GRUNDFOS SPE-SYSTEM

SPE-pump, MS6000P motor, CUE, CIM/CIU

HÖGRE VERKNINGSGRAD
OCH BÄTTRE DRIFTSÄKERHET FÖR DINA
PUMPSYSTEM FÖR
GRUNDVATTEN
GRUNDFOS SPE-SYSTEM MED MS6000P MOTOR
LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING,
LÄNGRE SERVICEINTERVALLER OCH
MINDRE UNDERHÅLL, UNDER HELA
PUMPENS LIVSLÄNGD

SÄNK KOSTNADERNA MED
BÄTTRE VERKNINGSGRAD
OCH DRIFTSÄKERHET
UNDER HELA PUMPENS LIVSLÄNGD

Grundfos levererar pumpsystemet SPE med en 6” dränkbar permanentmagnetmotor (PM) och skräddarsydd varvtalsreglering, CUE. PM-motor från
Grundfos säkerställer bästa möjliga energieffektivitet och är tillverkad av
robusta material av hög kvalitet, vilket ger längre serviceintervaller och
mindre behov av underhåll. SPE-systemet har beprövad driftsäkerhet och
längre livslängd.

■ Underhållskostnader 10 %
■ Initial investering 5 %
■ Driftskostnader 85 %

Livscykelkostnaderna beräknas normalt på 10 till 20 år.

VAD INGÅR I ETT SPE-SYSTEM?

VARFÖR BEHÖVS SINUSFILTER?

Grundfos hjälper dig att välja rätt pump, motor, frekvensomfor-

Eftersom det inte går att ansluta en permanentmagnetmotor

marstyrning, kabel och filter för dina behov, för att säkerställa

direkt till elnätet är frekvensomformarstyrning nödvändig för

problemfri drift. Grundfos erbjuder en komplett systemlösning,

SPE-system. Därför måste även sinusfilter användas.

från pump till komplett styrskåp, med alla erforderliga komponenter, inklusive igångkörning och driftsättning.

• Tillåter oskärmade kablar
• Bättre EMC-förhållanden
• Ger längre motorlivslängd
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FÖRDELARNA MED SPE-SYSTEMET
GRUNDFOS SPE-SYSTEM

SPE-systemet kombinerar driftsäkerhet och energieffektivitet, vilket ger dig lägre kostnader under pumpsystemets
livslängd. SPE-systemet är lätt att ställa in, anpassar pumpkapaciteten till varierande förutsättningar och är perfekt
för applikationer inom vattenförsörjning och bevattning.
• Permanentmagnetmotor för bästa möjliga energieffektivitet
• Robusta material av hög kvalitet ger längre serviceintervall och mindre underhåll
• Beprövad driftsäkerhet och längre pumplivslängd

PUMPEN
• Driftsäkerheten har bevisats på marknaden under mer än 50 är
• Överlägsen hydraulisk konstruktion för bättre energieffektivitet
• Många olika storlekar
• Konstruktion helt i rostfritt stål samt materialvarianter finns tillgängliga

MOTORN
• Permanentmagnetteknik för bästa möjliga energieffektivitet
• Förseglad konstruktion för bästa möjliga driftsäkerhet
• Högre märktemperatur (standard 60 °C)
för bredare användningsområden och längre livslängd
• Bästa möjliga material

FREKVENSOMFORMARSTYRNING
• Grundfos CUE rekommenderas som bästa val
• Guide gör inställning och driftsättning enkel
• Fördefinierade reglertyper: Konstant tryck, flöde och vattennivå
• Alternativ för givaringångar
• Mjukstart för optimalt skydd av brunn och pump
• Motorskydd för pumpen och dess motor
FJÄRRÖVERVAKNING
• Anslut pumpsystemet till SCADA med kommunikationsgränssnitt CIM/CIU
för datakommunikation via öppna och interna nätverk
• En lösning erbjuder fullständig övervakning och styrning av processen
• Få bättre driftsäkerhet, mindre stilleståndstid och lägre driftskostnader
med exakt styrning
• Minska manuella inställningar, övervakningstid och restid
till anläggningar eller installationer
• Enkel att installera och driftsätta
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DRÄNKBAR 6” PERMANENTMAGNETMOTOR:
BEPRÖVAD VERKNINGSGRAD OCH
DRIFTSÄKERHET
VARFÖR ANVÄNDA EN PERMANENTMAGNETMOTOR?

Som namnet anger bygger permanentmagnetmotorer (PM) på användning av permanentmagneter. En PM-motor är på
många sätt lik en traditionell asynkron induktionsmotor. Skillnaden ligger i rotorn (den roterande delen av motorn), där
permanentmagneterna är monterade, vilken ger rotorförluster som ligger nära noll.
Utan rotorförluster – som innebär energiförlust – arbetar PM-motorer med synkront varvtal, exempelvis 3000 varv/min.
Minskade rotorförluster ger bättre motorverkningsgrad jämfört med asynkronmotorer och den lägre driftstemperaturen
medför längre förväntad livslängd.
Jämfört med asynkronmotorer kräver dock permanentmagnetmotorer generellt frekvensomformare, eftersom de inte
kan startas direkt från elnätet.

UTEFFEKT UPP TILL 45 KW

KAPSLAD STATOR

• 5,5-7,5 kW

• 22-30 kW

• Hermetiskt förseglad, kapslad med motorkabelkontakt

• 9,2-18 kW

• 37-45 kW

• Ingjutningsmaterial fixerar lindningarna och ger bättre värmeöverföringskapacitet, lindad med isolerad emaljerad tråd klass H
• Isoleringssystem klass F (tack vare användning av Mylar)

MOTORAXEL AV ROSTFRITT STÅL
• Optimal intern cirkulation av motorvätska
• Optimal smörjning av axeltätning
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FÖRDELAR MED PERMANENTMAGNETMOTORN MS6000P:

• Förbättring av verkningsgrad med omkring 10-12 % jämfört med motsvarande asynkronmotor
• Mer kompakt konstruktion, lättare motor och högre uteffekt tack vare permanentmagneternas
stora energitäthet
• Lägre inre motortemperatur tack vare hög verkningsgrad, vilket ger längre livslängd
• Magneterna skyddas från korrosion av ett metallhölje – mindre risk för avmagnetisering
• PM-konstruktion baserad på 20 års driftserfarenhet av motorer med jämförbar konstruktion för
grundvattenapplikationer

DRIVSIDA
• Splines tillverkade enligt
ANSI-norm (NEMA-splines)

ROBUST MEKANISK AXELTÄTNING
Kan fås i olika material:
• SiC-SiC, i NBR-gummi
• SiC-SiC, i FKM-gummi

KAPACITET FÖR HÖG BELASTNING

STÅLKAPSLAD ROTOR

• Axiallager av Michell-typ

• Med infällda

• Snabb uppbyggnad av vattenfilm

permanentmagneter

vid start, vilket ger god tålighet

• Rotor av IPM-typ

mot axialbelastning

• Extra korrosionsskydd med
metallhölje
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KAPACITETSOMRÅDE FÖR SPE
KAPACITETSÖVERSIKT
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FREKVENSOMFORMARSTYRNING SPE
TABELLÖVERSIKT FÖR ENKLARE VAL

MS6000P
MOTORSPÄNNING 3 X 350 V (3000
VARV/MIN)
ART. NR

76207712

76207717

76207720

76207722

SINUSFILTER

MOTORKABEL

(100 Hz)

(5 M)

3 X 380-440 V

3 X 200-500 V

UTEFFEKT
(kW)

STRÖM
(A)

ART. NR

UTEFFEKT
(kW)

STRÖM (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
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ART. NR

STRÖM (A)

96754976

13

96754977

18

96754978

26,5

96755019

36

99616717

15

32

33,4

99616718

18,5

37,5

18,5

40,6

99616719

22

44

96755021

46,5

22

47,4

26

55,6

99616720

30

61

96755032

56

30

63,6

99616721

37

73

97774436

86

37

84

99616722

45

90

45

101

99616723

55

106

97775142

135

1*)

96164209: 4 G 6,0 mm2

2**)

96164214: 4 G 10 mm2
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CUE
(100 Hz)

ART. NR

961642091*

961642142**

2 x 96164214

GRUNDFOS
SERVICE & SOLUTIONS

Service
Agreements
SERVICEAVTAL

FÖR ETT TRYGGARE KÖP

Grundfos Service & Solutions etablerades för att ge kunderna trygghet med hjälp av service-

Repair Services
REPARATIONSTJÄNSTER

avtal. Genom att ta större ansvar för driften och verkningsgraden hos deras pumpar, gör vi det
möjligt för våra kunder att fokusera på det som är viktigt för dem, i stället för att oroa sig för
sina pumpar.
GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS FINNS FÖR ATT:

Operation
Services
DRIFTSTJÄNSTER

”Vi minimerar antalet driftstopp och optimerar prestandan genom att tillhandahålla vattenlösningar i världsklass – när våra kunder behöver det, enligt deras önskemål och krav, och alltid
med miljön i åtanke.”

Optimisation
OPTIMERINGSTJÄNSTER
Services

LEVERANS AV
RESERVDELAR
•
•

•

•

Allt reparationsarbete utförs

överraskningar

enligt Grundfos

Bättre

specifikationer
•

Högre
verkningsgrad

•

DRIFTSÄTTNING

Färre

driftsäkerhet
•

REPARATION

Grundfos originalreservdelar används

•

Trygghet genom vissheten att dina pumpar
installerats och driftsatts optimalt

•

Flexibilitet i fråga om organisation och
utförande av driftsättning

•

Förlängd garantiperiod (börjar vid
driftsättningen)

Kontroll av garanti

Snabb leverans

KONTAKTA OSS
Med Grundfos servicecenters i mer än 50 länder
världen över, kompletterade med mer än 600
auktoriserade servicepartners, är vi aldrig långt
borta.
Som servicekund hos Grundfos får du snabb och
tillförlitlig service, oavsett var du befinner dig.
Du får också tillgång till servicepersonal vid nödsituationer – bara ring oss!

www.grundfos.se/service
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Grundfos levererar en kostnadseffektiv, driftsäker och energioptimerad dränkbar
pumplösning för installation i borrhål. SPE användas dock inte enbart för borrhål, utan kan även placeras i tankar, bassänger, reservoarer etc tillsammans med
en kylmantel. Detta ger ännu fler möjligheter till en effektiv vattenförsörjning.
Våra pumpar och pumpsystem är optimerade för högsta prestanda och driftsäkerhet för grundvatteninstallationer. Grundfos har mångårig erferenhet och
applikationsexpertis inom offentlig och privat vattenförsörjning, jordbruksbevattning och vattning av boskap.
Grundfos är ett globalt vattenteknikföretag och har som mål att vara pionjärer
på lösningar på världens vatten- och klimatutmaningar och på att förbättra
människors livskvalitet. Företagets grundades 1945 och är idag en av världens
ledande leverantörer av pumplösningar, med fler än 19 000 anställda och en
årlig tillverkning av fler än 17 miljoner enheter.
Du hittar mer information om fördelarna med ett komplett dränkbart SPEpumpsystem på grundfos.se

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
424 31 Mölndal
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.se

Varumärken som förekommer i detta material, inklusive, men inte begränsat till, Grundfos, Grundfos-logotypen samt ”be think innovate”, är registrerade varumärken för Grundfoskoncernen. Med ensamrätt. © 2020 Grundfos Holding A/S, med ensamrätt. 1220 / GSV / 92513226

GRUNDFOS LÖSNINGAR
FÖR GRUNDVATTEN

