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EnEståEndE afbalancEring  
til støjsvag, problEmfri drift
Vanskeligheden ved at konstruere kanalløbere med høj virk-
ningsgrad har traditionelt været forbundet med tætningerne, 
vibrationer, slitage og tilstopning. S tube-løberen klarer disse 
udfordringer i fin stil.

En enestående ny metode til afbalancering af løberen bety-
der mindre vibration og støj. Støjsvag og problemfri drift er 
tegn på større driftssikkerhed med længere levetid for lejer, 
akseltætninger og andre komponenter. Hydraulikdelenes 
glatte udformning sikrer mindre slitage og nedsætter risi-
koen for tilstopning. Tilsammen reducerer det omkostnin-
gerne på langt sigt.

•   Slut med tætningsproblemer: Det enestående og patente-
rede tætningssystem giver optimal driftssikkerhed, efter-
som hydraulikdelene holdes rene under driften.

•   Mindre vibration: S tube-løberens unikke statiske og dyna-
miske afbalancering sikrer det lavest mulige vibrations-
niveau. Det betyder mindre støj og længere leve tid for 
lejer og akseltætninger og dermed lavere ved lige holdelses-  
omkostninger.

•   Mindre slitage: S tube-løberens glatte udformning uden 
skarpe kanter og bøjninger sikrer optimeret flow og mindst 
mulig slitage.

•   Ingen tilstopning: Den store frie passage kombineret med 
S tube-løberkanalens glatte udformning sikrer drift uden 
tilstopning – selv ved de mest krævende applikationer.

Kompromisløs vEd 
spildEvands pumpning
S tube-løberen er udviklet på baggrund af Grundfos’ 
omfattende erfaring med hydraulik og store knowhow på 
dette område. Den er gennemtestet i simuleringer og tests 
– både i laboratorier og ikke mindst i praksis. Det store 
testprogram har omfattet kloaksystemer og rensningsan-
læg i mange lande, og i ingen af disse applikationsområder 
er der opstået tilstopning.

Det sikrer dig en pumpe, som opfylder dine krav takket 
være markedets højeste hydrauliske virkningsgrad og pro-
blemfrie drift.

s tubE-løbErEn 
udviKlEt til driftssiKKErhEd, optimal 
virKningsgrad og omKostningsEffEKtivitEt

Med den nye S tube-løber sætter Grundfos nye standarder 
for udformningen af spildevandshydraulik. S tube-løberen 
har en større hydraulisk virkningsgrad end nogen anden 
type spildevandsløber uden at gå på kompromis med den 
frie passage. Det sikrer en problemfri drift.

Sammenlignet med andre spildevandsløbere har S tube-
løberen en højere virkningsgrad, da der ikke er kanter, 
dødzoner, skærefunktioner eller dele, som bliver slidt 
med tiden. Risikoen for tilstopning er dermed fjernet. 
Derudover er S tube-løberen udstyret med en nyskabelse i 
form af et patenteret labyrint- og tætningssystem, der sik-
rer problemfri drift i årevis.

S tube-løberen har markedets højeste hydrauliske virknings-
grad og mindste risiko for tilstopning, hvilket sikrer optimal 
driftssikkerhed og lavest mulige livscyklusomkostninger.

•   Virkningsgrad: Hydraulisk virkningsgrad i verdensklasse 
uden at gå på kompromis med den frie passage 

•   Frit gennemløb: Større fri passage sikrer bedre håndte-
ring af faststoffer og mindre risiko for tilstopning 

•   enkelhed: Et design så enkelt og robust som et rør sikrer 
længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

størrE KoncEntration af faststoffEr, 
mindrE forbrug af vand
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GRUNDFOS s-tubE-KanalløbEr

En spildevandspumpe skal have to egenskaber, som tilsy-
neladende er i modstrid med hinanden: Udover at have en 
så stor virkningsgrad som muligt skal pumpen også kunne 
pumpe medier med store partikler, klude og fibre uden at 
stoppe til.

Håndtering af spildevand er en udfordring, fordi tørstof-
indholdet hele tiden varierer. Vandforbruget svinger også. 
S tube-løberen kan klare disse udfordringer og eliminerer 
dermed det traditionelle kompromis mellem hydraulisk 

virkningsgrad og fri passage, som spildevandets varie-
rende sammensætning normalt kræver.

S tube-løberen er en rørformet kanalløber i et pumpehus, 
som svarer til den rørformede løber. S tube-løberens enkle 
design eliminerer behovet for avanceret og dyrt ekstraud-
styr, som ved enten statisk eller dynamisk drift er beregnet 
til at findele store partikler eller behandle spildevandet, 
mens det passerer gennem pumpen.
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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