GRUNDFOS ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ
BLUETOOTH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ SP

Η υποβρύχια αντλία SP
συνεχίζει να θέτει πρότυπα
Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου οι υποβρύχιες λύσεις της Grundfos είναι αξεπέραστες στην αγορά.
Μια πλήρης λύση συνδυάζει μια υποβρύχια αντλία SP από ανοξείδωτο χάλυβα, έναν κινητήρα
MS/MMS κατασκευασμένο να ταιριάζει με την αντλία, μια αποκλειστική ηλεκτρονική μονάδα
προστασίας κινητήρα ή μετάδοση μεταβλητής ταχύτητας, συν ένα σύστημα απομακρυσμένης
διαχείρισης. Όλα μαζί, σας προσφέρουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης.
Ας δούμε μερικούς από τους τομείς όπου η υποβρύχια αντλία SP εξακολουθεί να θέτει νέα πρότυπα:

10% βελτίωση στην υδραυλική απόδοση
Αυξήσαμε την απόδοση της αντλίας από 60% στο περίπου 70% για τις νέες υποβρύχιες αντλίες SP 4",
μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ενεργειακό κόστος.
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Έως και 200% βελτιωμένη αντοχή στην άμμο
Τα έδρανα από ελαστικό υγρής σιλικόνης (LSR) διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και υψηλή
αντίσταση στη φθορά από την άμμο.
• 200% αύξηση από τα 50 στα 150 mg/l για την SP 4" (7, 9, 11, 14)
• 100% αύξηση από τα 50 στα 100 mg/l για την SP 6" (17, 30, 46, 60)
Χάρη στα ενσωματωμένα οκτάγωνα έδρανα και τα κανάλια έκπλυσης άμμου που διαθέτουν,
οι αντλίες είναι καλά προστατευμένες, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο παύσης της
αντλίας και της μη προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας.
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Έλεγχος της υποβρύχιας αντλίας SP μέσω Bluetooth
Η εφαρμογή SP Controller παρέχει έλεγχο της λύσης SP που
διαθέτετε σε πραγματικό χρόνο. Όταν ανοίγετε την εφαρμογή
SP Controller στο smartphone σας, εμφανίζεται το πλήκτρο
σύνδεσης ‘Connect’ όταν ένα προϊόν Grundfos με Bluetooth
βρίσκεται εντός εμβέλειας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε
τις υποβρύχιες αντλίες σας σε δευτερόλεπτα, εντοπίζοντας και
αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε πραγματικό χρόνο.
Από τον Πίνακα του SP controller, μπορείτε:
• Να δείτε την πραγματική κατάσταση του ελεγκτή και των αντλιών
• Να βρείτε πληροφορίες προϊόντων και εκδόσεις λογισμικού
• Να λάβετε ημερολόγια προειδοποιήσεων και συναγερμών
• Να δείτε το πρόγραμμα λειτουργίας της αντλίας
• Να λάβετε αναφορές, που χρησιμοποιούνται ως τεκμηρίωση κατά τη θέση σε λειτουργία
Οι πληροφορίες κατάστασης αντλίας είναι διαθέσιμες για:
• Τρέχουσα στάθμη νερού
• Συνολική κατανάλωση ενέργειας
• Συνολικός χρόνος λειτουργίας αντλιών
• Συνολικός χρόνος λειτουργίας για τον ελεγκτή
• Τοποθετημένες μονάδες (Ελεγκτής Στάθμης LC241), που
εμφανίζουν τις εκδόσεις υλικού εξοπλισμού και λογισμικού

• Ακροδέκτες/μονάδες IO, που εμφανίζουν την κατάσταση για
όλες τις IO – εύχρηστο κατά την ανεύρεση βλαβών
• Κατάσταση, πηγή ελέγχου (για παράδειγμα SCADA) και
στατιστικά στοιχεία λειτουργίας για την αντλία 1 και 2
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Υποβρύχιες λύσεις Grundfos
Η Grundfos παρέχει μια οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη και ενεργειακά
βελτιστοποιημένη υποβρύχια λύση άντλησης για εγκαταστάσεις σε γεωτρήσεις. Οι αντλίες και τα συστήματα αντλιών μας έχουν βελτιστοποιηθεί
για την υψηλότερη απόδοση και αξιοπιστία σε εγκαταστάσεις υπόγειων
υδάτων. Είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
εφαρμογές στη δημόσια και οικιακή υδροδότηση, γεωργική άρδευση και
πότισμα ζώων.
Η Grundfos είναι μια παγκόσμια εταιρεία στον τομέα τεχνολογίας υδάτων,
αφοσιωμένη στην εύρεση πρωτοποριακών λύσεων στα παγκόσμια
προβλήματα νερού και κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ιδρύθηκε το 1945 και σήμερα είναι ένας από
τους παγκοσμίως κορυφαίους προμηθευτές λύσεων άντλησης, με ετήσια
παραγωγή άνω των 17 εκατομμυρίων μονάδων και με περισσότερους από
19.000 υπαλλήλους.
Αποκτήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα ενός
πλήρους συστήματος υποβρύχιας αντλίας SP στο grundfos.com
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