GRUNDFOS PUST

Prefabricerade pumpstationer

Kompletta
villapumpstationer
För avlopp och dränering från LTA-områden,
enskilda hushåll, flerfamiljshus samt mindre
industrier

GRUNDFOS villapumpstationer
Grundfos erbjuder kompletta lösningar för
avlopp och dränering från LTA-områden,
enskilda hushåll, flerfamiljshus och
mindre industrier
Grundfos PUST villapumpstationer är robusta, välkonstruerade pumpbrunnar av polyetylen som
levereras med alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftsäkra styrenheter. Du
får en komplett pumpstation som är färdig att grävas ned. Eftersom allt kommer från en
och samma leverantör kan du vara tryggt förvissad om att alla delar uppfyller högt ställda
kvalitetskrav och är perfekt anpassade för varandra.
När pumpstationen väl installerats upptäcker du snart att underhållet reducerats till
ett absolut minimum. Robusta material, i kombination med bekvämt åtkomliga
ventiler och pumpar, innebär enklare underhåll.

Korrosionsbeständiga material

Grundfos pumpstationer är helt tillverkade av korrosionsbeständiga
material. Detta kompromisslösa materialval och den unika konstruktionen
gör enheterna både underhållsvänliga och driftsäkra.

Modulär flexibilitet

De prefabricerade pumpstationerna består av fyra huvudelement:
En eller två driftsäkra pumpar med hög verkningsgrad, en pumpbrunn
som dimensioneras efter de aktuella kraven, samtliga rör och ventiler
samt styrenheter som sörjer för en effektiv och säker drift.

Finns i många storlekar

Pumpstationerna finns i en rad olika storlekar, som omfattar fem
standarddiametrar och nio standarddjup.
Standardversionerna uppdateras regelbundet med fler versioner.
Du hittar de senaste nyheterna på:

www.grundfos.se/villapumpstationer
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Olika typer av installationer
PUST AUTOADAPT

PUST Basic

PUST AUTOADAPT
• Inga vippor
(nivågivare inbyggt i pumpen)
• Inget styrskåp
(styrning inbyggt i pumpen)
• Snabb installation
(koppla in elen och kör igång)
• Rostfri rörledning
och gejdsystem
• Rostfria back- och
avstängningsventiler

Med pumpar som har
inbyggd nivåstyrning

Driftsäker och flexibel lösning
Grundfos PUST är prefabricerade pumpstationer tillverkade av åldersbeständig polyethylen.
PUST finns med sumpdiameter från 500 mm till 1 700
mm och i höjder från 1 000 mm till 6 000 mm för
installation av enkel- eller dubbelpumpar.

Med vippor och
automatikskåp

PUST är konstruerad för att motverka uppdrift.
Inlopp tas på plats och anpassas till befintliga rör.
En komplett leverantör
Grundfos erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer av polyethylen, inklusive alla nödvändiga
tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra
styrenheter - allt från en och samma leverantör.

Komplett program av
automatikskåp och styrenheter
Grundfos erbjuder ett komplett program av
styrenheter och automatikskåp som omfattar
allt från nivåvippor till avancerad, inbyggd
kommunikation.

Automatikskåp
• LC/LCD 108
• LC/LCD 115

Dedicated Control
• DC - enkelpump
• DCD - dubbla pumpar

CIU larm- & kommunikationsenhet för
AUTOADAPT-pumpar

Robusta och driftsäkra pumpstationer

Flexibilitet och kvalitet in i minsta detalj

Grundfos prefabricerade pumpstationer ger maximal frihet och flexibilitet vid
installationen och ytterst litet kringarbete. Pumpbrunnarna finns i fem olika
standarddiametrar och kan levereras med nio olika standarddjup.

Pumpbrunn gjuten i ett stycke av
polyetylen, klar för installation. Den
ljusgrå färgen underlättar visuella
inspektioner.

Korrosionsbeständiga rör och ventiler
i 2-tums rostfritt stål eller PE/PP.

Pumpstationen levereras med autokopplingssystem med rör, ventiler och
gejderrörsystem i 2-tums rostfritt stål.

Inloppen tas upp individuellt på
plats med en hålsåg, vilket ger
flexibel installation.

Klacken i pumpsumpens botten
används för att hålla autokopplingen
i rätt läge utan fixering vid pumpsumpen. Alla komponenter kan nås eller
tas ut upptill, utan att någon behöver
gå ned i pumpstationen.

Fristående installation

En klaffbackventil har monterats i
snabbkopplingen för enklare åtkomst.
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- med unika funktioner

Alla enheter levereras med lock i PE med en speciell låsmekanism. Skruvhuvudet har trekantig form som förhindrar
obehöriga att öppna locket. Andra locktyper och
klasser upp till 40 ton kan beställas.

2-tumsrörsystemet för
Grundfos pumpstationer
kan vid behov jordas
elektriskt.

Pumpstationen är konstruerad
för att förhindra uppdrift.

Pumpstationen är utformad för
att motverka problem med lukt.

Installation med två pumpar

De pumpstationer som används
för installationer med två pumpar har en bredare botten med
förstärkning som förstyvar
botten. Även denna konstruktion motverkar
problem med lukt.
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LÅGTRYCKSAVLOPP (LTA)
PÅ GRUNDFOS SÄTT
I ett konventionellt ledningssystem för spillvatten läggs ledningarna på frostfritt djup
(ca 2 m) med självfall. Ett LTA-system kräver
inget självfall och ledningarna kan förläggas
grunt (0,8-1,0 m djup) och då förses med
isolering och frostskydd.

pumpar spillvattnet till en mellanpumpstation
för vidaretransport till det kommunala nätet.
Fördelarna med ett LTA-system är bland annat
låga energikostnader och kostnadseffektiv
installation. Små ledningsdimensioner gör det
även möjligt att ta sig fram i terrängen utan
något större ingrepp i naturen och lämpar sig
utmärkt i kuperade områden med befintlig
bebyggelse.

Varje fastighet i området förses med en villapumpstation som binds ihop till ett nät som

Grundfos SEG AUTOADAPT är en

robust avloppspump i gjutjärn med
marknadens effektivaste skärsystem, speciellt framtagen för
obehandlat avloppsvatten

Grundfos SEG AUTOADAPT i korthet
• SEG AUTOADAPT är en skärande avloppspump för
säker drift. Pumpen har inget behov av automatikskåp, elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.
• Nivåsensor med automatisk start/stopp
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•
•
•
•
•
•

Motorskydd mot överström och hög temperatur
Konditionskörning var 3:e dag (2 sek)
Torrkörningsskydd
Snabbkoppling av kabel till pump i rostfritt stål
Inbyggd larmfunktion & möjlighet till kommunikation
Slurpfunktion/självrensande tömningsfunktion

Grundfos villapumpstation PUST med SEG
avloppspump har ett effektivt skärsystem för
bortpumpning av avloppsvatten hos enskilda
hushåll, flerfamiljshus och LTA-system.
Grundfos villapumpstation med SEG AUTOADAPT eliminerar behovet av automatikskåp,
nivåvippor och elektroder eftersom pumparna
är konstruerade med integrerad nivåreglering.

Installera pumpen i brunnen och den anpassar
automatiskt driften efter rådande driftsförhållanden, t ex en eller flera pumpar i brunnen.
SEG AUTOADAPT erbjuder även möjlighet till
felmeddelanden och kommunikation.

DU VET VÄL ATT..

Grundfos LTA-designverktyg SIMPS
Grundfos har tagit fram ett unikt verktyg för
design, utformning och simulering av trycksatta
pumpsystem. Läs mer på sidan 15

Grundfos villapumpstationer PUST med
SEG AUTOADAPT avloppspumpar används med fördel i
LTA-system för enkel installation och säker drift
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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.

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.

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.

Intelligent drift
Pumpar med AUTOADAPT anpassar sig automatiskt till
de dynamiska driftsförhållandena för pumpsystemet,
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.

Överhettningsskydd
Motorn är försedd
med termobrytare och
elektroniskt motorskydd.

t
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Torrkörningsgivare
Den inbyggda torrkörningsgivaren av rostfritt stål förhindrar
torrkörning och fungerar som
indikator för stoppnivå. Varje gång
strömförsörjningen varit bruten
kalibreras tryckgivaren om efter
omgivande lufttryck. AUTOADAPTpumpar i explosionsskyddad
version har två torrkörningsgivare.
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Datakommunikation
All relevant driftsinformation och alla
händelser loggförs i pumpens lektronik.
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 larmlogg i
AUTOADAPT-pumpen.

Beprövad pumpteknik
Underhållsfria kullager
för tuffa förhållanden
Samtliga kullager är
permanentsmorda.

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.

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.

AUTOADAPT
Finns i en 1-fasvariant,
som har högre startmoment än traditionella pumpar med
skärsystem, och en
3-fasvariant, som
säkerställer att pumpen
alltid arbetar med rätt
rotationsriktning.

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

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

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.
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Fem standarddiametrar
PUST PS.R.05

• Övre diameter 400 mm, sumpdiameter 500 mm
• Djup 2000 mm, 2500 mm eller 3000 mm
• Förberedd för installation av en Grundfos
dräneringspump av typ Unilift KP

PUST PS.R.08

• Övre diameter 600 mm, sumpdiameter 800 mm
• Djup 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm eller 3000 mm
• Förberedd för installation av en pump ur Grundfos serie
Unilift AP, DP, EF, SEG eller SEG AUTOADAPT, DP AUTOADAPT och
EF AUTOADAPT

PUST PS.R.10

• Övre diameter 800 mm, sumpdiameter 1000 mm
• Djup 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm eller 3000 mm
• Förberedd för installation av en pump ur Grundfos serie
Unilift AP, DP, EF, SL1, SLV, SEG eller SEG AUTOADAPT,
DP AUTOADAPT, EF AUTOADAPT, SL1 AUTOADAPT och
SLV AUTOADAPT

PUST PS.R.12.S - för en pump

• Övre diameter 1000 mm, sumpdiameter 1200 mm
• Djup 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm eller 3000 mm
• Förberedd för installation av en pump ur Grundfos serie
Unilift AP, DP, EF, SL1, SLV, SEG eller SEG AUTOADAPT,
DP AUTOADAPT, EF AUTOADAPT, SL1 AUTOADAPT och
SLV AUTOADAPT

PUST PS.R.12.D - för två pumpar

• Övre diameter 1000 mm, sumpdiameter 1200 mm
• Djup 2000 mm, 2500 mm eller 3000 mm
• Förberedd för installation av två pumpar ur Grundfos serie
Unilift AP, DP, EF, SL1, SLV, SEG eller SEG AUTOADAPT, DP AUTOADAPT,
EF AUTOADAPT, SL1 AUTOADAPT och SLV AUTOADAPT

PUST PS.R.17.D - för två pumpar

• Övre diameter 1400, sumpdiameter 1700 mm
• Djup 2000 mm till 6000 mm
• Förberedd för installation av två pumpar ur Grundfos serie
SEG, SL1, SLV, SE1 eller SEV
Grundfos tillhandahåller även stora prefabricerade pumpstationer, se sidan 12-13.
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Tillbehör, larm & kommunikationsenheter
Typ					

Beskrivning			

Artikelnr.

Isoleringsfodral
Isoleringsfodralet placeras direkt
över rör och ventiler för att skydda
anläggningen mot frost.

Förhöjning
(höjd 300 mm)

CIU kommunikationsenhet för
AUTOADAPTpumpar

Larmskåp FCB
för AUTOADAPTpumpar

Larm- och
säkerhetsbrytare

Låsbart
utomhusskåp

Automatikskåp
LC/LCD

Körbar betäckning
inkl. betongkägla

Tripodkärra
WLL 100

96 57 15 29

Grundfos förhöjning passar till
PUST PS.R.08 och PUST PS.R.10.
Kapas på plats till önskvärd höjd.
Befintligt lock används.

98 61 13 06

CIU 902 utan kommunikationskort

97 64 46 90

CIU 202 med Modbus RTU kommunikationskort

97 64 47 28

CIU 252 med GSM/GPRS kommunikationskort

97 64 47 29

CIU 272 GRM kommunikationskort

97 64 47 30

Låsbart larmskåp med ljus- och ljudsignal.
220 V uttag och stolpinfästning (kan även
placeras på vägg).

99 25 96 82

Föreberett för kommunikation med
CIU 902 med kabel och med PC-Tool.

98 10 12 52

Larm- och säkerhetsbrytare för inom- och
utomhusmontage, IP20
Larm- och säkerhetsbrytare för 1 pump
Larm- och säkerhetsbrytare för 2 pumpar

98 10 12 54
98 10 12 55

Låsbart larmskåp med ljus- och ljudsignal.

98 10 12 58

Föreberett för kommunikation med
CIU 902 med kabel.

98 10 12 52

Automatikskåp LC 108, för 1 pump, direktstart. IP 55.
Start, stopp, larm. Inkl. potentialfri utgång.

96 84 19 17
96 84 19 21
96 84 19 25

Automatikskåp LCD 108, för 2 pumpar, direktstart. IP 55.
Start, stopp, larm. Inkl. potentialfri utgång.

96 84 19 96
96 84 20 02
96 84 20 05

Automatikskåp LC 115 inkl. LT200 för styrning
med analog tryckgivare. Start, stopp, larm. Inkl.
potentialfri utgång.

98 89 10 31
98 89 09 64
98 89 10 33

Automatikskåp LCD 115 inkl. LT200 för styrning
med analog tryckgivare. Start, stopp, larm. Inkl.
potentialfri utgång.

98 89 14 48
98 89 14 49
98 89 14 50

Glasfiberlock, 12,5 ton för PUST PS.R.08
Glasfiberlock, 12,5 ton för PUST PS.R.10
Gjutjärnslock, 40 ton för PUST PS.R.08
Gjutjärnslock, 40 ton för PUST PS.R.10

98 84 18 11
98 84 18 13
98 84 18 10
98 84 18 12

WLL 100 är ett hjälpmedel för att lyfta och sänka
pumpar i pumpgropen. Den är ihopfällbar och
kan köras som en säckkärra (fungerar som en
vinsch). Max belastning 100 kg.

96 73 14 68
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Stora Prefabricerade Pumpstationer

Med Grundfos stora kundanpassade
pumpstationer kan du välja mellan
olika typer av installationer
Pumpstation
Pumpstation med dränkt pump, med eller utan inbyggd serviceplattform och manöverpanel ovanför markytan. Förinstallerad
och fabrikstestad före leverans, vilket minimerar installationstiden på plats och ger god driftsäkerhet.
Grundfos pumpprogram med vertikal installation i brunn med
kopplingsfot.

Pumpstation med överbyggnad
Prefabricerad pumpstation som är fabrikstestad före leverans,
vilket minimerar installationstiden på plats och ger god driftsäkerhet.
Försedd med Grundfos pumpprogram för torr eller dränkt
installation.

Specialvarianter
Prefabricerade speciallösningar enligt era önskemål.
Det mesta är möjligt! Kontakta oss så hjälper vi gärna till.

12

Grundfos GEF
Från idé till färdig leverans
Anpassad efter dina behov

Praktiskt taget oförstörbar

Grundfos erbjuder en serie stora, prefabricerade pumpstationer. Dessa pumpstationers huvudkonstruktion är
tillverkad av glasfiberarmerad polyester, vilket ger en
extremt robust och hållbar konstruktion.

Pumpstationen är fullständigt resistent mot röta och
sönderrivning eller andra destruktiva krafter, och
garanteras hålla vattnet där det ska vara.

Allt i ett-enheter

Våra stora pumpstationer tillverkas alltid helt efter beställning. Speciella material och ytbeläggningar finns tillgängliga för applikationer som innehåller aggressiva ämnen
som syra, olja eller alkaliska ämnen.

Vi kan prefabricera pumpstationerna exakt efter dina
specifikationer, med torr eller våt brunn, eller en kombination av båda, om så behövs. Pumpstationerna levereras som
allt-i- ett-enheter, kompletta med pumpar, rörledningar, ventiler, styrenheter, serviceutrustning etc.

Allt från samma leverantör
Kort sagt: berätta hur du vill ha din pumpstation konstruerad och vad du vill ha inne i den, så levererar vi ett komplett paket. Tack vare att du får allt från en och samma
leverantör kan du vara tryggt förvissad om att alla delar
uppfyller högt ställda kvalitetskrav och är perfekt anpassade för varandra.

Efter beställning

Alla storlekar, alla konfigurationer
Pumpstationerna kan byggas för att uppfylla praktiskt
taget alla krav i fråga om storlek och konfiguration.
Pumpstationerna erbjuds som kompletta paket.
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Grundfos Service & Solutions
Ett urval av våra serviceerbjudanden
Driftsäkerhet, effektivitet och lång livslängd
Driftsäkerhet, effektivitet och lång livslängd är viktiga
faktorer som följer med när du köper en Grundfosprodukt.
Men vi nöjer oss inte med att bara sälja en produkt till dig.
Vi vill att du ska vara nöjd med produkten och känner därför
ett ansvar för att den fungerar bra under hela dess livslängd. Det är då GRUNDFOS SERVICE kommer in i bilden.
Vår vision är att GRUNDFOS SERVICE ska uppfattas som
det bästa marknaden kan erbjuda och därigenom bidraga
till att GRUNDFOS blir kundens naturliga val vid köp av
pumpar, pumpstyrningar och våra tjänster.
Vår målsättning är att GRUNDFOS SERVICE ska tillhandahålla en effektiv, väl utbyggd och lokalt förankrad serviceorganisation över hela landet. Vi kan därför erbjuda dig:
Servicetjänster – till en fast kostnad
När du har en gammal pump som behöver bytas ut har vi
för flera pumpar ett fast pris för att ta bort din gamla pump
och montera dit en ny.
Uppstart
Vi hjälper dig att programmera och justera in din anläggning så att den får en dokumenterad och optimal drift.
Information samt utbildning av underhålls- och driftspersonal ingår vid uppstartstillfället.
Avtal
Vi kan erbjuda olika typer av avtal som säkerställer att din
anläggning får en lägre driftskostnad och längre livslängd.
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Projekt & Ombyggnad
GRUNDFOS SERVICE har lång erfarenhet och kunskap när
det gäller ombyggnad och renovering av pumpanläggningar och pumpstationer. Vi tar fram tekniska lösningar
samt konstruerar och bygger specialanpassade anläggningar.
Låt oss komma ut och titta på ditt objekt så att vi kan
lämna en korrekt offert.
Utbildning
Vi erbjuder praktisk och teoretisk utbildning på pumpar
och applikationer och anpassar gärna utbildningen så att
den motsvarar dina specifika behov.
Reservdelar & Reparation
Du kan välja mellan att få din produkt reparerad på plats
eller lämna in den till verkstad. Vi lämnar 1 års garanti på
samtliga reparationer av Grundfos produkter.
Vi har ett välsorterat lager av reservdelar som vid behov
kan expresslevereras för att nå dig inom 24 timmar.
Garantireklamationer
Vi handlägger garantireklamationer på ett snabbt och
professionellt sätt.

Grundfos Service & Solutions
Telefon: 0771-32 23 00
E-mail: service-se@grundfos.com

Grundfos LTA-designverktyg
Dimensionering och simulering
av LTA-områden
Grundfos kan hjälpa till med både dimensionering och simulering av LTA-områden.
Dimensionering av rörsystem, pumpar och pumpstationer för ert system.
Simulering av funktionen i systemet under en dag eller en vecka, under en helg
eller en vardag, av åretruntboende eller säsongsboende eller områden med båda typerna av boende.
•

Vi ger råd om hur man optimerar anslutningen till det kommunala systemet

•

Vi ger råd om användande av mellanpumpstationer

•

Vi använder vårt dataprogram SIMPS (Simulation of Pressurized Systems), utvecklat
i samarbete mellan Grundfos och DHI .

SIMPS - Simulation of Pressurized Systems

Dimensionering
Vid dimensionering av rörsystem, pumpstationer och pumpar
utgår vi från de kriterier som fastslås i EN 1671 avseende:
•

Hastighet på avloppsvattnet i rörsystemet

•

Uppehållstid på avloppsvattnet i rörsystemet

•

Nödvolym i pumpstationen

Vi överväger strömförbrukning, kraftillförsel, geografi, ekonomi och framtida
utbyggnad redan i designstadiet.
Vi försöker tänka på allt för att ert system skall bli precis så bra som ni önskar.
Vi skapar ett rörsystem på en karta och testkör det i SIMPS. Kartan kan vara
Google Maps eller en uppladdad karta.
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GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Telefon: 0771-32 23 00
info-se@grundfos.com
www.grundfos.se
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Ytterligare information finns på
www.grundfos.se/villapumpstationer

