
SEV- OG SE1-SERIERNE: 
UDVIKLET TIL HÅNDTERING AF SPILDEVAND OG 
KLOAKVAND I KRÆVENDE APPLIKATIONER
Unik væskefri motorkølingssystem til våd- og tøropstilling

Våd- og tørtopstillede spildevandspumper 1,1 – 11 kW
GRUNDFOS sEV og sE1



Kan fås i eksplo-
sionssikre 
versioner.*

1 2 3 4 5 6 8 1010 15 20 30 40 50 60 80 100100
Q [l/s]

3

4

5

6

8

10

15

20

30

40

H
[m ]

2020 40 60 80 100 200 Q [m �/h]

50 Hz

SE1.50 SE1.
80.80

SE1.100

SEV.65

SEV.80

SE1.80.100

SEV.100

SEV.80

AVANCERET OG MED MANGE FUNKTIONER
Til våd- og tøropstilling

De yderst avancerede, højteknologiske Grundfos SEV- og 
SE1-pumpeserier er udviklet til håndtering af spildevand, 
procesvand og ubehandlet og ufiltreret spildevand i forbin-
delse med meget krævende offentlige, forsyningsmæssige 
og industrielle anvendelsesformål.

Disse robuste pumper er fremstillet til mangeårig og prob-
lemfri drift under de mest krævende forhold. Pumperne 
kan anvendes i våd- eller tøropstillinger uden motorkøling. 
I begge opstillinger er pumperne ekstremt driftssikre og 
vedligeholdelsesvenlige. Et massivt aluminium-statorhus 
bortleder effektivt overskydende varme til pumpemediet 
i pumpehuset, hvilket gør, at der ikke kræves kølevæske i 
motoren.

De energibesparende enkanal- og SuperVortex-pumper 
tillader fri passage af faststofer med en diameter på op 
til 100 mm. Dette nedsætter i væsentlig grad risikoen for 
tilstopning og sikrer maksimal driftstid samt reducerede 
driftsomkostninger.

SEV OG SE1 PÅ ARBEJDE
Til de mest krævende offentlige, forsyningsmæssige og industrielle applikationer

Blandt installations-
mulighederne er ned-
dykket installation på 
autokobling med styrerør.

SEV-SE1-pumperne 
er velegnede til både 
vertikal og horisontal 
opstilling.

SEV-SE1-pumper kan 
bruges til alternerende 
eller kontinuerlig drift i 
hele vandets cyklus. 

Ved stordrift klarer 
SEV-SE1-pumperne let 
kontinuerlig drift.

SEV- og SE1-pumperne er udviklet til bortledning af spildevand i:
•	 pumpestationer i netværk
•	 rensningsanlæg
•	 erhvervsbygninger
•	 boligblokke
•	 industrien

SEV- og SE1-pumperne kan håndtere:
•	 kommunalt spildevand
•	 spildevand med fibre
•	 dræn- og grundvand
•	 industrielt spildevand
•	 proces- og kølevand

Hele produktrækken tilbydes i eksplosionssikre versioner. Alle SE1 og SEV-modeller med motorer fra 1,1 kW op til 11 kW opfylder eksplosionsbeskyttelsesklassifikation II2GDEx cd IIB T4, T3Ex c tD A21T135oC, 
T200oC i henhold til EN60079-0:2006 og EN60079-1:2007. Pumperne fås også til Australien/New Zealand med en Ex nA II T3 klassifikation i henhold til IEC60079-15:1987. Alle sensorversioner fås med en 
II 2 GD Ex c d mb IIB T4, T3 Ex tD A21T13SoC, T200o klassifikation i henhold til EN60079-1:2007, EN13463-5:2003 og EN60079-18:2004.

Vandtæt kabelforbindelse 
Det hermetisk tætte kabelstik 
af rustfrit stål, der er indstøbt i 
polyuretan, sikrer, at væske ikke 
kan trænge ind i motoren via 
kablet.

Væskefri motorkøling
Et massivt aluminiums-statorhus 
bortleder effektivt overskydende 
varme til pumpemediet via en 
køleflange i støbejern. Dette 
muliggør kontinuerlig drift, selv i 
tørinstallationer.

Dobbelt mekanisk akseltætning
Et effektivt patronaksel tæt-
nings system udført i ét stykke 
giver længere driftstid og færre 
driftsstop. Let at udskifte i 
marken uden brug af special-
værktøj.

Motorskjold i rustfrit stål
Ekstremt robust og slag-

fast motorskjold i rustfrit 
stål. Rengøringsvenlig 

overflade.

Integrerede analoge sensorer
Udover standardversionen 

med termoføler i motor-
viklingerne, fås pumpen med 

analog sensor til komplet 
overvågning af pumpens drift-

stilstand.

spændebånd i rustfrit stål
Et enestående sammen-

pændingssystem sikrer 
hurtig og let frakobling af 

pumpen fra motorenheden 
uden brug af værktøj. 

Ydelseskurve SuperVortex-løber
Pumper med SuperVortex-løber (SEV) har 
fri passage af faststoffer op til 100 mm 
og er det ideelle valg til anvendelsesom-
råder, hvor der forventes store mængder 
faststoffer, gasholdigt slam eller fibre.

Kanalløber
Pumper med kanalløber (SE1) har fri pas-
sage af faststoffer op til 100 mm. Ideel til 
stort flow af sort spildevand.

SEV- OG SE1-PUMPERNES EGENSKABER
– og hvad betyder det for dig

SEV- og SE1-serierne af robuste spildevandspumper med 
væskefri motorkøling er udviklet til krævende drifts-
forhold. De kan installeres permanent ved hjælp af et 

autokoblingssystem med styrerør eller en fast rørtilslut-
ning, men er også velegnede til fritstående installationer 
eller som transportable hjælpepumper.



grunDfos DK A/s
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 50 50
CVR: 19 34 27 35

www.grundfos.dk
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ET sTØrrE PErsPEKTIV
Ved at kombinere den bedste teknologi med nye måder at 
tænke på vil vi hos Grundfos stræbe efter at udvikle endnu bedre 
pumper, systemer, tjenester og standarder. Med et komplet 
produktprogram, som indeholder enhver tænkelig løsning inden 
for vandbehandling, er vi den mest omfattende udbyder på 
markedet i dag.

Nogle af nøgleprodukterne er:

  Neddykkede pumper

  Tørtopstillede pumper

  Spildevandspumper

  Miksere, strømningsdannere og recirkulationspumper

  Pumpestationer

  Overvågning og styring

  Dosering og desinfektion

  Beluftningsudstyr

Vores produkter er resultatet af årtiers avanceret ingeniør-
arbejde og understøttet af et verdensomspændende 
servicenetværk. 

G
D

K 
\ 

02
13


