
EFFEKTIV  
SPILDEVANDS-

BEHANDLING
Nå dine mål for energi

effektiv isering med 
professionelle mixere, 

strømningsdannere og 
recirkulationspumper

SMD, SMG, SFG and SRG
GRUNDFOS SPILDEVAND



GRUNDFOS MIXERE 
HØJ ENERGIEFFKTIVITET
LAVE LIVSCYKLUS -
OMKOSTNINGER

Mixning er en vigtig del af spildevandsbehandlingen, som kan være afgørende 
for, om du når dine mål for energieffektivitet. Grundfos har lanceret en serie af 
SMD/SMG-mixere, SFG-strømningsdannere og SRG-recirkulationspumper, der 
hjælper dig med at sikre et lavere energiforbrug for en lang række applikationer, 
hvor driften skal være justerbar og effektiv, og hvor pladsen er begrænset. 

Når man taler om mixning, måles virkningsgraden altid ved hjælp af den mængde 
energi, der kræves for at skabe den nødvendige trykkraft, dvs. sikre den krævede mix
ning. Det betyder, at mixerens virkningsgrad udtrykkes som forholdet mellem trykkraft 
og indgangseffekt: 

Grundfos’ mixere leverer en suveræn virkningsgrad målt på forholdet mellem 
trykkraft og effekt (T/P). Men det er ikke kun virkningsgraden, der er optimeret. 
Også driftssikkerheden og levetiden er optimeret med fx tredobbelt akseltæt
ningssystem med slidring med keramisk coating, slidstærkt planetgear og vin
kelkontaktlejer samt sidst, og ikke mindst en højeffektiv og selvrensende propel. 
Alt dette bidrager til, at livscyklusomkostningerne holdes på et minimum.

Udtrykket for virkningsgrad er defineret i den internationale standard ISO 21630 og er gældende 
for alle mixerbrands.

Mixers virkningsgrad 

= 

kraft - effekt forhold (Thrust to power ratio) 

= 

 kraft  [ Newton ] Effekten er indgangseffekten (P1).
Effekt      Watt



HÅNDBOG OM MIXNING 

Grundfos’ håndbog “Design recommendations for mixing” dækker en 
lang række mixningsrelaterede områder, herunder anvendelsesområder.

Den kan hentes som PDF ved at udfylde formularen på denne side:

http://www.grundfos.com/campaigns/downloadmixerhandbook.html

VÆRKTØJER TIL DIMENSIONERING

Vi gør det let for dig at dimensionere og installere vores løsninger. Din Grundfosrepræsentant kan rådgive dig om designrelate
rede spørgsmål ved hjælp af CFDsimuleringer og hjælpe dig med at finde og anvende Grundfosværktøjer, tekniske artikler og 
dokumentation, som opfylder lige netop dine krav.

Med vores mixere og strømningsdannere sikrer
• Et suverænt T/Pforhold baseret på det bedste hydrauli

ske design i produktklassen kombineret med energieffek
tive motorer bygget af IE3komponenter

• En lang række kvalitetsfunktioner som standard, der 
sikrer optimeret drift og energibesparelser

• Sammen med recirkulationspumper et komplet pro
duktsortiment inden for næsten alle ydelsesintervaller, 
hvilket gør det muligt at vælge energieffektive produkter.

Du får
• Energi og driftsbesparelser med kort tilbagebetalingstid
• Ingen overdimensionering af spildevandsanlæg, hvilket 

giver et reduceret energiforbrug
• Længere levetid for mixer og 

strømningsdannerinstallationen.

Andre muligheder for anlægsoptimering
Grundfos leverer også en række andre løsninger, som kan bidrage til at optimere og øge dit anlægs virkningsgrad yderligere:
• Grundfos Remote Management (GRM): giver mulighed for fjernovervågning og betjening
• Variable frekvensdrev (CUE): giver mulighed for hastighedsregulering og dermed præcis tilpasning.

Serien af mixere, strømningsdannere og recirkulationspumper leveres som standard med en lang række design, materiale 
og produktforbedringer, som fx:
• Forlænger produktets levetid
• Øger virkningsgraden
• Sikrer let installation, service og vedligeholdelse.



LANG LEVETID 
STORE DRIFTSFORDELE

Grundfos’ sortiment af mixere, strømnings
dannere og recirkulationspumper dækker alle 
anvendelsesområder inden for spildevandsbe
handling, landbrug og industri, og kan hånd
tere væskemiljøer med varierende koncentra
tioner af både faste stoffer og densitets og 
viskositetsniveauer.

Her vises de vigtigste funktioner for 
SMGmixere, SFGstrømningsdannere og 
SRGcirkulationspumperne. 

SMD har lignende funktioner, men intet gear.

Planetgear 
– i slankt design og med opti
mal hydrodynamisk ydelse

Kabelbøjningsbeskyttelse 
– medfølger som standard for at 
beskytte kablet

Dobbeltforseglet kabelindgang 
– forhindrer lækage gennem 
kabelindgangen

Galvanisk beskyttelse 
– for minimal slitage på grund 
af korrosion

Koniske rullelejer 
– absorberer axiale og radiale 
kræfter og forhindrer kraftige 
belastninger af gearhjul og 
motorlejer

Flertrins-forseglingssystem 
– forhindrer faste stoffer og spildevand i at trænge ind i 
gearkassen

Optimeret propel 
– optimeret form på propelblad for effektiv generering af 
trykkraft og selvrensende effekt

Vand-i-olie-sensor 
– beskyttelse mod skader forår
saget af lækager

Termisk beskyttelse 
– PTC eller PTO i hver 
fasevikling

Højeffektiv og robust motor 
– bygget med IE3komponenter og i isoleringsklasse H – 
reduceret energiforbrug

Rullelejer med livstidssmøring 
– med højtemperaturfedt og øget 
tolerance

Korrosionsbeskyttelse – 
450μmcoating som standard

LET AT SERVICERE

Vi har gjort det nemt for dig at arbejde 
med Grundfos’ løsninger til optimal 
spildevandsbehandling 
•  Intervallerne for service er lange
•  Adgangen til reservedele let
•  Overskuelige idriftsætningsinstruktioner
•  Mulighed for serviceaftale på dit anlæg
Kontakt din lokale Grundfos sælger og lad os tage 
en uforpligtnede snak om dine behov.

HELE GRUNDFOS – LIGE VED HÅNDEN

Grundfos Product Center gør det let at 
finde og bestille reservedele.

www.grundfos.dk/gpc

VI HAR MANGE ÅRS ERFARING

Læs om vores gode erfaringer med installationer i spildevandsanlæg i hele verden.

Find cases og yderligere oplysninger på www.grundfos.com (engelsk)
http://www.grundfos.com/products/find-product/smd-smg-sfg.html#cases



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

N
av

ne
t G

ru
nd

fo
s, 

G
ru

nd
fo

s-
lo

go
et

 o
g 

sl
og

an
et

 B
e 

> 
Th

in
k 

> 
In

no
va

te
 e

r a
lle

 re
gi

st
re

re
de

 v
ar

em
æ

rk
er

 ti
lh

ør
en

de
 G

ru
nd

fo
s H

ol
di

ng
 A

/S
 e

lle
r G

ru
nd

fo
s A

/S
. A

lle
 re

tt
ig

he
de

r f
or

be
ho

ld
es

 p
å 

ve
rd

en
sp

la
n.

96
49

53
57

 /
 0

31
7 

/ 
G

D
K

GRUNDFOS SPILDEVANDSLØSNINGER
Siden 1945 har Grundfos udviklet og leveret profes
sionelle pumpeløsninger inden for både industrien, 
private boliger, kommercielle bygninger, vandforsy
ning og spildevand. 

Med serien af mixere, strømningsdannere og recir
kulationspumper kan til tilbyde lave livscyklus
omkostninger og høj hydraulisk stabilitet for pro
cestanke på spildevandsanlæg og kan fx bidrage 
med Computational Fluid Dynamics (DFD) flowsi
muleringer i design og specifikationsfasen.


