GRUNDFOS KAUKOLÄMPÖ

GRUNDFOS

KAUKOLÄMPÖRATKAISUT
Luotettavuutta, tehokkuutta, älykkyyttä

GRUNDFOSIN TUOTTEILLA
VUOSIKYMMENTEN HISTORIA
Oy Grundfos Pumput Ab (GSF) on Grundfos-konsernin Suomen

Grundfos Environment Oy (GEF) suunnittelee ja valmistaa

myyntiyksikkö. Suomessa Grundfosin tuotteet ovat tulleet

pumppaamoita. Grundfos Environment Oy:n toimisto sijaitsee

tutuiksi jo 1950-luvulta lähtien, mutta virallisesti Grundfosin

Vantaalla ja pumppaamotehdas Joutsassa. Grundfos

myyntiyhtiö perustettiin vuonna 1992. Tänä päivänä

Environment Finland Oy perustettiin 1.6.2000, jolloin Grundfos-

myyntiyhtiön lisäksi Grundfosilla on myös omaa

konserni osti Sarlin-konsernilta sen pumppuliiketoiminnan

pumppaamotuotantoa sekä koko Suomen kattava huolto- ja

mukaan lukien tuotannon ja jätevesituotteet.

saneerauspalvelu.
Tarjoamme energiatehokkaita pumppuratkaisuja kiinteistöille,
Grundfosin Suomen pääkonttori sijaitsee Vantaalla, mutta

talo- ja kunnallisteknisiin tarpeisiin sekä teollisuuden käyttöön.

myynti- ja huoltopalvelumme palvelevat myös Turussa,

Ainutlaatuisessa palvelukokonaisuudessamme yhdistyvät

Lappeenrannassa, Oulussa, Seinäjoelle, Tampereella ja

vuosikymmenten kokemus, uusin huipputeknologia ja

Kuopiossa.

asiakasystävällinen palvelu, sekä kaiken kattava huoltopalvelu
koko tuotteen elinkaaren ajan.
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LUOTA 50 VUODEN
KOKEMUKSEEN JA
UUSIMPAAN
TEKNOLOGIAAN
Grundfos on maailman johtavia pumppuvalmistajia, joka on
tunnettu innovatiivisista ja luotettavista ratkaisuistaan jo
perustamisvuodesta 1945.
Nykyään valmistamme vuosittain yli 16 miljoonaa pumppua
monenlaisiin käyttökohteisiin – alkaen lämmitys- ja
ilmastointijärjestelmien kiertovesipumpuista aina teollisuuden
pumppuihin sekä vesihuolto-, jätevesi- ja kaukolämpöratkaisuihin

Maailmanlaajuinen tuotanto
Grundfosilla on 80 edustajayhtiötä yli 55 maassa ja omia
tuotantolaitoksia kautta maailman. Tämä tekee tuotteistamme
ja palveluistamme helposti saavutettavia globaaleille
asiakkaille.
Toimitamme koko järjestelmän

asti.

Pumppujen lisäksi Grundfos valmistaa vakio- ja

Laaja kokemuksemme kaukolämmöstä perustuu 50 vuoden

tarkkailua ja säätöä varten.

uppomoottoreita sekä uusinta elektroniikkaa pumppujen

kokemukseen. Pohjoismainen kaukolämpöjärjestelmä on
hyötysuhteeltaan paras ja luotettavin lämmitysjärjestelmä
maailmassa, ja Grundfosin teknologia on tärkeä osa tätä
perinnettä.
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PÄÄPUMPUT

JÄRJESTELMÄN
SYDÄN
Pääpumput ovat tärkein osa kaukolämpöjärjestelmää, niiden
tehtävänä on pumpata kuuma vesi lämpökeskuksesta alaasemille. Tässä haastavassa tehtävässä pumppujen kestävyys ja
luotettavuus on tärkeää, sillä vettä on siirrettävä kilometrien
mittaisissa putkistoissa ennen sen saapumista
määränpäähänsä.

voimme tarjota maksimitehoisia tuotteita, joilla on
minimaalinen huollon tarve. Energiatehokkaimman ratkaisun
takaamiseksi, suosittelemme nopeudensäädöllä varustettuja
pumppuja, joiden kierrosluku mukautuu jatkuvasti
lämmitystarpeisiin.
Tarpeiden mukaisesti ja pumpun moottorikoosta riippuen
pääpumppujamme voidaan säätää sisäisellä tai ulkoisella
taajuusmuuttajalla.

Maksimiteho minimihuollolla
Pääpumppumme valmistetaan suorituskykyisiksi ja kestäviksi.
Kymmenien vuosien tuotekehityksen ja kokemuksen ansiosta,

PUMPPUTYYPPI
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Grundfos HS
Jaetulla pesällä oleva vaaka-asenteinen Grundfos HS -keskipakopumppu
on väsymätön työhevonen. HS takaa tehokkaan suorituskyvyn ja pienet
elinkaarikustannukset. Luotettava hydraulinen rakenne ja
huoltoystävällinen jaettu pesä tekevät pumpusta ihanteellisen
pääpumpun kaukolämpöjärjestelmään.
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KATTILAPUMPUT

HYVÄ SUORITUSKYKY
VUOSIKYMMENIKSI
kattila

Kattilapumput ovat tärkeässä roolissa järjestelmän suorituskyvyn
ylläpitämisessä. Palauttamalla tietty määrä kuumaa vettä
kattilapumpulla menoputkesta paluuputkeen, tai suoraan
kattilaan, voidaan varmistaa, ettei lämpötilaero koskaan ylitä
hyväksyttävää tasoa. Tätä lämpötilaeroa voidaan kontrolloida
kytkemällä ulkoinen lämpötila-anturi kattilapumppuun. Tämä
vähentää kattilan jännityksiä ja torjuu kondensoitumista, mikä
pidentää merkittävästi järjestelmän käyttöikää.

kattilapumppu

paluuputki

PUMPPUTYYPPI

TOIMINTA-ALUE
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Maks. nesteen lämpötila 150 °C

6
4
4

10 20

50 100 200 500
Q [m³/h]

H [m]
100

In-line
pystymallinen
TP, sarja 100

menoputki

60
40
20
10
6
4
4

10 20

50 100 200 500
Q [m³/h]

Grundfos CUE
Grundfos CUE -sarja on markkinoiden kattavimpia ja monipuolisimpia
taajuusmuuttajamallistoja. CUE on esiohjelmoitu Grundfosin pumpuille, mikä
nopeuttaa käyttöönottoa. Taajuusmuuttajan avulla pumppua voidaan käyttää
energiatehokkaasti.
Asennusvinkki: Taajuusmuuttaja kannattaa sijoittaa turvallisen etäisyyden päähän
kattilan shunttiputkesta, joka kuumenee voimakkaasti. Näin pidennetään
taajuusmuuttajan käyttöikää ja lisätään sen luotettavuutta.
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PUMPUT SUODATUKSEEN

VEDENLAATU
ON YKKÖSASIA
pääpaluuputki

Kaukolämpöjärjestelmässä vedenlaatu on ensiarvoisen tärkeää.
Varmistaaksesi, että vedenlaatu on aina annettujen standardien
mukainen, vettä on suodatettava jatkuvasti. Jatkuva suodatus
toteutetaan suodatinpumppujen avulla, jolloin noin 10 % tyypillisestä
kokonaisvirtaamasta kierrätetään suodattimen kautta epäpuhtauksien
poistamiseksi.

suodatin

Kun valitset älykkään Grundfos-ratkaisun, kuten TPE yhdistettynä paineeroanturiin, voit mitata painehäviön pumpun yli ja varmistaa siten
suunnitellun virtaaman säilymisen.
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Grundfos TPE 1000 ja 2000 -sarjat
TPE-in-line-pystypumput ovat mukautuvia, tehokkaita ja älykkäitä. Ne on
valmistettu soveltumaan kaikkiin kaukolämpötarpeisiin. Kaikki komponentit on
räätälöity ja optimoitu energiatehokkaiksi, minkä avulla saavutetaan jopa 50 %
energiansäästö perinteisiin pumppuihin verrattuna. TPE on varustettu erittäin
tehokkaalla IE3/IE4 Grundfos Blueflux® -moottorilla ja sisäisellä
taajuusmuuttajalla, jotka varmistavat jatkuvan maksimitehokkuuden.
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SEISONTALÄMMITYSPUMPUT

PIDÄ VESI VIRTAAMASSA
menoputki

Vaikka kattila on valmiustilassa, virtauksen on jatkuttava
kattilajärjestelmän läpi. Näin järjestelmä pystyy
käynnistymään nopeasti ja helposti tarpeen mukaan ilman,
että vettä tarvitsee lämmittää uudelleen. Käyttämällä
pientä lämpötilasäädettyä seisontalämmityspumppua
voidaan varmistaa nopea käynnistyminen ja suojata kattila
optimaalisesti.

suljettu
venttiili

kattila
valmiustilassa

Grundfosilla on täydellinen valikoima
seisontalämmityspumppuja, jotka pitävät veden
virtaamassa vuosikausia ilman häiriöitä.

PUMPPUTYYPPI
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Grundfos NBE
NBE on erittäin luotettava päästä imevä pumppu, joka on tarkoitettu kaikkein
vaativimpiin ympäristöihin. Pumput ovat korroosionkestäviä, ja ne on
varustettu erittäin suorituskykyisillä Grundfors Blueflux® E-moottoreilla, joissa
on integroitu taajuusmuuttaja. Ennen toimitusta täysin testatut NBE-pumput,
takaavat hyvän suorituskyvyn ja pienet kokonaiskustannukset.
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LÄMMÖN TALTEENOTTO SAVUKAASUSTA

ÄLÄ TUHLAA ENERGIAA
paluuputki

Kattilan kokonaishyötysuhteeseen vaikuttaa voimakkaasti
kattilan savukaasun lämpötila; mitä matalampi lämpötila,
sitä parempi hyötysuhde. Asentamalla lämmön
talteenottopumppu kattilan ja savuhormin väliin tai
kattilan poistoliitäntään, savukaasun lämpötilaa voidaan
alentaa ja saada siitä absorboituva energia hyötykäyttöön.
Tämä vähentää polttoainekustannuksia jopa 15 %
verrattuna käyttöön, jossa ei hyödynnetä lämmön
talteenottoa.
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Grundfos MGE-moottorit
Kaikissa Grundfosin E-pumpuissa on mullistava MGE-moottori. ”E” tarkoittaa
energiansäästöä ja elektronista säätöä, ja vankan alumiinirunkonsa ansiosta moottori
on ylivoimaisen luotettava. MGE-moottoreilla varustettujen E-pumppujen toiminta
perustuu taajuusmuuttajaan, mutta niissä on myös joukko lisätoimintoja, jotka
parantavat suorituskykyä ja kestävyyttä. Ei moottoritehon alenemista /
automaattinen moottorin hyötysuhteen optimointi / taajuusmuuttajan
jäähdytys moottorin tuulettimella / hiljainen moottorin käyntiääni.
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PAINEENKOROTUSJÄRJESTELMÄT

PAINEEN HALLINTAA
painesäiliö

Kaikki kaukolämpöjärjestelmät ovat erilaisia, ja vaatimukset
vaihtelevat koko ajan – jopa samassa järjestelmässä. Oikean
paineen ylläpitäminen ja varmistaminen järjestelmän kaikkiin
osiin vaatii paineenkorotusjärjestelmän.
Grundfos-paineenkorotusjärjestelmän tehtävänä on ylläpitää
verkostossa tasaista painetta, jotta myös korkeissa taloissa
loppukäyttäjät saavat riittävän määrän vettä sopivalla paineella.
Lisäksi kiehumispisteiden vaara poistuu verkostossa.
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2 – 6 pumppua kaskadikäytössä
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Helppo asennus ja käyttöönotto
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Suurikokoinen ja helppolukuinen näyttö

»»

Energiaoptimoitu säätö

»»
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Täydellinen vakiopaine
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Sovellusoptimoitu ohjelma
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Ulkoinen asetuspisteen määrittely

»»

“Raja ylittynyt” -toiminto
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Grundfos CR
-paineenkorotusjärjestelmä
Grundfos CR -paineenkorotusjärjestelmä varmistaa, että järjestelmäsi virtaus
ja paine mukautuvat käyttökohteen tarpeisiin. Näin pienennetään
energiakustannuksia merkittävästi. Paineenkorotusyksikössä on
taajuusmuuttajalla varustetut moottorit, joiden ansiosta
paineenkorotusjärjestelmä pitää vakiopaineen järjestelmässä ja säästää
samalla suurien painesäiliöiden vaatiman tilan.
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JAKELUPUMPUT

ÄLYKÄSTÄ PUMPPAUSTA
nopeudensäädöllä varustettu pumppu

Jakelupumpun tehtävänä on siirtää kuuma vesi lämpökeskuksen
ala-asemilta kuluttajille. Koska lämmönkulutus vaihtelee päivän
mittaan, ihanteellinen ratkaisu on nopeussäädöllä varustettu
pumppu, joka säätyy muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Grundfosin älykkäillä pumppuratkaisulla voidaan vähentään
kokonaiskustannuksia merkittävästi.
takaiskuventtiili

PUMPPUTYYPPI
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Grundfos TP 300 ja 400 -sarjat
Vankkarakenteiset, luotettavat ja tehokkaat TP-sarjan pumput täyttävät
tiukimmatkin kaukolämpöjärjestelmän vaatimukset. Jotta moottorin laakerien
ja akselitiivisteen käyttöikä olisi pidempi, on juoksupyörä tasapainotettu
hydraulisesti ja mekaanisesti. Pumppu on sisäpuolelta päällystetty Powercron®katodipinnoitteella ja sinkkifosfaatilla. Näiden ominaisuuksien ja
energiatehokkaan IE3 Grundfos Blueflux® -moottorin kanssa, pumpun
hyötysuhde ja käytettävyys pysyvät korkeina koko pumpun elinkaaren ajan.
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KULUTTAJALIITTYMÄT

OIKEA LIITTYMÄ
sekoituspiireissä järjestelmän suorituskyky ja kuluttajien
mukavuus ovat kiertovesipumpun varassa.

Kuluttajaliittymät ovat lämmitysenergian viimeinen piste
kaukolämpöjärjestelmässä. Kuluttajat hyötyvät eniten
oikean järjestelmän käyttömukavuudesta ja
luotettavuudesta.

Grundfosin ratkaisut tarjoavat uuden ja älykkään
lähestymistavan kaukolämpöön. Voit valvoa
järjestelmääsi täydellisesti ja taata kuluttajille
ainutlaatuisen käyttömukavuuden; samalla saat
varmuuden, että luotettavuus on hyvä ja energiankulutus
pienempi kuin koskaan.

Grundfosilla on täydellinen valikoima ratkaisuja
kaikentyyppisiin kuluttajaliittymiin; suorat liittymät,
epäsuorat liittymät levylämmönvaihtimen kautta sekä
liittymät sekoituspiirin kautta. Suorissa liittymissä alaasema säätää painetta, mutta epäsuorissa liittymissä ja

TOIMINTA-ALUE

PUMPPUTYYPPI

MAGNA3

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

H [m]

»»
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FLOWLIMIT rajaa enimmäisvirtaamaa
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2

Pieni energiankulutus

4 6 10 20 40 100 200 600
Q [m³/h]

MAGNA3 ja Grundfos GO
Monipuolinen ja kattava MAGNA3-kiertovesipumppusarja tarjoaa älykkäät
säätötavat, optimoidun tiedonsiirron kiinteistöautomaatiota varten ja
sisäänrakennetun lämmitysenergiamittarin. MAGNA3 analysoi
lämmitysjärjestelmän automaattisesti, ja säätää toimintansa jatkuvasti
muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Tuloksena on erinomainen
käyttömukavuus, pieni energiankulutus ja huoleton käyttö.
Yhdistä MAGNA3 Grundfos GO -sovellukseemme, jonka avulla voit
etähallita pumppua. Grundfos GO:n avulla voit mm. nimetä pumppuja,
tarkistaa pumpun reaaliaikaisia tietoja, tuottaa pdf-dokumentteja
raporteista ja konfiguroinneista ja muuttaa pumpun asetuksia.
Grundfos GO tuo kätesi ulottuville myös kaiken kirjallisen materiaalin,
kuten tekniset tiedot ja käyttöohjeet.
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PUMPUT VEDENKÄSITTELYYN

JÄRJESTELMÄN PUHDISTUS
Terve kaukolämpöjärjestelmä vaatii puhdasta lisäys- ja
kiertovettä. Korroosion ja saostumien estämiseksi
vedestä on poistettava suola ja vapaa happi, eikä siinä
saa olla mekaanisia epäpuhtauksia. Vesi on myös
alkalisoitava sopivaksi kemikaalien avulla.

PUMPPUTYYPPI

Grundfosin kattavassa valikoimassa on älykkäitä
pumppuja vedenkäsittelyyn, jotka huolehtivat
vesikierrosta ja veden laadusta prosessin jokaisessa
vaiheessa. Valikoima kattaa kaikki kaukolämpötarpeet
– veden pehmennyksestä ja suolojen poistosta hapen
poistoon ja alkalisointiin.
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»»

Sisäinen iskunopeuden ja -taajuuden säätö

»»

Kehittyneet ohjaustoiminnot

»»

FlowControl selektiivisellä vianmäärityksellä

»»

Integroitu virtaaman mittaus

»»

Automaattinen virtauksensäätö AUTO FLOWADAPT

»»

0/4-20mA ja 2 relelähtöä

»»

Automaattinen ilmanpoisto

»»

Käyttöjännite 100 – 240 V, 50/60 Hz

»»

Sisäinen iskunopeuden ja -taajuuden säätö

»»

Joustava toiminta-alue

»»

Aina täysi iskunpituus

»»

Käsi- ja pulssiohjaus

»»

Ulkoinen pysäytys ja säiliön tyhjenemistulo

»»

Käyttöjännite 100 – 240 V, 50/60 Hz

CONEX
»»

Esikoottu pH-arvon mittaus- ja valvontajärjestelmä

»»

Asennettu pohjalevylle ja johdotettu liitäntävalmiiksi

»»

Sisältää valmiit kaapelisarjat

»»

Sisältää lämpötilan kompensoinnin

Grundfos DDA SMART Digital
DDA SMART Digital -annostelupumput ovat älykkäitä ja helppokäyttöisiä.
DDA on suunniteltu kemikaalien injektointiin ja injektoinnin varmistamiseen,
virtaaman ja paineen mittaamiseen sekä toimintatilan diagnosointiin. Se osaa
myös näyttää ja korjata vikoja, kuten ylipaine, venttiilivuodot tai ilmakuplat.
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GRUNDFOS PUMPPAAMOT

HUOLTOYSTÄVÄLLISET
PUMPPAAMOT
Grundfos-pumppaamoissa on laadukkaat ja huolellisesti
testatut komponentit, jotka takaavat, että säiliöt
soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin.

TYYPPI

Pumppaamo

Pumppaamo
integroidulla hoito- ja
käyttörakennuksella

Turvapumppaamo

Kaikilla kunnallistekniseen ja teolliseen käyttöön
tarkoitetuilla suurilla pumppaamosäiliöillä, ja säiliöiden
tulo- ja paineyhteillä sekä putkistoilla, on CE-merkintä.

KUVAUS
»»

Halkaisijat: 1 000 – 3 000 mm

»»

Maks. korkeus 12 000 mm

»»

Konekelattua lasikuitua

»»

Valmis kokoonpano tai kohteen mukaan
räätälöity ratkaisu

»»

Saatavilla mm. lukittava alumiiniluukku
kaasujousilla tai ajokansisto

»»

Huoltorakennus perinteisen pumppaamon
yhteyteen asennettuna

»»

Helppo huollettavuus säältä suojassa

»»

Huoltorakennuksen koko ja varustelu
räätälöitävissä käyttötarpeen mukaan

»»

Erillinen säiliö jätevedelle

»»

Helppo huollettavuus, pumput ja
keskus kuivassa tilassa

»»

Ei maanpäällisiä rakenteita, voidaan
sijoittaa jopa liikenneväylän alle

Grundfos
KONTTIPUMPPAAMO
Grundfosin siirrettävä konttipumppaamo soveltuu
moniin tilapäisiin pumppaustarpeisiin. Siirtojen ajaksi
kokoonpanoa ei tarvitse muuttaa tai purkaa, jolloin
konttipumppaamoa on helppo ja nopea käyttää
aina tarpeen tullen.
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GRUNDFOS CASE-ESIMERKKI

TUTUSTU GRUNDFOSIN

JÄTTILÄISIIN
VERDON 180 MW KAUKOLÄMPÖLAITOS TANSKASSA

Kun Verdon piti uusia pääpumppunsa, laitos valitsi ratkaisun, joka sisälsi suuremmat
pumput, matalamman menoputken lämpötilan ja taatut energiansäästöt.
Oikeat pääpumput
Pääpumput ovat kaikkien kaukolämpöjärjestelmien sykkivä sydän,
joiden hyötysuhde, toimintavarmuus ja luotettavuus ovat kaikki

Grundfosin toimitus

kaikessa. Kun Verdo – biopolttoaineella toimiva

TUOTTEET:

yhteistuotantovoimala Tanskassa – oli vaihtamassa

»»

10 HS- ja 2 NKG-pumppua

pääpumppujaan, laitos tarttui tilaisuuteen uusia kaikki pumput

»»

Kokonaiskapasiteetti:
jopa 9 700 m3/h, PN 25

»»

Moottorit: jopa 630 kW

samalla kertaa.
Projektipäällikkö Jesper Thillemann Petersen, joka vastasi uusien
laitteiden hankinnasta, kertoo: “Toimitamme kaukolämpöä 365
päivänä vuodessa, yli 33 000 kotitaloudelle, ja alueemme on

MATALAMPI MENOPUTKEN LÄMPÖTILA:
»»

Talvella:
95 °C ennen uusintaa
78 °C uusinnan jälkeen

»»

Kesällä:
84 °C ennen uusintaa
74 °C uusinnan jälkeen

kasvussa. Meillä on suuri vastuu vanhoja ja tulevia asiakkaitamme
ja ympäristöä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että meillä on erittäin
selvä käsitys siitä, mitä haluamme pääpumpuiltamme:
täydellistä luotettavuutta, vahvaa näyttöä ja korkeaa hydraulista
tehokkuutta”.

Grundfosin ratkaisu

SUUREMPI KAPASITEETTI:
Verdon lämmöntoimituskapasiteetti nostettiin

Grundfos pystyi tarjoamaan Verdolle täydellisen yhdistelmän

40 MW:sta 60 MW:iin, jotta Verdo pystyy

luotettavuutta ja tehokkuutta. Laitokseen toimitettiin Grundfosin

hoitamaan odotettavissa olevan kasvun

suurimpia HS-pumppuja, joissa on IE3-moottorit korkean

yhdellä monista alueista, joille Verdo toimittaa

hyötysuhteen takaamiseksi. Huoltotöiden helpottamiseksi

kaukolämpöä.

pumput voidaan purkaa ylhäältä päin. Tasapainotettu hydrauliikka
on varmistettu aksiaalisesti jaetulla pesärakenteella. Laitos on nyt
valmis toimittamaan kasvavalle Randersin kaupungille
luotettavaa, vihreää kaukolämpöä vuosikymmenien ajan.
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Tietoja Verdosta
Verdo on Tanskan Randersissa toimiva vihreän energian toimittaja, joka pyrkii olemaan maan vihrein ja
hyötysuhteeltaan paras energialaitos. Siksi sen kaukolämpövoimala Randersissa toimii pelkästään
biopolttoaineilla. Verdo on lisäksi Euroopan suurin
erityyppisten biomassojen, kuten puun, pellettien
ja oliivinkivien, kaupan harjoittaja.
Kapasiteetti: Netto 48 MW sähköä ja 140 MW
lämpöenergiaa ja lisäksi 133 MW kapasiteetti huippukuormituksen/varakattiloiden muodossa
Asiakkaat: 54 000 sähköasiakasta,
33 000 lämmitysasiakasta.
Pumput: Koska Verdolla on yli 80 pumppua välillä
0,12 kW – 630 kW, pumpuilla on keskeinen asema
Verdon vakauden, luotettavuuden ja hyötysuhteen
kannalta.

Grundfos-pumput Verdolla*
PÄÄPUMPUT
»»

10 kpl HS, HS350-250-630/623
(2400M3/h / 160 m / 630 kW)

»»

2 kpl NKG NKG200-150-400/414
(740 m3/h / 60 m / 110 kW)

NOENPOISTOPUHALLUS
»»

1 kpl CR10-18 (10m3/h / 180 m / 7,5 kW)

SIROTINJÄRJESTELMÄN JÄÄHDYTYSPUMPPU
»»

2 kpl CR1S-3 (0,9 m3/h / 18,2 m / 0,37 kW)

VERKOSTON JA LÄMMITYSKATTILOIDEN
LISÄVESIPUMPUT
»»

4 kpl CR45-4 (45 m3/h / 102,4 m / 15 kW)

»»

4 kpl CRE15-05 (17 m3/h / 70,6 m / 4 kW)

PALOPUMPPU
»»

1 kpl NB32-250 (25,3 m3/h / 62,6 m / 11 kW)

ILMAUSPUMPPU
* Tuotto ja nostokorkeus ilmoitettu pumppukohtaisena maksimiarvona.

»»

2 kpl TP170-100/4 (93 m3/h / 15,4–5 m / 5 kW)

SEISONTALÄMMITYSPUMPUT
»»

2 kpl TP170-100/4 (93 m3/h / 15,4–5 m/ 5 kW)

BIOÖLJYPUMPUT
»»

2 kpl CRNE10-06 (10 m3/h / 61,2 m / 2,2 kW)

VEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ
»»

4 kpl UP20-45 (3,8 m3/h / 4,2 m / 0,12 kW)

»»

3 kpl CRN5-5 (5,8 m3/h / 33,5 m / 0,75 kW)

»»

3 kpl CRNE3-7 (3 m3/h / 44,8 m / 0,55 kW)

»»

4 kpl KP

»»

1 kpl CR 15-12 (17 m3/h / 169 m / 11 kW)

SUMUNPOISTOPUMPUT (DE-MISTER)
»»

4 kpl CR32-5 (40 m3/h / 102 m / 11 kW)
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pumppusovellusten toimittajia
– vesihuollosta jäteveden käsittelyyn.
Me Grundfosilla katsomme kaukolämpöjärjestelmiä
pumppuja pidemmälle. Otamme huomioon koko
järjestelmän – voimalasta loppukäyttäjälle asti –
tarjotaksemme aina älykkäimpiä, luotettavimpia ja
mukautuvampia ratkaisuja.
Lue lisää osoitteesta

www.grundfos.com/districtenergy

SECONDARY ADDRESS BOX 2
Xxxxxxxxx

OY GRUNDFOS PUMPUT AB
Mestarintie 11
01730 Vantaa
Puh. 0207 889 500
www.grundfos.fi

ADDITIONAL ADDRESS BOX
Xxxxxxxxx

SECONDARY ADDRESS BOX 3
Xxxxxxxxx

SECONDARY ADDRESS BOX 4
Xxxxxxxxx

99974457

SECONDARY ADDRESS BOX 1
Xxxxxxxxx

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Grundfos on maailman suurimpia

