GRUNDFOS ΣΥΣΤΗΜΑ SPE

SPE αντλία, MS6000P κινητήρας, CUE, CIM/CIU

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ SPE ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MS6000P

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPE

Το σύστημα SPE συνδυάζει αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση διαμορφώνοντας έτσι μικρότερο κόστος καθόλη τη
διάρκεια ζωής του συγκροτήματος αντλίας. Το σύστημα SPE διαθέτει εύκολη ρύθμιση, προσαρμόζει την απόδοση της
αντλίας στις εναλλασσόμενες συνθήκες και αποτελεί την ιδανική επιλογή για εφαρμογές παροχής νερού και άρδευσης.
• Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση

Η Grundfos προμηθεύει το συγκρότημα άντλησης SPE με έναν υποβρύχιο
κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PM) 6” και μία εύκολη στην εγκατάσταση
και λειτουργία μονάδα μεταβλητής συχνότητας CUE. Ο κινητήρας PM της

• Στιβαρά υλικά υψηλής ποιότητας που παρατείνουν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των σέρβις και
μειώνουν τις απαιτήσεις της συντήρησης
• Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εκτεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας

Grundfos εξασφαλίζει ττην υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και είναι
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας στιβαρά υλικά που παρατείνουν το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ των σέρβις μειώνοντας παράλληλα τις

Η ΑΝΤΛΙΑ

απαιτήσεις συντήρησης. Το σύστημα SPE διαθέτει αποδεδειγμένη αξιοπιστία

• Αποδεδειγμένη αξιοπιστία στην αγορά για περισσότερο από 50 χρόνια

και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

• Ανώτερη υδραυλική σχεδίαση για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
• Μεγάλη γκάμα μεγεθών παροχής
• Κατασκευή από 100% ανοξείδωτο χάλυβα και διαθέσιμες παραλλαγές υλικών

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
■ Κόστος συντήρησης 10%

• Τεχνολογία μόνιμου μαγνήτη για την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση

■ Αρχική επένδυση 5%

• Σχεδίαση κινητήρα κλειστού τύπου για την υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία

■ Κόστος λειτουργίας 85%

• Αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας (στάνταρ 60 oC) για ευρύτερη χρήση
εφαρμογών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Χρήση των καλύτερων δυνατών υλικών

Το κόστος κύκλου ζωής υπολογίζεται συνήθως για ένα χρονικό διάστημα από 10 έως 20 χρόνια.

Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
• O Grundfos CUE συνιστάται ως η καλύτερη επιλογή
• Ο Οδηγός κάνει τη ρύθμιση και το ξεκίνημα εύκολο
• Προκαθορισμένα προγράμματα λειτουργίας: σταθερή πίεση, παροχή και στάθμη νερού
• Επιλογές εισόδου αισθητήρα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ SPE;
H Grundfos θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη αντλία,

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΥΜΑΤΟΣ;

• Ομαλή εκκίνηση για βέλτιστη προστασία γεώτρησης και αντλίας
• Προστασία του υποβρύχιου κινητήρα

κινητήρα, μετατροπέα συχνότητας, καλώδιο και φίλτρο για τις

Καθώς ένας κινητήρας μόνιμου μαγνήτη δεν μπορεί να συνδεθεί

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

απαιτήσεις σας ώστε να εξασφαλίσετε μία χωρίς προβλήματα

απευθείας στο δίκτυο, ένας μετατροπέας συχνότητας αποτελεί

λειτουργία. Η Grundfos προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση

προϋπόθεση για ένα σύστημα SPE. Κατά συνέπεια, ένα φίλτρο

• Σύνδεση του συστήματος αντλίας στο σύστημα SCADA μέσω διεπαφών Επικοινωνίας

συστήματος από την αντλία ως τον πλήρη πίνακα ελέγχου με

ημιτονοειδούς κύματος πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιηθεί.

• Μία λύση που προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο διαδικασίας

• Επιτρέπει τη χρήση μη θωρακισμένων καλωδίων

• Βελτίωση της αξιοπιστίας, μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και του κόστους

όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα περιλαμβάνοντας την πρώτη
εκκίνηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος.

• Προσφέρει καλύτερες συνθήκες EMC
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

CIM/CIU για επικοινωνία δεδομένων μέσω ανοικτών και διαλειτουργικών δικτύων

λειτουργίας με ακριβή έλεγχο
• Μείωση των χειροκίνητων ρυθμίσεων, του χρόνου παρακολούθησης και του χρόνου
μετάβασης σε εργοτάξια ή εγκαταστάσεις
• Εύκολη εγκατάσταση και ξεκίνημα
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ 6’ GRUNDFOS: ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ;

ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ MS6000P ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ:

Όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα, ένας κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PM) βασίζεται στη χρήση μόνιμων μαγνητών. Ένας

• Βελτίωση απόδοσης κατά 10-12% περίπου σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο ασύγχρονο κινητήρα

κινητήρας ΡΜ είναι από πολλές απόψεις όμοιος με ένα συμβατικό ασύγχρονο επαγωγικό κινητήρα. Η διαφορά έγκειται στο ρότορα

• Πιο συμπαγής σχεδίαση, με ελαφρύτερο κινητήρα και υψηλότερη απόδοση, λόγω της υψηλής

(το περιστρεφόμενο μέρος του κινητήρα), ο οποίος είναι εξοπλισμένος με μόνιμους μαγνήτες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα
σχεδόν μηδενικές απώλειες ρότορα.

ενεργειακής πυκνότητας των μόνιμων μαγνητών
• Μειωμένη εσωτερική θερμοκρασία στον κινητήρα λόγω της υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα τη

Χωρίς απώλειες ρότορα – που ισοδυναμούν με απώλεια ενέργειας – οι κινητήρες ΡΜ λειτουργούν σε σύγχρονη ταχύτητα, για
παράδειγμα 3.000 σ.α.λ.. Η μείωση των απωλειών ρότορα αυξάνει την απόδοση του κινητήρα σε σχέση με τους ασύγχρονους
κινητήρες και η χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας συμβάλλει στη μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής.
Ωστόσο, σε σύγκριση με τον ασύγχρονο κινητήρα, οι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη χρειάζονται ένα μετατροπέα συχνότητας καθώς δεν
μπορούν να εκκινηθούν απευθείας από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Οι μαγνήτες προστατεύονται από τη διάβρωση με μεταλλική επένδυση που μειώνει τον κίνδυνο
απομαγνητισμού
• Η σχεδίαση του PM βασίζεται σε εικοσαετή εμπειρία λειτουργίας με κινητήρες συγκρίσιμης κατασκευής
για εφαρμογές υπόγειων υδάτων

ΠΛΕΥΡΑ ΑΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
• Πολύσφηνο κατά το πρότυπο ANSI
(πολύσφηνο NEMA)

ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 45 KW
• 5.5-7.5 kW

• 22-30 kW

• 9.2-18 kW

• 37-45 kW

ΣΤΑΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΑΞΟΝΑ

• Ερμητικά κλειστός, σφραγισμένος με σύστημα βύσματος καλωδίου

• SiC-SiC, σε ελαστικό NBR

κινητήρα

• SiC-SiC, σε ελαστικό FKM

• Υλικό πλήρωσης για σταθεροποίηση των τυλιγμάτων και περιελιγμένος
με μονωμένο βερνικωμένο σύρμα κλάσης Η με αυξημένες δυνατότητες
μεταφοράς θερμότητας
• Σύστημα μόνωσης κλάσης F (λόγω της χρήσης Mylar)
ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ
• Βέλτιστη εσωτερική κυκλοφορία του υγρού
του κινητήρα
• Βέλτιστη λίπανση του στυπιοθλίπτη άξονα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
• Ωστικό έδρανο τύπου Michell
• Ταχεία αποκατάσταση υγρού φιλμ κατά την

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΡΟΤΟΡΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
• Με ενσωματωμένους μόνιμους μαγνήτες

εκκίνηση που εξασφαλίζει ικανότητα υψηλού

• Ρότορας τύπου IPM

ωστικού φορτίου

• Επιπλέον προστασία κατά της διάβρωσης με
μεταλλική επένδυση
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GRUNDFOS
SERVICE &
SOLUTIONS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ SPE
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Repair Services

Οι υπηρεσίες Service & Solutions της Grundfos δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ασφάλεια και
να απαλλάξουν από το άγχος τους πελάτες μας. Αναλαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τη
λειτουργία και την απόδοση των αντλιών τους, επιτρέπουμε στους πελάτες μας να ασχοληθούν με αυτά
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που είναι πραγματικά σημαντικά για εκείνους στην επιχείρησή τους αντί να ανησυχούν για τις αντλίες

SPE 215
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SPE 160

200

SPE 125

2000

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

SPE 95

400

SPE 77

4000

SPE
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B

SPE 60
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SPE 46
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SPE 30

H
[m]
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SPE 17

p
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Service Agreements

τους.

Operation Services

Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS EINAI:
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«Ελαχιστοποιούμε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιστοποιούμε την απόδοση προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες τεχνολογίας

Q [l/s]

υδάτων – όταν τις χρειάζονται οι πελάτες μας, ακριβώς με τον τρόπο που τις χρειάζονται και λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας το

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ SPE

περιβάλλον».

Optimisation
Services

ΠΑΡΟΧΕΣ GRUNDFOS, ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
MS6000P

76207712

76207717

76207720

76207722

ΚΥΜΑΤΟΣ (100 HZ)

3 X 380-440 V

ΡΕΥΜΑ
[Α]

ΑΡ. ΕΞΑΡ/ΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ
[kW]

ΡΕΥΜΑ
[Α]

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

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

96164209: 4 G 6.0 mm2

2**)

96164214: 4 G 10 mm2

ΑΡ. ΕΞΑΡ/
ΤΟΣ

ΡΕΥΜΑ
[Α]

96754976

13

96754977

18

96754978

26.5

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

99616717
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ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(5 M)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΡ. ΕΞΑΡ/ΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

•

•

Όλες οι επισκευαστικές

•

Λιγότερες εκπλήξεις

εργασίες πραγματοποιούνται

•

Μεγαλύτερη

σύμφωνα με τις

αξιοπιστία

προδιαγραφές της Grundfos

3 X 200-500 V

ΙΣΧΥΣ
[kW]

1*)

6

ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ

(100 Hz)

ΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3 X 350 V (3000 ΣΑΛ)
ΑΡ. ΕΞΑΡ/
ΤΟΣ

ΦΙΛΤΡΟ

CUE

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

•

Αυξημένη απόδοση

•

Γρήγορη παράδοση

•
•

Αίσθημα ασφάλειας καθώς γνωρίζετε ότι οι
αντλίες σας έχουν εγκατασταθεί και ξεκινήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

•

Ευελιξία αναφορικά με την οργάνωση και

Χρησιμοποιούνται αυθεντικά

την πραγματοποίηση της παράδοσης σε

ανταλλακτικά Grundfos

λειτουργία

Έλεγχος εγγύησης

•

Επέκταση της περιόδου εγγύησης (που ξεκινά
την ημέρα της παράδοσης σε λειτορυγία)

961642091*

32

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με δίκτυα τεχνικής υποστήριξης της Grundfos σε
περισσότερες από 50 χώρες ανά τον κόσμο, που
συμπληρώνονται με περισσότερους από 600
961642142**

εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Τεχνικής Υποστήριξης
Grundfos, δεν είμαστε ποτέ μακριά σας.
Ως πελάτης του Grundfos Service, έχετε πρόσβαση σε άμεσο

2 x 96164214

και αξιόπιστο service όπου κι αν βρίσκεστε. Επίσης, εάν
χρειάζεται, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζουμε
ότι θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό του
σέρβις – απλώς επικοινωνήστε μαζί μας!

7

Η Grundfos προμηθεύει μια οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη
και ενεργειακά βελτιστοποιημένη υποβρύχια λύση άντλησης για
εγκαταστάσεις σε γεωτρήσεις. Οι αντλίες και τα συστήματα αντλιών
μας έχουν βελτιστοποιηθεί για την υψηλότερη απόδοση και
αξιοπιστία για εγκαταστάσεις υπόγειων υδάτων. Κατασκευασμένες
εξ ολοκλήρου από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο χάλυβα, η
Grundfos διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας σε εφαρμογές στους τομείς
της δημόσιας και οικιακής παροχής νερού, στη γεωργική άρδευση
και στο πότισμα ζώων κτηνοτροφίας.
Η Grundfos είναι μια παγκόσμια εταιρεία στον τομέα τεχνολογίας
υδάτων, αφοσιωμένη στην εύρεση πρωτοποριακών λύσεων
αναφορικά με τις υφιστάμενες παγκόσμιες προκλήσεις του νερού
και της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων. Ιδρύθηκε το 1945 και σήμερα είναι ένας από
τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων άντλησης σε παγκόσμιο
επίπεδο, διαθέτει ετήσια παραγωγή άνω των 17 εκατομμυρίων
μονάδων και απασχολεί περισσότερους από 19.000 υπαλλήλους.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα
ενός πλήρους συστήματος υποβρύχιας αντλίας SP στη διεύθυνση
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