grundfos se & sl serie

spillvattenpumpar för dränkt eller torruppställd installation
0,9 - 30 kW 2, 4, 6 polig
50Hz
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optimal teknik för
spillvattenpumpar
Grundfos förnyade och utökade serier spillvattenpumpar, SE och SL, bygger
vidare på de beprövade, driftsäkra pumparnas historia med tekniskt avancerade pumpar för spillvattenhantering.
Grundfos SE och SL är konstruerade för krävande situationer och kompromissar varken
med innovativ teknologi eller funktionalitet, vilket säkerställer optimal prestanda
och pumpar med högsta totala verkningsgrad på marknaden. SL-serien är för dränkta
installationer och SE-serien för torruppställda eller dränkta installationer.
Ny revolutionerande hydraulik
Spillvatten är till sin natur krävande, med
innehåll av fasta partiklar som varierar över
tid. Vattenvolymen i förhållande till föroreningsmängden har också förändrats. Kraven
på spillvattenpumpar är dock fortfarande

desamma: Förutom att den ska ha så hög
verkningsgrad som möjligt, ska den kunna
pumpa medier som innehåller stora fasta
partiklar, trasor och fibrer etc, utan att pumpen sätts igen.

När vi beslutade oss för att utveckla helt ny revolutionerande hydraulik, tittade vi på den teknik som redan
fanns på marknaden och beslutade att vi var tvungna
att hålla det enkelt. Vi eftersträvade inte bara högsta
verkningsgrad vid en viss driftspunkt. Vi ville även att
vår nya hydraulik skulle ha extremt hög verkningsgrad
över en större del av kurvan än vad som kunde ses på
marknaden, eftersom spillvattenpumpar alltid körs
med varierande belastning.
Pumphjulet S-tube, som utvecklats av Grundfos, har ett
rörformigt kanalhjul, med ett pumphus som matchar
rörformen längs hela pumpen. Detta är en ny och unik
hydraulisk lösning som gör att Grundfos SE och SL är
de mest innovativa och effektiva spillvattenpumparna
på marknaden idag.

Grundfos SE och SL finns med pumphjulet
S-tube: det enda pumphjulet på marknaden
som är konstruerat för att möta dessa utmaningar. Dagens spillvatten, med varierande innehåll av fasta partiklar, innebär
höga krav på pumpen. Med sin enkla och
robusta konstruktion klarar S-tube dessa
krav och ger samtidigt hydraulisk verkningsgrad i världsklass utan att kompromissa med
pumpens fria genomlopp.

S-tube är dynamiskt balanserat både torruppställd
och vid dränkt installation. Detta reducerar vibrationsnivån dramatiskt.
Högsta verkningsgrad och största fria genomlopp
Med Grundfos S-tube får du högsta verkningsgrad
över ett bredare område, största fria genomlopp och
minst vibrationer. Vi har konstruerat ett pumphjul
som helt enkelt är bäst när det gäller och förser
användaren med problemfri drift med högsta möjliga
verkningsgrad.

marknadens högsta verkningsgrad
Även om pumpsystemet kanske inte är den största
enskilda investeringen i spillvatteninstallationen, är
det över tid den komponent i systemet som är nyckeln
till att säkerställa en långsiktig och kostnadseffektiv
spillvatteninstallation. Därför är det viktigt att vi och
våra kunder har en gemensam förståelse när vi talar
om verkningsgrad.

högsta verkningsgrad över ett
större område
H
[m]
70

konstruerad med unik hydraulik

När vi säger total verkningsgrad menar vi den totala
effektiviteten. I en spillvattenpump innebär det elektriska, mekaniska och hydrauliska förluster. En pumptillverkare måste kunna behärska dessa utan att kompromissa med driftsäkerheten. På Grundfos gör vi just
detta och kan därför leverera högeffektiva produkter.

Lyfthöjd upp till 70 meter
Flöde upp till 270 l/s (972 m3/h)
50 Hz

60

Vi har lyssnat till och förstått våra kunders oro vad
gäller de kostnader de har för ineffektiv drift, underhåll och stillestånd.
Om man kombinerar det innovativa och enkla pumphjulet S-tube med intelligenta och självreglerande styrenheter samt marknadens energieffektivaste motorer,
är vi övertygade om att vi har konstruerat den ultimata
spillvattenpumpen med marknadens högsta verkningsgrad.
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Kapacitetsområde för Grundfos SE- och SL-pumpar

2

3

GRUNDFOS SE & SL serie

GRUNDFOS SE & SL serie

krävande drift, dränkt eller torruppställd
installation
Framgångsfaktorn till optimal prestanda i ditt system
är att minimera kända riskfaktorer och minska underhållsbehovet. Grundfos SE- och SL-pumpnar finns i flera
versioner från 0,9 till 30 kW.
SL-serien är för dränkta installationer och SE-serien för
torruppställda och dränkta installationer.
Pumparna kan hantera dagvatten och ytvatten samt
spillvatten från hushåll och industrin, liksom kommunalt
spillvatten och processvatten.
De är konstruerade för transport av vatten och
spillvatten i:
• Nätverkspumpstationer
• Avloppsreningsverk
• Offentliga byggnader
• Industrier
SE- och SL-pumparna kan installeras permanent med
gejdrör och kopplingsfot eller med fast röranslutning,
men är också lämpliga för fristående installationer som
mobila reservpumpar. SE-pumparna kan dessutom installeras torruppställt vertikalt eller horisontellt.
Perfekt för renoveringsprojekt
Grundfos SE- och SL-pumpar innebär små förändringar
i din befintliga installation. Med detta menar vi att du
kan ersätta dina spillvattenpumpar med nya SE- och
SL-pumpar, utan att nödvändigtvis behöva förändra ditt
system eller sumpen.
Detta innebär att du omedelbart kan dra fördel av
en pumpdrift med hög total verkningsgrad och
minimal investering.

Materialversioner för krävande applikationer
SE-pumparna finns i ett antal versioner, från versioner med pumphjul av rostfritt stål till utföranden helt
i rostfritt stål för aggressiva miljöer, vilka uppfyller
standarderna enligt EN 1.4408 och EN 1.4517/1.4539.
Ett pumphjul i rostfritt stål finns även tillgängligt för
SL-pumparna.

teknikerna i se- och sl-serien
På Grundfos satsar vi på att introducera banbrytande
teknik på spillvattenmarknaden, höja ribban och sätta
nya standarder för pumpsystem och pumplösningar för
spillvatten.

konstruktion och funktionalitet, ger den bästa totala
verkningsgraden, den lägsta livscykelkostnaden och
problemfri drift för dina pumpsystem och lösningar för
spillvatten.

Optimal verkningsgrad säkerställs av den teknik vi
bygger in i våra pumpar och pumpsystem. Den högsta
motorverkningsgraden, den adaptiva intelligens som
kan byggas in i pumparna samt S-tube-pumphjulets

-

Grundfos Blueflux® garanterar optimal motorverkningsgrad.
Grundfos Blueflux®-märkningen garanterar att den motorteknik som används
ligger före gällande standarder på marknaden och uppfyller eller överträffar
globala lagstiftningskrav beträffande motorverkningsgrad.

AUTOADAPT är en intelligent reglerfunktion som gör att en pump eller en
lösning från Grundfos själv kan anpassa driften efter dynamiska driftsförhållanden i applikationen. Detta ger avsevärt färre servicebesök, lägre
energiförbrukning och lägre kostnader för installation och driftsättning.
AUTOADAPT möjliggör fördelar som fjärrövervakning, vilket gör livet enklare och samtidigt sparar tid och pengar.

Det vi kallar smartdesign beskriver våra produkters funktionella konstruktion, där vi kombinerat elegant utseende med smarta funktioner som skapats med kunden i åtanke. Smartdesign ser inte bara bra ut, utan gör även
installation, drift och underhåll av produkten enklare och användarvänligare.

S-tube är det enda pumphjul på spillvattenmarknaden som inte kompromissar med vare sig den hydrauliska verkningsgraden eller det fria genomloppet genom pumpen. Enkelheten i konstruktion och drift gör att vi tror
att S-tube har goda förutsättningar att bli det mest efterfrågade pumphjulet på marknaden för spillvattenapplikationer i framtiden.
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GRUNDFOS SE & SL serie

vad kan dessa pumpar
göra för dig?
Spillvattenpumparna SE och SL har en rad finesser som ger dig den funktionalitet du behöver. Installation, drift och underhåll av SE- och SL-pumpar ska vara enkel och användarvänlig.
Pumpserierna finns även i versioner av rostfritt stål och kan anpassas efter dina behov.
		

IE3 motor
De högsta standarderna för motorns verkningsgrad säkerställer betydande energi-och
kostnadsbesparingar.
Intelligent, adaptiv reglering
Med AUTOADAPT byggs intelligent övervakning och reglering in i pumpsystemet, vilket
ger påtagliga fördelar under driftscykeln. Kostnaderna för installation och driftsättning
blir avsevärt lägre, pumpens driftsäkerhet blir bättre och energiförbrukningen för driften
blir låg.
Inbyggda analoga givare
Som standard finns en temperaturgivare i motorlindningen. Dessutom finns många
analoga givare av olika slag samt en digital fuktbrytare, vilka tillsammans ger fullständig,
kontinuerlig övervakning av pumpens driftsförhållanden, inklusive varningar och larm.
Lyftbygel
Lyftbygeln är utformad för optimal balans, ger korrekt lyft och skyddar kopplingsfotens
tätning.

GRUNDFOS SE & SL serie

Kort rotoraxel
Kompakt motorkonstruktion ger mindre vibrationer och skyddar axeltätningar och
lager, vilket säkerställer längre livslängd och mindre underhåll.
Vätskefri motorkylning (SE mindre än 11 kW)
Solitt statorhus med inbyggda kylkanaler, som effektivt överför överskottsvärme till
den pumpade vätskan via en solid kylfläns av gjutjärn, för kontinuerlig drift även i
torruppställda installationer.
SmartTrim			
Patenterad enkel justering av den fabriksinställda pumphjulsspalten bidrar till maximal verkningsgrad. Inga specialverktyg behövs och pumpen behöver inte demonteras.

Optimalt val av pumphjul:
Större fritt genomlopp
För applikationer med många driftstimmar och torrsubstansinnehåll upp till 3 %
är S-tube-pumphjulet, med fritt genomlopp för sfäriska partiklar upp till 160 mm,
perfekt. Den hydrauliska verkningsgraden är i världsklass och har uppnåtts utan att
behöva kompromissa med fritt genomlopp, vilket ger bättre kapacitet att hantera
fasta partiklar utan risk för igensättning.
Större torrsubstansinnehåll
För applikationer med få driftstimmar och torrsubstansinnehåll över 3 % är SuperVortexpumphjulet, med fritt genomlopp för sfäriska partiklar upp till 100 mm, idealiskt. Den
virvel som bildas i pumphuset håller fibrer och gashaltigt slam i rörelse och säkerställer
problemfri drift.

Slät yta som är enkel att rengöra
Den extremt robusta och stöttåliga ytan är slät och enkel att rengöra.
En kabel till pumpen
Tack vare att ledaren för givaren och spänningsförsörjningskabeln löper i samma hölje
undanröjs ett viktigt riskområde, vilket underlättar pumpinstallation, driftsättning och
underhåll.
Kabelanslutning som är enkel att avlägsna
Den innovatiova och patenterade kabelanslutningen i rostfritt stål säkerställer att ingen
vätska kan tränga in i motorn via kabeln och är enkel att demontera vid behov av service.
Patenterad SmartSeal
Grundfos patenterade SmartSeal-packning ger en helt läckagesäker anslutning mellan
pumpen och kopplingsfotens basenhet.
Spännband som är enkelt att öppna (upp till 11 kW)		
Monteringssystemet med spännband av rostfritt stål gör att det går snabbt och
enkelt att demontera pumpen och motorenheten utan verktyg. Skruvförbanden
på större pumpar är lätta att avlägsna utan specialverktyg.
Dubbel mekanisk axeltätning
Primär och sekundär axeltätning av patrontyp ger längre livslängd och är enkel att byta
- även ute på fältet. Inga specialverktyg krävs vid utbyte.
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Läs mer om SE och SL och S-tube på:

98410725/0912

www.grundfos.se

Grundfos AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Telefon: 0771-32 23 00
www.grundfos.se9988

