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GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

GRUNDFOS iGRID 
TEMPERATURE ZONE 

KAUKOLÄMPÖ:
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VÄHENNÄ KAUKOLÄMPÖVERKON 
LÄMPÖHÄVIÖTÄ

HELPPO RÄÄTÄLÖIDÄ

Kun kaupungin kaukolämpöverkkoon muodostetaan 
pienempiä, hajautettuja vyöhykkeitä, lämpöhäviön 
määrää voidaan vähentää huomattavasti ja investointi 
maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Grundfos iGRID Temperature Zone on älykäs sekoituspiiri 
kaukolämpöjärjestelmiin. Kun se yhdistetään 
verkon strategisten käyttöpisteiden iGRID Measure 
Points -ratkaisuun, lämpötilaa voidaan mukauttaa 
optimaalisesti käyttötarpeen mukaan reaaliaikaisia 
mittaustietoja hyödyntäen.

Lämpötilojen alentaminen vähentää lämpöhäviötä 
huomattavasti, ja samalla myös hiilidioksidipäästöt 
kääntyvät laskuun. Lämpöverkon kapasiteetti paranee 
ja laitteistojen (esim. putkistojen ja käyttöpisteiden 
järjestelmien) käyttöikä pitenee.

Vyöhykekohtaista painetta voidaan tarvittaessa myös 
korottaa, jos verkon kokonaispainetta halutaan alentaa.

Grundfos iGRID Temperature Zone 
on modulaarinen, kytkentävalmis 
pumppausratkaisu, joka voidaan helposti 
räätälöidä käyttökohteen tarpeisiin sopivaksi.

iGRID Temperature Zone voidaan asentaa 
kaivoon tai kaappiin tai toimittaa koneikkona. 
Järjestelmää ohjataan iGRID-verkkoportaalissa, 
asiakkaan SCADA-järjestelmässä tai älylaitteella.

Kun ratkaisuun integroidaan Grundfos 
iGRID Temperature Optimiser, asetukset 
voidaan säätää sääolosuhteiden, älykkäiden 
huipuntasausalgoritmien ja iGRID Measure 
Points -yksiköistä saatujen reaaliaikaisten 
tietojen perusteella.

iGRID 
Pit Measure Point

iGRID  
Temperature Zone

iGRID  
Temperature

Optimiser

LYHYT TAKAISINMAKSUAIKA

ASIAKASESIMERKKI: 
GENTOFTE, TANSKA

Useimmissa lämpöverkoissa alkuperäisen suunnitelman 
mukaista toimintaperiaatetta joudutaan mukauttamaan 
useasta eri syystä:

• Järjestelmän rakenne perustuu verkon kriittisimpiin 
käyttöpisteisiin, joissa edellytetään maksimilämpötilaa 
ja -painetta. Järjestelmät on usein ylimitoitettu 
(vähintään 20 %:lla).

• Verkon alueella on tehty energiasaneerauksia, esimerkiksi 
ikkunat on uusittu tai eristystä on parannettu. 

• Järjestelmän maksimikuormitusta hyödynnetään vain 
muutaman minuutin ajan vuosittain.

• Uusissa ja saneeratuissa rakennuksissa on pienempi 
lämmöntarve. 

Tämän takia lämpöverkko voidaan jakaa useampaan 
pienempään vyöhykkeeseen, joiden lämpötiloja voidaan 
alentaa huomattavasti. Alla oleva kaavio osoittaa, että 
investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Asiakkaan tarve: 9 000 MWh

LOPPUTULOS

Lämpöhäviön pienentyminen: 24 %
Takaisinmaksuaika: noin 3 vuotta

Perinteinen 
järjestelmä

Uusi 
järjestelmä

Lämpötila keskimäärin  
(meno/paluu)

79 ° C / 48 ° C 60 ° C / 38 ° C

Putkien lämpöhäviö /vuosi (MWh) 2 570 1 950

Pumppujen energiankulutus / 
vuosi (MWh)
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Meno-/paluu- 
lämpötilat ennen

Meno- ja paluulämpötilat sekoituspiirin asentamisen jälkeen

Ennen

Jälkeen 
Lämpöhäviön pienentyminen: 22 %
Takaisinmaksuaika: noin 3,5 vuotta

Takaisinmaksuaika 
< 5 vuotta

Laskelmat perustuvat 
seuraaviin tietoihin: 
kulutus 10 000 MWh, 
hinta 40 €/MWh, 
ulkolämpötila 9 °C. 
Tulokseen vaikuttavat 
myös vyöhykkeen 
jakelupisteiden tiheys ja 
putkien eristysluokka.

Grundfos on toimittanut iGRID Temperature Zone -ratkaisun 
Gentofte Gladsaxen kaukolämpöyhtiölle, jonka verkosto on 
yksi nopeimmin kasvavista Tanskassa.
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GRUNDFOS IGRID  
TEMPERATURE ZONE -RATKAISUN 
PERUSVAIHTOEHDOT
iGRID Temperature Zone -ratkaisusta on saatavilla kolme erilaisiin tarpeisiin suunnattua sekoituspiirien 
perusvaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa vyöhykkeen paluuputken kylmempi vesi sekoitetaan menoputken 
kuumaan veteen, jolloin saavutetaan juuri sopiva vyöhykkeen lämpötila – ei liian korkea tai liian matala!

SHUNTTI- JA PAINEENKOROTUSPUMPPU
Tällä tehokkaalla ratkaisulla voidaan korottaa vyöhykkeen painetta. 
Ohitusputkeen asennettavalla sekoituspumpulla optimoidaan 
menoveden lämpötila ja paineenkorotuspumpulla varmistetaan 
riittävä paine-ero asiakkaille. Perinteistä moottoriventtiiliä ei tarvita. 
Järjestelmä toimii luotettavasti, joten myös huoltotarve vähenee.

Tämä ratkaisu on ideaali lämpöhäviöiden minimoimiseen.

SHUNTTIPUMPUN AVULLA TOTEUTETTAVA RATKAISU
Tässä kustannustehokkaassa ratkaisussa hyödynnetään verkoston 
pääpumppujen tuottamaa painetta. Sekoituspumpulla säädetään 
riittävä virtaama, jotta menoveden lämpötila laskee juuri sopivasti.

Tätä ratkaisua suositellaan, jos vyöhykkeen menoputkessa on aina 
riittävä paine, eikä järjestelmässä tarvita hajautetun pumppauksen 
aikaansaamaa alhaista painetta.

PAINEENALENNUKSEEN PERUSTUVA RATKAISU
Paineensäätöventtiilillä varustettua, sekoituspumppua 
hyödyntävää ratkaisua käytetään, kun vyöhykkeen paine on 
tarvetta suurempi. 

Tämä vähentää pumppaamisen tarvetta. Myös putkistojen ja 
rakennuksiin asennettujen järjestelmien käyttöikä pitenee.

iGRID-SÄÄTÖRATKAISUT

Lämpötilan 
alentaminen

Optimointi 
lämmöntarpeen 

mukaan

Energiankulutuksen 
hallinta

Asiakas vastaa 
lämpötilan 

optimoinnista.

Grundfos iGRID Temperature 
Optimiser varmistaa 

optimaalisen lämpötilan 
säädön.

Virtausmittari valvoo 
vyöhykkeen meno- ja tuloputken 
energiankulutuksen optimointia 

varten.

Kytkentä- ja asennusvalmis 
sekoituspiiri, joka voidaan 
asentaa kaivoon, kaappiin 
tai koneikkona

• • •

Asetuspisteiden 
määritys pumpussa tai 
SCADA-järjestelmässä

• • •

Huipuntasaus • •

Optimointi sääolosuhteiden 
mukaan

• •

Automaattinen PID-säätö • •

Reaaliaikainen lämpötilan 
optimointi iGRID Measure 
Points -mittausyksiköiden 
perusteella

• •

Portaalin käyttö verkossa 
tai SCADA-järjestelmässä ja 
älylaitteilla

• •

Selkeä käsitys vyöhykkeen  
energiankulutuksesta

•

Energiankulutuksen vertailu 
vyöhykkeiden välillä

•
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TUOTETIEDOT

Ominaisuus Kaivo Kaappi Koneikko

Pumpputyyppi TPE / CRE TPE / CRE TPE / CRE

Paine Korkeintaan 16 bar Korkeintaan 25 bar Korkeintaan 25 bar

Nesteen lämpötila 0–130 ° C 0–130 ° C 0–130 ° C

Ympäristön lämpötila 0–60 ° C 0–60 ° C 0–60 ° C

Moottorin maksimiteho 22 kW 22 kW 22 kW 

Virransyöttö 3 × 400 V 50 Hz 3 × 400 V 50 Hz 3 × 400 V 50 Hz

IP-luokitus 54 54 54

Putkiliitäntä Hitsattu Hitsattu Hitsattu

Putkien määrä 2–3* 3 3

Putken koko DN 50-200 DN 50-200 DN 50-200

Yläkansi
Kevyt alumiini / 

liikennekansi
- -

Materiaali PE Teräs Teräs

Halkaisija 2 000 mm Tilauksesta Tilauksesta

Korkeus 1 600–2 200 mm Tilauksesta Tilauksesta

• Lämpötila- ja paineanturit
• Virtausmittarit
• Painemittarit
• Putkien eristys
• Pinta-anturi (vain kaivossa)
• Paineenalennusventtiilit

• Grundfos iGRID Bypass Cabinet tai Grundfos iGRID Building Bypass
• Grundfos iGRID Pit Measure Point tai Grundfos iGRID Building 

Measure Point
• Grundfos iGRID Temperature Optimiser

Lisätietoja löydät tuote-esitteistä

*Kaivoon tarvitaan vain kaksi putkea, jos käytetään DN 150-200 putkia

LisävarusteetVakiovarusteet

MITOITUS JA TARJOUS

VYÖHYKKEEN MÄÄRITYS

LASKELMAT 48 TUNNISSA

TARJOUS JA SOPIMUS

KÄYTTÖKOHTEEN VALMISTELU

TOIMITUS JA HITSAUS

KÄYTTÖÖNOTTO

Määritä vyöhykkeeksi kaukolämpöverkkosi alue/haara, jossa lämpötilaa on tarpeen alentaa.

Grundfos antaa ehdotuksen sopivasta ratkaisusta ja arvioi investoinnin takaisinmaksuajan 
ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Asiakaskohtaisesta ratkaisusta keskustellaan asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa tapaamisessa 
tai puhelimitse, ja samalla sovitaan lopullisesta tarjouksesta (ja tarvittaessa rahoituksesta). 

Asiakas vastaa kaivuutöistä ja sähkökaapin asennuksesta maanpinnan yläpuolelle.

Grundfos toimittaa asennusvalmiin ratkaisun. Asiakas huolehtii tarvittavista putkistojen 
hitsaus- ja sähköliitännöistä sekä kaivetun alueen viimeistelystä.

Grundfos suorittaa käyttöönoton ja varmistaa, että ratkaisu toimii suunnitellusti.

TIETOJEN JAKAMINEN
Jaa Grundfosille vyöhykkeeseen liittyvät tiedot (esim. energiankulutus, lämpötila 
ja paine).
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OY GRUNDFOS PUMPUT AB
Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Asiakaspalvelu: +358 (0) 207 889 500
www.grundfos.fi
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GRUNDFOS iGRID TARJOAA UUSIA RATKAISUJA KAUKOLÄMPÖLAITOSTEN TARPEISIIN 
Älykkääseen lämpötilan säätöön perustuvien ratkaisujen avulla voidaan pienentää 
lämpöhäviötä ja siirtyä hyödyntämään uusiutuvaa energiaa.

Kun verkosto jaetaan vyöhykkeisiin ja sekoituspiireihin, lämpötilaa voidaan alentaa 
kohdennetusti todellisen käyttötarpeen mukaan. Tällöin jokaiselle alueelle voidaan 
toimittaa täsmälleen tarvittava määrä lämpöenergiaa – ei enempää eikä vähempää!

Lisätietoja Grundfos iGRID -ratkaisusta saat lähimmältä Grundfos-myyntiedustajalta 
tai osoitteesta fi.grundfos.com


