GRUNDFOS DOMPELPOMPOPLOSSINGEN

OVERSCHRIJDING
VAN DE HUIDIGE
KWALITEITSSTANDAARDEN
VERHOOGD HYDRAULISCH RENDEMENT, VERBETERDE
ZANDBESTENDIGHEID EN REAL-TIME BEDIENING VIA
BLUETOOTH VAN UW SP-DOMPELPOMP

De SP-dompelpomp blijft
toonaangevend
Er zijn veel gebieden waar Grundfos-dompelpompoplossingen ongeëvenaard zijn op de markt.
Een complete oplossing combineert een roestvrij stalen SP-dompelpomp, een MS/MMS motor
die bij de pomp past, een speciale elektronische motorbeveiliging of frequentieregelaar, plus een
extern besturingssysteem. Alles bij elkaar levert het flinke besparingen op.
Laten we eens kijken naar een paar van de gebieden waarin de SP-dompelpomp nog steeds
toonaangevend is:

10 procentpunt verbetering in hydraulisch rendement
We hebben het rendement van de nieuwe SP medium 4-inch dompelpompen verhoogd van ongeveer 60% tot ongeveer 70%,
waardoor de energiekosten nog lager uitvallen.
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Tot 200% verbeterde zandbestendigheid
Lagers van vloeibaar siliconenrubber (LSR) zijn zeer elastisch en zeer bestendig tegen zandslijtage.
• 200% toename van 50 tot 150 mg/l voor 4” SP (7, 9, 11, 14)
• 100% toename van 50 tot 100 mg/l voor 6” SP (17, 30, 46, 60)
Met de geïntegreerde achthoekige lagers en zandafvoergoten is elke pomp goed beschermd –
waardoor het risico op pompuitval en onvoorziene uitvaltijd wordt geminimaliseerd.

40

60

100

200

400
Q[m3/h]

Bluetooth-bediening van uw SP-dompelpomp
De SP Controller-app maakt realtime bediening van uw
SP-oplossing mogelijk. Wanneer u de SP Controller-app op uw
smartphone opent, verschijnt de knop ‘Verbinden’ wanneer
een Grundfos-product met Bluetooth zich binnen bereik
bevindt. Hierna kost het nog maar enkele seconden om
uw dompelpompen te controleren, waardoor u problemen
realtime bijhoudt en beheert.
Vanaf het dashboard van de SP Controller-app kunt u:
• De actuele status van de regelaar en pompen bekijken
• Productinformatie en softwareversies zoeken
• Waarschuwingen ontvangen en alarmoverzicht inzien
• Bedieningsmodus van de pomp inzien
• Rapporten ontvangen, die u kunt gebruiken als
documentatie bij inbedrijfstelling
Pompstatusinformatie is beschikbaar met betrekking tot:
• Actueel waterpeil
• Totaal energieverbruik
• Totale tijd dat de pompen in werking zijn
• Totale tijd dat de regelaar aan staat
• Ingebouwde modules (LC241 niveauregelaar), die de
hardware- en softwareversies tonen

• IO-terminals/modules met de status van alle IO‘s – handig
bij het oplossen van problemen
• Status, aanstuurbron (bijvoorbeeld SCADA) en operationele
statistieken voor pomp 1 en 2
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Grundfos levert een kosteneffectieve, betrouwbare en energiegeoptimaliseerde dompelpompoplossing voor installatie
in boorputten. Onze pompen en pompsystemen zijn
geoptimaliseerd voor de hoogste prestaties en betrouwbaarheid
in grondwaterinstallaties. Grundfos-pompen worden geheel uit
corrosiebestendig roestvast staal gemaakt, met tientallen jaren aan
toepassingsexpertise op het gebied van openbare en huishoudelijke
watervoorziening, landbouwirrigatie en veeteelt.
Grundfos is een wereldwijd watertechnologiebedrijf dat zich inzet
voor baanbrekende oplossingen voor de water- en klimaatuitdagingen
waar de wereld mee geconfronteerd wordt en het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen. Het bedrijf werd in 1945 opgericht,
en is sindsdien uitgegroeid tot een van ‘s werelds toonaangevende
leveranciers van pompoplossingen, met een jaarlijkse productie van
meer dan 17 miljoen stuks en meer dan 19.000 werknemers.
Meer informatie over de voordelen van een compleet
SP-dompelpompsysteem vindt u op grundfos.com
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