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GRUNDFOS SEG AUTOADAPT 

GRUNDFOS SEG AUTOADAPT  
EN UNIK AVLOPPSPUMP MED INBYGGD NIVÅSENSOR OCH EFFEKTIVT 
SKÄRSYSTEM FÖR BORTPUMPNING AV AVLOPPSVATTEN



AUTOADAPT – allt integrerat i pumpen. 

Traditionell lösning med pumpar, nivåreglerings-
system och styrenhet som separata enheter 

KONSTRUERAD FÖR HÖG DRIFTSÄKERHET, 
VERKNINGSGRAD OCH KOSTNADS-
EFFEKTIVITET

Grundfos SEG AUTOADAPT avloppspumpar med effektivt skärsystem är 
konstruerade speciellt för att pumpa obehandlat avloppsvatten i små 
samhällen eller glesbefolkade områden, där det inte finns något 
avloppssystem, eller där system med självfall är olämpliga.

Trycksatta system är det perfekta valet för transport av spillvatten från 
hushåll. Grundfos SEG AUTOADAPT kombinerar kostnadseffektivitet med 
maximalt miljöskydd genom att möjliggöra användning av klenare tryck-
ledningsrör, som kräver minimal investering.

SEG AUTOADAPT är konstruerad för att minimera kostnaderna vid ett 
eventuellt stillestånd och samtidigt upprätthålla maximal prestanda 
under hela systemets livslängd. Utöver serien SEG AUTOADAPT,  som har 
integrerad nivåsensor och styrning, finns en standardserie SEG-pumpar 
med externa nivågivare och extern styrning.

IDEALISK FÖR TRYCKSATTA 
SPILLVATTENSYSTEM 
Pumparna i serien SEG AUTOADAPT är idealiska för många 
olika applikationer inom kommunal, privat och industriell 
spillvattenhantering, liksom i områden där avloppssystem med 
självfall saknas, och kan installeras som fristående pumpar eller på 
autokopplingssystem. 

• Glest befolkade områden, små byar och jordbruk 
• Områden med svårhanterlig topografi 
 (hushållsspillvatten och kommunalt spillvatten)
• Områden med hög grundvattennivå 
 (hushållsspillvatten och kommunalt spillvatten)
• Kommersiella byggnader med klenare tryckledningar
• Applikationer för industrispillvatten som innehåller fibrer



Beteckning Motoreffekt Antal faser 

SEG.40.40.3 4 kW 3-fas

SEG.40.31.3 3,1 kW 3-fas

SEG.40.26.3 2,6 kW 3-fas

SEG.40.15.3 1,5 kW 3-fas

SEG.40.15.1 1,5 kW 1-fas

SEG.40.12.3 1,2 kW 3-fas

SEG.40.12.1 1,2 kW 1-fas

SEG.40.09.3 0,9 kW 3-fas

SEG.40.09.1 0,9 kW 1-fas

Kapacitetsöversikt SEG AUTOADAPT

AUTOADAPT SÄTTER NYA STANDARDER FÖR 
DRIFTSÄKERHET OCH VERKNINGSGRAD 
Med AUTOADAPT slipper man alla externa givare, brytare 
och kablar i brunnen, eftersom alla givare är inbyggda i 
pumpen och automatiskt anpassar sig till de dynamiska 
förhållandena i brunnen. Detta underlättar installation 
och driftsättning samt ger bättre driftsäkerhet.

Trygga spillvattenöverföringen
Det viktigaste vid pumpning av spillvatten är driftsäker-
het och hög verkningsgrad. Upp till 75% av alla service-
besök till spillvattenbrunnar orsakas av fel på nivåvippor 

eller elektroder. Genom att det inte finns några externa 
givare och extra kablar i brunnen eliminerar Grundfos 
det som brukar vara den svagaste punkten i dränkbara 
system för spillvattenpumpning.

Detta säkerställer att spillvattenpumpsystemet fungerar 
driftsäkert och ger lägre kostnader för installation och 
drift, samtidigt som övervakning och erforderliga larm 
bibehålls. 

EN REVOLUTION INOM PUMPBRUNNSHANTERING
• Intelligent lösning
 AUTOADAPT eliminerar behovet av extra kablar, flödes-

brytare och givare i brunnen – allt är inbyggt i pumpen.
En patenterad lösning från Grundfos som minimerar 
komplexitet och risk för haveri.

• Minska din investering
 Eftersom inga externa givare behövs är AUTOADAPT 

enklare att installera, driftsätta och använda. Tack vare 
de integrerade givarna kan pumpar med AUTOADAPT 
användas även i trånga brunnar.

• Plug-and-Pump
 Under driftsättningen detekterar pumpar med 

Grundfos AUTOADAPT automatiskt närvaro av andra 
pumpar i brunnen och anpassar sig därefter. Upp till 
fyra pumpar med AUTOADAPT kan arbeta alternerande 
tillsammans. Vid stort inflöde arbetar pumparna 
med AUTOADAPT automatiskt parallellt, så att optimal 
kapacitet hela tiden säkerställs.

• Kommunikation efter behov
 Pumpar med AUTOADAPT är intelligenta och fristående 

lösningar, som enkelt kan integreras i SCADA-system 
eller system för fjärrövervakning av pumpstationer. 
Som standard avger en AUTOADAPT-pump en gemensam 
larmsignal från ett inbyggt larmrelä. Med intelligent 
kommunikation överlagrad på nätspänningen kan en 
kommunikationsenhet från Grundfos anslutas utan 
ytterligare kablar i brunnen. Kommunikationsenheten 
ger åtkomst till många olika inställningar, statistik samt 
fellogg i AUTOADAPT-pumpen. 

• Gjorda för varandra
 Pumpar med AUTOADAPT är idealiska att använda i 

Grundfos prefabricerade pumpstationer. Det kompletta 
systemet sätter nya standarder för enkelhet, driftsäker-
het och hög verkningsgrad.

Grundfos SEG AUTOADAPT kan fås med flera olika motorer:



Torrkörningsgivare
Den inbyggda torrkörnings-
givaren av rostfritt stål förhindrar 
torrkörning och fungerar som 
indikator för stoppnivå. Varje gång 
strömförsörjningen varit bruten 
kalibreras tryckgivaren om efter 
omgivande lufttryck. AUTOADAPT-
pumpar i explosionsskyddad 
version har två torrkörningsgivare.

Överhettningsskydd
Motorn är försedd 
med termobrytare och 
elektroniskt motor-
skydd.

Intelligent drift
Pumpar med AUTOADAPT anpassar sig automatiskt 

till de dynamiska driftsförhållandena för pump-
systemet, liksom till antalet pumpar i systemet. 

Som standard har varje pump startfördröjning och 
motionskörningsfunktion. Dessutom är det 

möjligt att aktivera funktioner som 
 t ex eftergång, för att avlägsna 

flytande skikt i brunnen. 

Larmrelä
Som standard finns 
ett larmrelä inbyggt, 
som kan användas 
för siren, lampa eller 
annan anordning för 
larmindikering.

EGENSKAPER HOS SEG AUTOADAPT 

Grundfos AUTOADAPT-pumpar har inbyggt motorskydd, 
larmrelä samt fasföljdsövervakning, för att säkerställa att 
motorn inte körs med fel rotationsriktning. Ingen extern 
styrenhet behövs. För explosionsskyddade versioner är 
erforderlig Ex-barriär inbyggd.

Intern övervakning är installerad som standard, vilket 
säkerställer lång livslängd. En installation med AUTOADAPT 
körs aldrig torr och tidsinställd motionskörning 
säkerställer att pumpen alltid är klar för drift.

Tryckgivare
Inbyggd tryckgivare med 
robust hölje av rostfritt 
stål. Tryckgivaren är en 
analog trycksensor, som 
kalibreras efter det faktiska 
lufttrycket efter varje 
pumpcykel. Den patenterade 
kalibreringsprincipen 
säkerställer exakta start- och 
stoppnivåer för pumpar med 
AUTOADAPT, oavsett rådande 
atmosfäriska förhållanden. 
De fabriksinställda nivåerna 
för start, stopp och larm 
är lämpliga för de flesta 
applikationer, men kan 
ändras.

Datakommunikation 
All relevant driftsinformation 

och alla händelser loggförs i 
pumpens elektronik. Ett antal 

olika kommunikationsenheter från 
Grundfos kan anslutas till pumpen 

via kommunikationskablarna som är 
integrerade i pumpens motorkabel. 

Enheterna ger åtkomst till många olika 
inställningar, statistik samt fellogg i 

AUTOADAPT-pumpen. 
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Kabelanslutning 
med stickkontakt  

Den innovativa kabelanslutningen 
av rostfritt stål förhindrar vatten 

från att tränga in i motorn om 
kabeln skadas. Kabeln är lätt att 

demontera vid service och 
pumpbyte.

Underhållsfria kullager 
för tuffa förhållanden
Samtliga kullager är 
permanentsmorda. 

Spännband som är 
lätt att öppna 
Spännbandet av rostfritt stål 
är ett innovativt sätt att anslu-
ta hydraulikdelen till motorn. 
Därmed är pumpens invändiga 
delar snabbt och enkel tillgäng-
liga vid serviceinspektion, utan 
behov av specialverktyg.

Patrontätning  
SEG-pumparna finns med 
två axeltätningsvarianter. 
Båda varianterna är av 
typen patrontätning, för 
längre tätningslivslängd 
och enkelt, problemfritt 
utbyte – även på fältet. 
Byte kan göras utan 
specialverktyg.

SmartTrim-system
Patenterad enkel justering av 
den fabriksinställda pumphjuls-
spalten bidrar till att behålla 
maximal verkningsgrad för 
pumpen. Det behövs inga 
specialverktyg och pumpen 
behöver inte demonteras.

BEPRÖVAD PUMPTEKNIK  

Patenterat skärsystem  
Fasta partiklar mals effektivt  ned till 
mindre bitar. Det är enkelt att utföra 

service av det patenterade skärsystemet, 
eftersom delarna demonteras snabbt utan 

specialverktyg. Finns för normala och mer 
krävande applikationer.

AUTOADAPT 
Finns i en 1-fasvariant, 

som har högre start- 
moment än traditio-

nella pumpar med 
skärsystem, och en 

3-fasvariant, som 
säkerställer att pumpen 

alltid arbetar med rätt 
rotationsriktning. 



 

GRUNDFOS GO REMOTE – FÖR SEG AUTOADAPT

Grundfos GO Remote är marknadens mest omfattande 
plattform för mobil pumpstyrning och driftassistans, 
inklusive dimensionering, utbyte av pumpar och åtkomst 
till all dokumentation. Grundfos GO Remote ger intuitiv 
hjälp och snabb åtkomst till Grundfos online-verktyg, 
samtidigt som den sparar värdefull tid vid rapportering 
och datainsamling.
 
Grundfos GO Remote är utformad för att spara tid och 
arbete för användaren. Appen kan laddas ned till alla 
enheter med operativsystem iOS eller Android.

Med Grundfos GO Remote kan du övervaka en eller flera 
pumpar, ändra inställningar, samla in data och generera 
rapporter i PDF-format. Grundfos GO Remote är bakåt-
kompatibel med många olika pumpar och produkter från 
Grundfos och kommunicerar med hjälp av radiosignaler 
eller infraröd teknik. 

Läs mer om Grundfos GO Remote på: www.grundfos.se

ÖVRIGA SPILLVATTENPUMPAR MED AUTOADAPT 

DP AUTOADAPT grundvattenpump
Idealisk som bärbar hjälppump. Sugsilen håller 
fasta partiklar större än 10 mm borta från 
pumpen. Silen är lätt att lossa för rengöring 
eller kontroll av pumphydrauliken. 

Avsedd för:
•  Dränkt installation
•  Transport av grund- och dagvatten  

utan fasta partiklar eller fibrer
•  Försedd med sugsil
•  Fri passage för fasta partiklar: 10 mm
•  Halvöppet flerbladigt pumphjul

EF AUTOADAPT gråvattenpump
Det inbyggda stället med tre ben gör att 
sugporten går fri från pumpbrunnens 
botten, och kan monteras fristående eller på 
autokopplingssystem.

Avsedd för:
•  Dränkt installation 
•  Transport av grund-, grå-, och dag- 

vatten samt industrispillvatten 
•  Vätska med små föroreningar eller fibrer
•  Fri passage för fasta partiklar: 30 mm
•  Öppet enbladigt pumphjul



 

TILLBEHÖR
Nedanstående tillbehör finns för Grundfos SEG AUTOADAPT-pumpar:

SLV AUTOADAPT avloppspump
Dessa pumpar har SuperVortex-pumphjul, 
vilket är idealiskt för vätska med stor andel 
fasta partiklar och fibrer. 

Avsedd för:
•  Dränkt installation
•  Transport av hushållsspillvatten, kommu-

nalt spillvatten och industrispillvatten
•  Torrsubstansinnehåll upp till 5 % 
•  Fri passage för fasta partiklar upp  

till 65 mm
•  Hög kapacitet och god hållbarhet

SL1 AUTOADAPT avloppspump
Dessa pumpar har enkanalshjul, vilket är 
idealiskt för stora mängder grund- och 
dagvatten samt spillvatten. 

Avsedd för:
•  Dränkt installation
•  Transport av hushållsspillvatten, 

kommunalt spillvatten och 
industrispillvatten

•  Torrsubstansinnehåll upp till 3 % 
•  Fri passage för fasta partiklar  

upp till 50 mm
•  Hög kapacitet och god hållbarhet

Grundfos GO: Dongel för iPhone med IR- och radiokommunikation

Grundfos GO: Modul med inbyggd IR- och radiokommunikation. Måste 
användas tillsammans med Android- eller iOS-baserad smartphone 
med Bluetooth-anslutning

Grundfos GO: CIU-enhet för: 

Grundfos GO: GSM/GPRS/SMS (till exempel för SCADA)

Grundfos GO: GRM (Grundfos Remote Management)

POWERLINE PC TOOL Link USB

AUTOADAPT larmskåp

PUST PS: Prefabricerad pumpstation i olika storlekar

Profibus-kommunikation

PROFINET IO-kommunikation

Modbus TCP

Modbus RTU/COMLI

Grundfos larmskåp är perfekta för LTA-system med villapump-
stationer. Larmskåpen har blixtlampa, siren, huvudbrytare samt 
snabbkoppling för extern anslutning av kommunikationsenheten
CIU 902.

CIU 902 finns med kabel för anslutning.
Kommunikation sker via Grundfos GO.

Grundfos larmskåp och 
kommunikationsenhet CIU 902
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GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel: 0771-32 23 00
info-se@grundfos.com
www.grundfos.se
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Ytterligare information finns på 
www.grundfos.se


