT
Styring af elektrisk brandpumpe
ΓΓ DBI-godkendt styring med CE-mærket som standard, der er
konstrueret i overensstemmelse med DBI251/CEA4001

Brandpumpe
ΓΓ I overensstemmelse med DBI251/CEA4001
ΓΓ Testet i henhold til gældende certificeringsregler
og med mulighed for overværelse af test

ΓΓ Designet til højeste effektivitet samt nem
vedligeholdelse og service

ΓΓ Program til levering af blokpumper
ΓΓ Blokpumper med DIN-flanger
som standard

Elektrisk motor
ΓΓ Driftssikker Grundfos-motor i overensstemmelse
med DBI251/CEA4001

Kobling

Bundramme

ΓΓ Konstruktion med fjedrende stift kobling

ΓΓ Svejset ramme med et fast design, der sikrer nem

ΓΓ Vedligeholdelsesfri

ΓΓ Løftepunkter for nem transport

ΓΓ Forhindrer belastning af akslen ved

ΓΓ Lakeret i RAL 3000 (rød)

(godkendt af FM)

at kompensere for skævheder

justering på stedet af motor, pumpe og styring

DIESELBRANDPUMPE
FM-GODKENDT
Styring af dieseldrevet
brandpumpe
ΓΓ FM-godkendte styreenheder med
Brændstoftank
ΓΓ Designet og dimensioneret
i henhold til NFPA 20

Dieselmotor
ΓΓ FM-godkendt John Deere-motor

med industriel lyddæmper og fleksibel
udstødning

ΓΓ Med henblik på at sikre optimal ydeevne

ΓΓ Enkelt væg som standard
Valgfrit

ΓΓ Drypbakke
ΓΓ Dobbeltvægget dieseltank

CE-mærket som standard

ΓΓ Tornatech-styring baseret på
PLC-teknologi

ΓΓ USB-kommunikationsport med udtag
for samtlige informationer

ΓΓ Enkle procedurer for opstart og
vedligeholdelse

er alle dieseldrevne brandpumper testet
på vores prøveanlæg ved nominelt flow
efter den endelige samling af systemet

ΓΓ Motoren køles af en varmeveksler for at
sikre optimal drift

Valgfrit

ΓΓ Andre motormærker

Batterisæt
ΓΓ To batterisæt (blysyre) leverer en

redundant strømforsyning på 12 eller
24 volt og sikrer fuld pålidelighed

ΓΓ Dimensioneret i overensstemmelse
med gældende regler

Brandpumpe
ΓΓ FM-godkendt til NFPA 20 som standard
Bundramme

ΓΓ Testet i henhold til gældende certificeringsregler
og med mulighed for overværelse af test

ΓΓ Svejset ramme med et fast design, der
sikrer nem justering på stedet af motor,
pumpe og styring

ΓΓ Designet til højeste effektivitet samt nem
vedligeholdelse og service

ΓΓ Program til levering af blok- og
split-case-pumpemodeller

ΓΓ Fås som inline- og vertikalturbinepumper
ΓΓ Med ANSI-flanger (blokpumper med DIN-flanger
som standard)

Valgfrit

ΓΓ Adaptere til DIN-flanger

Kobling
ΓΓ Konstruktion med fjedrende

stiftkobling (godkendt af FM)

ΓΓ Vedligeholdelsesfri
ΓΓ Forhindrer belastning af akslen ved
at kompensere for skævheder

ΓΓ Maksimal driftssikkerhed (failsafe)

ΓΓ Løftepunkter for nem transport
ΓΓ Lakeret i RAL 3000 (rød)

DIESELBRANDPUMPE
DBI-GODKENDT
Styring af dieseldrevet
brandpumpe
ΓΓ DBI-godkendt styring med CE-mærket
Dieselmotor
ΓΓ Driftssikker John Deere-motor eller

Lombardini i
overensstemmelse med DBI251/CEA4001
med industriel lyddæmper og fleksibel
udstødning

ΓΓ Med henblik på at sikre optimal ydeevne

Brændstoftank
ΓΓ Designet og dimensioneret

i henhold til DBI251/CEA4001

ΓΓ Dobbeltvægget som standard

som standard, der er konstrueret i
overensstemmelse med DBI251/CEA4001

ΓΓ Styring i henhold til DBI 251/CEA4001
ΓΓ Enkle procedurer for opstart og
vedligeholdelse

Valgfrit

ΓΓ Drypbakke

er alle dieseldrevne brandpumper testet
på vores prøveanlæg ved nominelt flow
efter den endelige samling af systemet

ΓΓ

Motoren køles af en varmeveksler for at
sikre optimal drift Lombardini er luftkølet

Valgfrit

ΓΓ Andre motormærker

Batterisæt
ΓΓ To batterisæt (blysyre) leverer en

redundant strømforsyning på 12 eller
24 volt og sikrer fuld pålidelighed

ΓΓ Dimensioneret i overensstemmelse
med gældende regler

Brandpumpe
ΓΓ I overensstemmelse med DBI251/CEA4001
Bundramme

ΓΓ Testet i henhold til gældende certificeringsregler
og med mulighed for overværelse af test.

ΓΓ Svejset ramme med et fast design, der
sikrer nem justering på stedet af motor,
pumpe og styring

ΓΓ Designet til højeste effektivitet samt nem
vedligeholdelse og service

ΓΓ Program til levering af blokpumper
ΓΓ Blokpumper med DIN-flanger som
standard

Kobling
ΓΓ Konstruktion med fjedrende

stiftkobling (godkendt af FM)

ΓΓ Vedligeholdelsesfri
ΓΓ Forhindrer belastning af akslen ved
at kompensere for skævheder

ΓΓ Maksimal driftssikkerhed (failsafe)

ΓΓ Løftepunkter for nem transport
ΓΓ Lakeret i RAL 3000 (rød)

BRUGERTILPASSEDE
LØSNINGER
Udvidet program

Modulinddelte systemer

Vores program af firefighting-systemer omfatter mere end eleller dieseldrevne blokpumper og horisontale split-case-pumper.
Vi leverer også:

Grundfos designer og skræddersyr EN-godkendte systemer. Vi
monterer brandpumpe, motor (el og/eller diesel), styring og rør
med forbundne ledninger på en fælles eller en modulinddelt
bundramme til endelig samling på stedet.

ΓΓ Inline-brandpumper
ΓΓ Vertikalturbinepumper (til våde brønde eller applikationer,
hvor et positivt tilløbstryk ikke er muligt)

Kompakte systemer

ΓΓ Brandstigerør

Grundfos’ komplette systemer er typisk udformet som en
integreret pumpe- og kontrolenhed bestående af:

ΓΓ Pumper for flow-switch kontrol

ΓΓ Diesel- og/eller elmotor
ΓΓ Al nødvendig styring
ΓΓ Intern rørføring
ΓΓ En komplet installation

REFERENCER
PROJEKTNAVN

LOKALITET

UDSTYR

Apple

Viborg

1 el-anlæg og 1 diesel-anlæg

Bassin Ø4

Aarhus

2 anlæg til brandstigerør

Iceland air

Island

1 el-anlæg

Legoland

Billund

1 el-anlæg og 1 diesel-anlæg

Charlottetårnet

København

1 anlæg til brandstigerør

Z huset

Aarhus

2 anlæg til brandstigerør

JG Pears

England

2 diesel-anlæg container-løsning

Statoil

Hedehusene

2 diesel-anlæg

Lisbjerg Biomasse

Lisbjerg

3 anlæg til brandstigerør

Amager ressourccenter

København

9 anlæg til brandstigerør

Sintex

Hobro

1 el-anlæg og 1 diesel-anlæg

Mærsk Panum

København

2 anlæg til brandstigerør

GRUNDFOS HOLDER
SIG TIL ILDEN
Det er ikke kun på papiret, at alle brandslukningsanlæg fra Grundfos opfylder
myndighedernes krav. De store dieselpumper har med 100 % sikkerhed klaret
halvanden times brandbekæmpelse på fuld kraft i en prøvestand i Tyskland. Det
giver tryghed, når den næsten 100-årige Herning-virksomhed H.J. Christensen
vælger pumper til sine projekter.
Da brandfolk fra Varde, Esbjerg og Beredskabsstyrelsen den 9.
december 2011 satte kursen mod virksomheden RC Plast i Varde,
lurede frygten for en storbrand i baghovedet. Knap to et halvt år
tidligere gik turen nemlig til samme adresse. Dengang lykkedes
det at begrænse en voldsom brand til en enkelt lagerhal, men
denne december-dag varslede en 10 kilometer høj røgsøjle
om en brand af en hel anden kaliber. Der var ild i 200 tons
plastmateriale.

Wahlstedt i Tyskland. Det giver en god tryghed for mig at vide,
at de produkter, jeg bruger i mine løsninger, kommer både med
garanti og certifikat, der beviser, at de fungerer og opfylder de
danske brandmyndigheders krav.”

RC Plast brændte stort set ned til grunden. Bygningerne var ikke
udstyret med brandslukningsanlæg.

Her kan salgstekniker Anders Nielsen fra Grundfos supplere
med, at de sprinklerpumper der bygges på fabrikken i Tyskland
har verdens mest omfattende udvalg af brandpumpegodkendelser. Det har givet Grundfos en stærk international
position hvad angår anlæg til brandbekæmpelse både på land og
offshore.

Udgift – eller investering i sikkerhed?

Grundfos er konkurrencedygtig

Da projektleder John Poulsen fra H. J. Christensen A/S i Herning i
august 2012 fik vvs- og ventilationsentreprisen i forbindelse med
genopbygning af Varde-fabrikken, var et sprinkleranlæg stadig
ikke på tale. Et godt stykke inde i byggeprocessen ombestemte
forsikringsselskabet sig, og nu skulle John Poulsen og hans
kolleger dimensionere og levere brandsikring på rekordtid.

Det er kun få år siden, at Grundfos introducerede sit brede
program af sprinklerpumper i Danmark. Både Anders Nielsen og
John Poulsen kan konstatere, at det danske pumpe-mærke har
vist sig at være konkurrencedygtigt.

”Kravet lød på et skumanlæg, men vi fik tegnet en løsning, som
brandmyndighederne kunne godkende uden skum,” fortæller
John Poulsen. ”Det betyder meget for økonomien, og vi kan
jo mærke, at mange kunder – hvis de kan - helst vil undgå
udgifterne til sprinkleranlæg. Alle håber jo, at der aldrig bliver
brug for det.”

”Det er ikke fordi, at Grundfos er specielt billigere end andre
mærker, men de har styr på tingene,” lyder det fra John Poulsen,
der på det seneste har valgt Grundfos-løsninger til flere større
projekter. ”De har nok en lidt bedre service end andre spillere på
markedet, og det er nemt at handle med dem. Når jeg ringer til
Anders om et eller andet, går der ikke mange minutter, før jeg
har et svar.”

Løsningen til RC Plast
Derfor er økonomi altid i fokus, men samtidig er kravet om
sikkerhed ufravigeligt. For tænk nu, hvis anlægget skal stå sin
prøve – og dumper.

100 % styr på godkendelserne
”Når jeg køber en sprinklerpumpe fra Grundfos, ved jeg med
100 % sikkerhed, at den har været i en prøvestand,” siger
projektlederen fra H. J. Christensen, der som en af de 15 DBIgodkendte installatører i Danmark har leveret brandsikring i
årevis.
”Jeg har selv overværet den lovpligtige 90-minutters test af
dieselpumperne, som Grundfos gennemfører på fabrikken i

I sagen fra Varde anbefalede Anders Nielsen, at John Poulsen
valgte en løsning, der omfattede en Grundfos NKF125 –
250/242 dieselpumpe komplet leveret med styring og en
Grundfos NKF125 – 250/237 el-pumpe uden styring. Begge
sprinklersystemer har en kapacitet på 5.000 l/min med et tryk på
7.5 bar.
En trykholdepumpe model Grundfos CR5-16 holder systemet i
gang, og såvel opstart som indregulering og instruktion er en
del af entreprisen, ligesom også den efterfølgende servicering af
dieselsystemet er det.
Med i prisen: Levering på rekordtid!

SERVICE
OPTIMAL DRIFT FRA FØRSTE DAG

Optimal drift begynder med korrekt opstart og
indregulering af pumpen, og er afgørende for optimal
ydeevne, rentabilitet og forebyggelse af nedetid.
Er pumpen ikke korrekt indreguleret, kan selv de
bedste pumper forårsage nedbrud, som koster
både tid og penge. Sådanne nedbrud kommer altid
ubelejligt.
Med en aftale om opstart og indregulering – også
kaldet idriftsætning – er du sikker på at komme
godt fra start. Vores serviceteknikere og netværk
af professionelle servicepartnerne har både den
fornødne erfaring og uddannelse samt de korrekte
værktøjer til at indregulere alle typer pumper.
Vedligeholdelsesaftaler og laseropretning er andre
serviceydelser, der sikrer fejlfri drift, forebygger
dyre afbrydelser og nedbrud og forlænger pumpens
samlede levetid.
AFTALE OM IDRIFTSÆTNING
– Optimal drift fra dag 1
Med en aftale om idriftsætning er du sikret, at din pumpe kører
så energieffektivt som muligt. Samtidig får du en komplet
opstartsrapport med dokumenterede driftsdata, som beskriver
anlæggets aktuelle og potentielle driftskapacitet. Vores idriftsætning
dækker både kontrol af pumper, styringer og pumpens ydelse.

Gennemgangen består bl.a. af en inspektion af rørføring, ventiler,
linjediagrammer og driftsdata. På basis af diagnosen modtager du
et tilbud med anbefalinger, der sikrer færrest mulige forstyrrelser
af processerne. Tilbuddet indeholder en anbefaling af, hvilke
forbedringer der kan foretages for at sikre optimal ydelse.
FORDELE
ΓΓ Korrekt installation, korrekt drift og optimal pumpeydelse
ΓΓ Intet spild af tid, penge eller ressourcer
ΓΓ F leksibilitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
idriftsættelse
ΓΓ Udvidet garantiperiode (begynder på dagen for idriftsættelse).

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
– Sikring af din investering
En vedligeholdelsesaftale er økonomisk attraktiv, da dine årlige
driftsudgifter gøres faste og dermed forudsigelige. Den udgør således
det perfekte udgangspunkt for beregning af dit fremtidige forbrug.
En vedligeholdelsesaftale giver dig direkte adgang til Grundfos’
samlede ekspertise og viden om pumper og er således med til
løbende at sikre din investering. I aftalen indgår en komplet
registrering af alle dine pumper, hvilket sikrer den bedst mulige
tekniske assistance – hver gang.
FORDELE
ΓΓ Landsdækkende service
ΓΓ Hurtig svartid – minimal nedetid
ΓΓ Garanti for anvendelse af originale reservedele
ΓΓ Adgang til Grundfos Servicecenter
ΓΓ Garanti på udførte reparationer
ΓΓ Statusrapport efter hvert besøg
ΓΓ Rabat på reservedele
ΓΓ Konverteringsliste i forbindelse med udskiftning
ΓΓ Fri servicekørsel inden for normal arbejdstid
ΓΓ G
 ennemgang af din pumpepark hvert 3. år for løbende
energioptimering
ΓΓ Rådgivning og problemløsning
Vedligeholdelsesaftaler gælder udvalgte pumper.
Ring og hør nærmere!

En laseropretning er en præcis justering af pumpe- og motorakslen
og altafgørende for at reducere slitage og optimere effektiviteten.
En laseropretning benytter laseroptisk teknologi og er derfor i
stand til at tilpasse motorakslen perfekt helt ned til en brøkdel
af en millimeter. En korrekt udført laseropretning kan således
forlænge pumpens levetid betragteligt. Laseropretning foretages
hovedsagligt på koblede pumper såsom NK, NKG og HS.
FORDELE
ΓΓ Reduceret energiforbrug og færre driftsomkostninger på grund
af øget effektivitet og pålidelighed
ΓΓ Lavere levetidsomkostninger som følge af længere levetid

Grundfos Service & Solutions tilgodeser din
forretnings behov for professionel service i
hele pumpens levetid – lige fra udvælgelse og
opstart til drift og udskiftning. Når du investerer i
pumpeløsninger fra Grundfos, får du adgang til vores
samlede ekspertise. Vores erfarne serviceteknikere
kombinerer deres store produktkendskab med
forståelse for og erfaring inden for en bred vifte af
anvendelsesområder.
Service
ice
Serv

Ring direkte til vores Servicecentre
på 87 50 50 56
ce t
rvi
Se lmen
i
ulf
f
eller send en mail til service-dk@grundfos.com

Dia
gno
sis

S
pr ervic
op e
os
al
ce
rvi nt
Se lme
lfi
fu
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ΓΓ Reduceret slitage, færre vibrationer, lavere støjniveau

Grundfos Service & Solutions
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LASEROPRETNING
– Forlæng din pumpes levetid
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ΓΓ Testcenter, hvor du som kunde kan følge tests af
dit eget firefightinganlæg
ΓΓ Omfattende onsite-design
ΓΓ Kundeundervisning
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ΓΓ Kvalitetsakkrediteringer som ISO 9001, 14001,
18001 og EMAS

Contac
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ΓΓ Produktions-, monterings- og forsøgsanlæg
godkendt af FM og VdS

Service
follow up

Wahlstedt kompetencecenter omfatter:
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Grundfos’ kompetencecenter for firefighting
er placeret i den nordlige del af Tyskland. Her
arbejdes der løbende på at fremme teknologien og
produktionen og opbygge specialviden om, hvad der
skaber gennemtænkte brandsikringssystemer.
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Grundfos Wahlstedt
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SE DIT ANLÆG
BLIVE TESTET

Telefon 87 50 50 50
grundfos.dk/kontakt

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
87 50 50 50
grundfos.dk
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