ПРОФЕСІОНАЛІЗМ GRUNDFOS 2006

2

3

Ми дивимося на речі трохи інакше
Компанія Grundfos бачить
можливість запропонувати Вам
нові рішення, нові методи, нові
послуги у всьому, що нас оточує.
Наше зобов’язання забезпечити
Вас новою технологією насосів, яка
ґрунтується на цьому принципі,
і ми переступили традиційні
бар’єри для поліпшення нашого
життя. У всій своїй діяльності ми
дотримуємося політики служити
людям і навколишньому
середовищу з максимальною
увагою, роблячи реальний
внесок в покращення світу, в
якому ми живемо. Ми ніколи
не задовольняємося простим
ухваленням стандартів такими,
які вони є–ми постійно їх
покращуємо.

Ми пишаємося тим, що можемо
запропонувати Вам рішення
найвищої якості у сфері насосів.
Ми проектуємо і розробляємо всі
компоненти насосів, забезпечуючи
постійний стандарт чудової якості,
ефективності і надійності. Беручи
до уваги побажання та потреби
замовника ми діємо відповідно
цьому и то є практикою Грундфос,
яка дозволяє нам поставляти
насоси для всіх сфер
використання.

Забезпечення потоку
при будь-якому застосуванні

опалювання, водопостачання – охолоджування і кондиціонування – промислове застосування –пожежегасіння

дренаж – відведення стічних вод – каналізація – технічна вода

дозування хімічних речовин для очищення пітной та стічних вод – промивальні системи-плавальні басейни і технологічні установки

опалювання, охолоджування і кондиціонування повітря – промислове застосування -пожежегасіння

централізоване опалювання в квартирах, школах, готелях, лікарнях – промислове застосування

промивка і очищення – очищення води- подача в бойлери, водопостачання – промислове застосування – пожежегасіння

водопостачання – зрошування – підвищення тиску – очищення води – пожежегасіння – промислові установки

подача підземних вод – зрошування – підвищення тиску – очищення води -промислове застосування

перекачування рідини для харчовой та фармацевтичній промисловості

неочищені стічні води – вода з шламом – промислові стічні води
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Інноваційний цикл

ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ
сторінка 8–13

ЗАМІНА

сторінка 34–37

РОБОТА

сторінка 14–19

ОБСЛУГОВАННЯ
сторінка 28–33

ПРОДУКТИВНІСТЬ
сторінка 20–27

Потреби замовників визначають напрямок діяльністі
Grundfos. Задоволення цих потреб включає
безперервний розвиток технології насосів. Ми зробили
цей процес можливим завдяки постійному пошуку
правильного рішення і запровадженню стандартів
роботи,продуктивністі, обслуговання і заміни.
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Ціле більше,
ніж сума його частин
Модульна конструкція насосів
CR дозволяє провести збірку
більше одного мільйона варіантів.
Кожний CR компонується на
основі широкого вибору
компонентів і матеріалів
найвищої якості. Можливість
комбінувати такі компоненти,
як електродвигуни, ущільнення,
фланці і підшипники в будь-якому
поєднанні дозволяє нам
забезпечити рішення, яке є
ідеальним для виконання
необхідних задач.

ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ

Нашою метою є постійне надання нашим замовникам рішень, які
точно відображають їх потреби. Замовники можуть зробити вибір
з діапазону виключно якісних стандартних рішень, або, якщо
вимагає ситуація, отримати індивідуальне рішення. Можливість
міняти конфігурацію компонентів найвищої якості для задоволення
специфічних вимог гарантує, що незалежно від ситуації, ми
зможемо надати Вам правильне рішення.

Ваше рішення готове і чекає Вас.
Знайдіть його.
Наші вироби підтримуються
широким діапазоном
програмного забезпечення,
розроблених для правильного
вибору насоса.

Забезпечення правильної комбінації
При використанні
програмного забезпечення
«Конфігуратор насоса»
стає можливим вибрати
правильне рішення з більш
ніж 1 мільйона варіантів
одного типу насосів.
Програма «Конфігуратор
насоса» є прямою ланкою
зв’язку між продавцем,
технічною документацією
і заводом. В той час, коли
ви обговорюєте вимоги
з технічним фахівцем
Grundfos, він може

використовувати програму
для негайного пошуку
відповідного насоса і
розміщення Вашого
замовлення. Програма
містить величезні кількості
технічних даних насоса і
забезпечує виконання
більше 1500 регулювань
конструкції насоса.
Наприклад, якщо замовнику
потрібен насос, який
може витримати високі
температури рідини
до 180 °С, то наш CR
конфігуратор запропонує

ПРАВИЛЬНЕ
РІШЕННЯ

Доступ до оперативної інформації (on-line)
компоненти, які можуть
протистояти цьому типу
середовища, наприклад,
спеціальний тип гуми
або фланців, придатних
для роботи з гарячими
рідинами.
Таким чином, можлива
конфігурація всіх варіантів
в межах родини CR, NB і NK.
Щороку ми виконуємо
більше 11000 тисяч
замовлень по спеціальних
варіантах насосів – тому
негайно звертайтеся до нас.

Використовуючи WebCAPS
(програмне забезпечення
для вибіру насосного
обладняння Грундфос на
основі веб-технології),
замовники можуть
отримати доступ до
більш ніж 180000 виробів
Grundfos на більш ніж
22 мовах. Цей надійний
інструмент вибору насоса
допомагає визначити
оптимальний варіант насоса
для будь-якої специфічної
задачі перекачування,
CAD-креслення, які можуть

бути завантажені в режимі
2D і 3D, інструкцію з монтажу
і експлуатації, а також
докладну документацію
по обслуговуванню для
кожного насоса.
Типорозмір насосів
В WebCAPS процес
визначення типорозміру
насоса наближається
наскільки можливо
до реальних умов.
Використовуючи ряд
діалогових вікон,
користувач може

переміщатися вперед і
назад, вводячи докладну
інформацію відповідно
до вимог програми,
наприклад, необхідну
кількість насосів, витрату
і температуру рідини, тим
самим точно визначаючи
правильний типорозмір
необхідного насоса.
Ґрунтуючись на цій
інформації, WebCAPS
проведе пошук в каталозі
і надасть діапазон насосів,
відповідних інформації,
яку Ви надали.

CD-ROM забезпечення
WinCAPS є заснованої
на Windows програмою
вибору насосного
обладняння, доступною
на CD-ROM. Подібно
WebCAPS, WinCAPS
містить повний набір
виробів Grundfos.

КОНФІГУРАТОР
НАСОСА

Випробуйте WebCAPS на
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Отримайте краще ...

... в обох стихіях

Увага до розробки гнучких
технологій дозволила створити
серію насосів, які забезпечують
оптимальне рішення при
різних застосуваннях.

ПРАВИЛЬНЕ
РІШЕННЯ

Постійне охолоджування
Основною особливістю
електродвигунів насосів
SEV і SE1 є “безрідинна”
система охолоджування.
Алюмінієвий нерозбірний
корпус статора з каналами
охолоджування усуває
необхідність використання
охолоджуючої рідини,
забезпечуючи адаптивність
без погіршення робочих
характеристик.

Ці канализаційні насоси
можуть бути встановлені
скрізь, де це є необхідним.
Можливе встановлення
автономно або на
автоматичній муфті в
занурюваних установках,
або “суха” вертикальна чи
горизонтальна установка
без будь-яких модифікацій
електродвигунів.

Герметичне з’єднання
Кабельне з’єднання дуже
просте але надійне.
Унікальний кабельний
роз’єм забезпечує легке,
герметичне з’єднання,
усуваючи можливість
проникнення води в
електродвигун. Кожний
модульний електродвигун
сумісний з насосними
частинами декількох

розмірів з різними
робочими колесами:
канальними або вихровими,
типу SuperVortex.
• Хомут з неіржавіючої
сталі для швидкого
зняття електродвигуна
без застосування
інструментів
• Короткий вал
електродвигуна

• Картріджний ущільнювач
валу
• Змінне ущільнююче кільце
• Кожух електродвигуна
з неіржавіючої сталі
• Надійні радіально-підпірні
підшипники
• Підйомна скоба з
неіржавіючої сталі
• Кабельний роз’єм з
неіржавіючої сталі

SEV, SE1

Для отримання додаткової
інформації дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Ви одержуєте саме
те, що замовляєте
Коли необхідна порція рідини
надходить в цифровий насосдозатор Grundfos, він слухняно
і точно виконує всі команди.
Він завжди подає точно задану
кількість. Серія цифрових
насосів –дозаторів володіє
винятковою надійністю, точним
дозуванням в діапазоні від
2,5 мл/год до 150 л/год.
Установка практично зводиться
до “включи і працюй”, а процес
заливкі і калібрування дуже
простий. Зручна в роботі панель
управління і дисплейний блок
забезпечують легку установку
всіх функцій, гарантуючи точні
результати і постійний контроль.

РОБОТА

Насосні системи Grundfos легко встановлювати, ними легко
управляти, працюючи без труднощів в оптимальному режимі.
Наша власна передова технологія виготовлення механічних і
електронних компонентів насоса забезпечує їх безвідмовну
роботу, інтелектуальність і дружність у використанні. Це гарантує,
що наші замовники завжди отримають надійний, здатний до
адаптації виріб з виконанням всіх регулювань.

16

17

Магічна работа
Ви можете не повірити,
наскільки простою стала
установка. Програма
установки Hydro Booster
MPC є простою програмою
установки крок-за-кроком,
яка дає керівництво
користувачеві в процесі
роботи, економлячи час
і зводячи до мінімуму
вірогідність помилки.

РОБОТА

Установка зручна для користування
Досконале управління
декількома насосами
для системи Hydro MPC
Booster розроблено з
урахуванням зручності
для користувача. Коли
Hydro MPC Booster
включається перший
раз, програма установки
проводить користувача
через весь процес
настройки відповідно

до конкретної системи
підвищення тиску. Ми
заздалегідь інсталюємо
все необхідне програмне
забезпечення, яке адаптує
процес установки для
задоволення таким
специфічним вимогам,
як захист “сухого хода”
і підтримка заданих
параметрів

Логічний процес
Програма установки
проводить користувача
через ряд діалогових вікон
на великому графічному
дисплеї і забезпечує
введення всіх необхідних
настановних значень в
правильній послідовності.
Настановні значення
робочих характеристик
і необхідного захисту

(наприклад, нестача
води) також вводяться
поетапно. В процесі
настройки програма
установки інформує
користувача про межі
діапазону настройки і
параметри, які можуть
бути встановлені надалі
при зміні вимог.

MPC WIZARD

Отримайте додаткову
інформацію про MPC
Installation Wizard на сайті
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Спіть спокійно –
все під нашим контролем
Точний, цілодобовий збір
даних про роботу насоса
та їх передача в наш блок
захисту електродвигуна
дозволяє запобігти його
пошкодженню.

РОБОТА

Трансляція даних
Для полегшення збору
даних і зв’язку компанія
Grundfos розробила свою
власну систему шин для
передачі даних. Модуль
GENIbus полегшує передачу
даних від насоса в системи
управління даними.
Коли наші замовники
потребують огляду
насосного обладнння,

Постійне спостереження
який містить дані про
конкретний насос, вони
можуть підключити шлюз
G100. Це забезпечує більш
високий рівень контролю
і підвищену сумісність,
що дозволяє здійснювати
управління через систему
Scada (Засоби контролю і
збору даних)), через інші
мережні шини, такі як

Inter-bus, а також через
PLC протоколи, такі
як Satt Control Comli.
Насоси, які приєднані
до шлюзу, можуть навіть
контролюватися з великих
відстаней по радіо або
модему, посилаючи
інформацію в обох
напрямах 24 години
на добу.

GENIbus

Блок захисту
електродвигуна MP 204
контролює джерело
живлення насоса 24 години
на добу, здійснюючи захист
від “сухого хода”. Якщо
споживана потужність
падає нижче 60 %, МР 204
негайно відключає насос,
запобігаючи пошкодженню.

Діапазон параметрів
Блок захисту контролює
весь діапазон різних
параметрів, забезпечуючи
достовірне визначення
стану електродвигуна:
температури,
контрольованої за
допомогою РТС, зниженої
напруги, перевантаження,

споживання потужності
і інших змін в джерелі
живлення. Якщо MP
204 знаходить в работі
електродвигуна відхилення
від норми, такі як перегрів
електродвигуна внаслідок
засмічення насоса, то він
негайно припиняє роботу
насоса.

ПЕРЕДАЧА
ДАНИХ

Для отримання додаткової
інформації про передачу
даних дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Ефективність –
основне питання
Секрет незрівнянної ефективності
циркуляційного насоса MAGNA
ховається під його яскраво
червоною поверхнею. В основі
кожного насоса MAGNA лежить
електродвигун з постійними
магнітами, який радикально
знижує споживання енергії.
Корпус ротора штампується з
одного шматка неіржавіючої сталі,
що дозволяє підвищити міцність
і довговічність. Для розрахунку
оптимального потоку рідини, а
також деталізації конструкції
рабочого колеса та корпусу
були використані прогресивні
технології комп’ютерного 3D
моделювання.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Якщо Ви придбаєте насосне обладнення Grundfos, то Ви можете
бути впевнені в суттєвій довготривалій економії. Ми постійно
підвищуємо ефективність работи насоса і електродвигуна,
радикально зменшуючи споживання енергії – найбільшої витратної
частини протягом терміну служби насосної системи. Наші насоси
постійно працюють в найскладніших умовах, забезпечуючи
швидкі результати і надійність протягом довгого часу.

Споживання энергії
з маркуванням «А»
Оскільки компанія Grundfos активно
розробляє методи підвищення
ефективності використовування
енергії ще з початку 90-х
років, то ми із задоволенням
приєдналися до використання
маркування споживання енергії
циркуляційними насосами,
введену організацією Europump
в 2005 році. Результатом
застосування цієї нової шкали
є те, що кожний, хто збирається
придбати циркуляційний
насос, може точно порівняти
ефективність використання
енергії для різних моделей. Вибір
насоса з маркуванням «А» може
забезпечити економію енергії
до 80 %. Ми пишаємося тим, що
позиція MAGNA є передовою в
цій схемі, і кожний насос цій серії
з гордістю носить престижну
марку класса «А».
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Десь глибоко під землею
вони працюють чудово
Розроблені для надійності
і виготовлені повністю з
високосортної неіржавіючої
сталі, прості в установці
глибинні насоси SP – гідна
відповідь на потребі у
водопостачанні.

ПРОДУКТИВНІСТЬ
1. Зносостійкі підшипники для
7

6
5

тривалої роботи 2. Високий ККД
електродвигуна сприяє зниженню
витрат на електроенергію
3. Компоненти з високоякісної

4

Розрахований на довгу роботу
Насоси SP постійно
забезпечують надійну
та ефективну роботу в
системі водопостачання.
Доступні у ряді діаметрів з
4 до 12", вони неймовірно
прості в установці і здатні
забезпечувати подачу до
300 м3/г.

Застосування неіржавіючої
сталі і оптимальні зазори
гарантують високу
абразивну стійкість, просто
змиваючи забруднюючі
частинки з перекачуваною
рідиною. Де б вони не
працювали, вони працюють
довше за інших.

неіржавіючої сталі підвищують
корозійну стійкість 4. Вбудоване

Ви можете дізнатися його історію

стопорне кільце сприяє
3

продовженню життя насоса
5. Високі гідравлічні
характеристики сприяють
підвищенню ефективності насоса

2

та зниженню операційних витрат
6. Верхній підпірний підшипник
зменшує ризик попадання піску
7. Вбудований зворотний клапан

1

знижує ризик пошкодження від
гідроудару

Кожен насос SP ретельно
перевіряється перед
відвантаженням
покупцеві. Grundfos
пропонує унікальну
послугу – результати
випробувань зберігаються
і можуть бути надані по
серійному номеру насоса.
При виготовленні всіх

елементів насосів SP
застосовуються самі
високоякісні матеріали,
що забезпечують надійну
і тривалу роботу. От чому,
якщо потрібно, ми можемо
надати сертифікат, який
гарантує, що насоси SP
здатні задовольнити
вимогам клієнта.

SP

Знайдіть більше інформації
про насоси SP на сайті
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Ідеальна робота
на будь-якому рівні
Високоефективні електродвигуни
з електронним управлінням
забезпечують те, що могутні
насоси TPE, NBE і NKE завжди
працюють точно на необхідному
рівні, різко знижуючи споживання
енергії.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Потужність і ефективність
Використовування
електродвигунів з
регульованою частотою
обертання в наших могутніх
циркуляційних насосах
забезпечує те, кожен насос
працює пропорційно
робочому навантаженню.
Ці високоефективні
електродвигуни вносять
величезний внесок в той
факт, що наші насоси мають
дуже низький рівень
споживання енергії, яка
є основним джерелом

витрат протягом терміну
служби Вашого насоса.
Призначені для економії
Високоефективні
електродвигуни EFF1 в
наших насосах TPE, NBE
і NKE виділяють менше
теплоти під час роботи.
Це дозволило нам
використовувати
вентилятори менших
габаритів, потреба
в охолоджуванні
зменшується. У свою

чергу, зменшення розмірів
вентиляторів дозволяє
зменшити рівень шуму і
робочу температуру, що
означає більш тривалий
термін служби підшипників
електродвигуна, і
отже, зменшення
експлуатаційних витрат.
Електроніка двигунів
Grundfos
Grundfos є єдиною
компанією по виробництву
насосів, яка виробляє

власні електродвигуни.
Це дозволяє забезпечити
оптимальну спільну роботу
всіх компонентів. Ми
були також першими, хто
впровадив використання
частотних перетворювачів
в електродвигунах, а
нове покоління 3-фазних
електродвигунів Grundfos
MGE дозволяє забезпечити
ще більш ефективну роботу.
Новий процесор RISC
забезпечує регулювання
робочих параметрів для

адаптації до зміни умов,
наприклад, до зміни
напруги живлення.
Нове управління Flux
радикально підвищує
ефективність,
забезпечуючи постійну
частоту обертання при
невеликих навантаженнях.

Міцність і гнучкість
Консольні насоси NB
і NK призначені для
використання в системах
кондиціонування і
охолоджування,
пожежегасінні, для
підвищення тиску і
водопостачання, і цим
перелік не вичерпується.
Ці стандартні насоси,
що є безвідмовними
працівниками, також є
доступними з електронним

управлінням Версії з
електронним управлінням
NBE і NKE можуть
забезпечити Вам додаткову
економію енергії до 50%.
Рівномірний потік
Кожний аспект конструкції
TP направлений на
пониження споживання
енергії, що є основною
витратою при
обслуговуванні об’єктів

комунального будівництва.
Могутні TP здатні
забезпечити ефективну
роботу при продуктивності
до 4500 м3/год. Конструкція
їх внутрішньої поверхні
забезпечує мінімальні
гідродинамічні збурення
і знижує протитечії, тобто
оптимізує чинники, які
дозволяють зберегти
значну кількість енергії.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Для отримання додаткової
інформації про
електродвигуни дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Люди своєї справи
Наш колектив високо
компетентних фахівців
охоплює широкий діапазон
технічних сфер. Колектив
займається розробкою
нових застосувань
матеріалів, нових
конструкцій, нових
компонентів і нових
електронних пристроїв
для наших замовників.

Annemette Riis
Фахівець у сфері
матеріалів і корозії

Zhaohui Zeng
Фахівець у сфері силової
електроніки

Christian Rasmussen
Фахівець у сфері
механіки рідин

Per E. Andersen
Фахівець у сфері
сенсорного покриття
Carsten Skovmose Kallesøe
Фахівець у сфері діагностики
несправностей і систем управления
попереджуючого регулювання

Helge Grann
Фахівець у сфері тертя

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Надійна технологія

Призначення
Новаторська технологія
насосів Grundfos є
ключовим чинником
задоволення постійно
зростаючим вимогам
забезпечення високої
якості, надійності і
ефективності насосів. Цей
вид технології насосів не
з’явився сам по собі; він є

продуктом компетентності
багатьох фахівців.
В компанії Grundfos робота
більше 400 фахівців
направлена на вироблення
оптимальних рішень.
Світовий клас
Деякі з найвизначніших в
світі фахівців працюють в

компанії Grundfos. І вони
працюють над розробкою
нових насосів для Вас. Ці
люди одержимі своєю
роботою, прагнучи
гарантувати, що насоси
Grundfos повністю
задовольнять Ваші запити
і очікування. Ці фахівці в
таких сферах, як механіка

рідин, тертя, силова
електроніка, програмне
забезпечення, електронні
схеми і т.п. не працюють
поодинці. Вони взаємодіють,
вчаться один у одного, що
дозволяє їм запропонувати
Вам переваги свого
унікального уміння.

Ви можете більше не
турбуватися про корозію
кремнієвого датчика у
воді. Після декількох
років цілеспрямованих і
постійних досліджень ми
розробили датчик для
агресивних рідин, який
виправдає ваші очікування
щодо надійності датчика:
датчик 2-в-1 на основі
кремнію для вимірювання
потоку, тиску і перепаду
тиску обов’язково має

вбудований вихід
сигналу температури.
Безпосередній контакт з
середовищем забезпечує
дуже чутливе вимірювання
з швидким відгуком при
зміні температури і тиску та
має чудову повторюваність.
Довготривала чутливість
Основою датчика є
кремнієвий п´єзо-кристал,
що перетворює тиск і
температуру рідини в

електричні сигнали.
Кремнієва підкладка
покрита захисною плівкою
на основі технології
аморфного покриття
(поверхня, що не має пор),
яка має надзвичайну
стійкість до корозії.
Захисне покриття
дозволяє датчику
працювати в рідинах з
температурою до 100°C,
кислотах і лугах (pH 2-11),
протягом більше 10 років.

МАТЕРІАЛИ

Для отримання додаткової
інформації про технологію
датчика дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Перевага
передбачання
Багато років взаємодії з нашими
замовниками дають нам можливість
передбачати виникнення певних
ситуацій при експлуатації і
планувати якнайкращі способи
керувати ними. У багатьох випадках
для Вас легше проводити не
складний ремонт і технічне
обслуговування самостійно, за
умови, що у Вашому розпорядженні
є необхідні запасні частини і
інструменти. Компанія Grundfos
передбачає такі ситуації,
поставляючи для таких випадків
більше 3500 різних наборів для
технічного обслуговування.
Кожний з них містить найзвичайніші
запасні частини, інструменти і
керівництво з поетапним описом
обслуговування, забезпечуючи
вашу підготовленість у разі
виникнення проблеми.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ми прагнемо надати Вам прості в обслуговуванні насоси.
Наші замовники забезпечуються стандартами найвищого рівня
підтримки, поставки запасних частин і необхідной інформації
– незалежно від їх місцеположення в світі. Де б Ви не знаходилися,
і які б вимоги не висувалися до Вашого насоса, Ви завжди
отримаєте допомогу компанії Grundfos.
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Продуманий підхід до обслуговування
Серія насосів Grundfos для
харчовій та фармацевтичной
промисловості призначена
для легкого обслуговування.
Гладенькі, легко доступні
і відполіровані поверхні
гарантують, що технічне
обслуговування і чистка
є простим процесом.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Погляд на роботу всередині
Коли в’язкі або
корозійні речовини
використовуються в
пищевой и фармацевтичной
промышленности,
необхідно, щоб насоси, що
використовуються, були
надійними і простими
з погляду очищення і
обслуговування. Знімні
ущільнювачі NOVAlobe з
передньою установкою
швидко і легко
знімаються, полегшуючи

безперешкодний доступ
і зводячи до мінімуму час
простою. Різноманітність
ущільнювачів і матеріалів,
що поставляються для
таких ротаційніх насосів,
забезпечує легке
обслуговування, навіть
якщо середовище, яке
перекачується, містить
абразивні, токсичні рідини
або рідини, які легко
кристалізуються.

Гігієнічна конструкція
Кожне рішення засноване
на використанні широкого
діапазону стандартних
компонентів, які можуть
бути скомбіновані
відповідно до замовлення
для задоволення Вашим
специфічним вимогам,
забезпечуючи Вас
підвищеною надійністю і
ефективністю. Конструкція
кожного насоса, виконана
з обробленої на верстаті

низьковуглецевої або
цільнокованої неіржавіючій
сталі AISI 316L, забезпечує
рівну поверхню і відсутність
пір. Після механічної
обробки додаткове
електрохімічне
полірування видаляє
мікроскопічні виступи і
включення, запобігаючи
можливій адгезії частинок і
формуванню поверхні, що
легко очищається, маючи
високу стійкість до корозії.

Сертифікована якість
Ми можемо надати ряд
сертифікатів і документів
затвердження, починаючи
з підтвердженням обробки
поверхні, сертифікати QHD,
до гігієнічних стандартів
3A і FDA підтвердження

матеріалів. Ми також
можемо надати EHEDG
затвердження, яке
гарантує здатність до
очищення при гігієнічній
і стерильній обробці
відповідно до CIP і SIP.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
NOVALOBE

Для отримання додаткової
інформації про санітарну
серію Grundfos дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Де б Ви не були,
ми також можемо бути там
Вибираючи рішення
для установки насосів
Grundfos замовники
мають підтримку мережі
регіональних сервісних
компаній у всьому світі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовування оперативної інформації

Мінімізація простою
Не залежно від того,
наскільки висока якість
насоса, час від часу він
вимагає технічного
обслуговування – це
неминуче. Проте, Grundfos
може звести до мінімуму
час простою. Наша мережа
компаній і партнерів по

обслуговуванню гарантує,
що якщо наші замовники
потребують сервісної
допомоги, то вони
отримають її.
Глобальна мережа
Протягом ряду років
компанія Grundfos

розширювала роботу на
нових ринках і в нових
регіонах світу. Сьогодні
Grundfos має відділи
обслуговування в більш,
ніж 40 країнах, і додаткову
глобальну мережу, що
включає більше 350
уповноважених сервісних

партнерів Grundfos. У разі
несподіваної відмови
насоса один з досвідчених
технічних фахівців нашої
компанії, або один з наших
сервісних партнерів,
завжди поряд з вами для
надання допомоги.

Для надання допомоги
замовнику при технічному
обслуговуванні насоса,
Grundfos зібрав всю
сервісну документацію
в WebCAPS на вашому
веб-сайті. Інструкції
по обслуговуванню,
відео матеріали по

обслуговуванню, що
охоплюють такі питання,
як обслуговування насоса,
демонтаж і складання
конкретних насосів
Grundfos, способи заміни
деталей то що.

ГЛОБАЛЬНЕ
МІСЦЕВЕ

/

Для отримання додаткової
інформації про підтримку
замовника дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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Наші думки думки
про майбутне
Ми налаштовані на те, щоб
завтрашні насоси були кращі,
ніж насоси сьогодні. Щороку ми
направляємо 4,5 % від обороту
компанії на дослідження і
розробку. Наше відношення
до навколишнього середовища
гарантує, що кожна серія насосів
буде навіть більш ефективною
і зручною для навколишнього
середовища. Оскільки ми
боремося за те, щоб зробити
кожне з цих подальших рішень
більш рентабельним, замовник
може чекати ще більшого
зниження витрат протягом
терміну служби.

ЗАМІНА

Наше прагнення постійного удосконалення технології насосів
дозволяє нам задовольнити всі вимоги замовника, які
з’являються з часом. Те, що ми думаємо наперед, дозволяє
запропонувати Вам унікальні сервісні можливості, а також
гарантує, що коли прийде час заміни насоса, ми матимемо
для Вас ще більш сучасний продукт.
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Все має значення
В компанії Grundfos мі не тільки думаємо
про навколишнє середовище, але і діємо.
Кожного разу, коли починає розроблятися
нова ідея, ми розглядаємо наслідки для
навколишнього середовища. Ми прагнемо
того, щоб забезпечити такий ступінь
утилізації наших виробів, наскільки це
можливо технічно, зберігаючи планету
для майбутніх поколінь.

ЗАМІНА

Повторне використання

Сировина
Компанія Grundfos
глибоко піклується
про вид матеріалів,
використовуваних в
процесі виробництва
і методі, в якому вони
використовуються.
Один з таких матеріалів,
алюміній, використовується
на ливарному заводі для
виготовлення фланців,

AI

корпусів статорів
і терміналів всіх
стандартних двигунів.
В 1825 данський фізик
H.C. Оrsted зіграв вижную
роль у в розробки
технології виробництва,
яке ми зараз називаємо
«первинний аліміній».
Він мав успіх у витяганні
алюмінію від глинозему,

який існує і як пористий
грунт, і як тверда порода.
Проте, здобич глинозему
для виробництва
первинного алюмінію
залучає високе
енергоспоживання,
тому лідируючі компанії
по здобичі алюмінію
знаходяться в країнах
де вартість енергії низька.

Сьогодні алюміній
займає друге місце
після використання в
промисловості після сталі.
Якщо вся промисловість
у всьому світі залежала б
виключно від первинного
алюмінію для процесів
виробництв, це мало б
шкідливі наслідки для
планети Земля.

От чому використовування
вторинного алюмінію,
матеріалу, виготовленого
з алюмінієвого лому,
що повторно
використовується,
є привабливим – і для
компанії Grundfos
теж. Алюмінієвий лом
збирається, плавиться і
формується в алюмінієві
бруски, готові для
використання в нових
виробничих процесах.
В одиницях енергії і
виробничих витрат, вартість
вторинного алюмінію

складає всього 5 % від
вартості первинного – при
цьому якість залишається.
Будучи компанією, яка
несе відповідальність за
захист навколишнього
середовища, Grundfos,
використовує тільки
вторинний алюміній у
виробництві стандартних
електродвигунів. Коли
алюміній як вторинна
сировина поступає
на виробництво, він
плавиться в ливарному
цеху, розливається у
форми, наприклад,

корпуси статора.
Ми також утилізуемо
алюміній усередині
компанії. Якщо дефекти
відливання помічені в
алюмінієвих деталях, вони
виплавляються в установці
для литва під тиском,
розливаються в нові форми,
і, таким чином, знову беруть
участь у виробничому
процесі. Нашою філософією
є збереження
навколишнього
середовища шляхом
створення меншої
кількості відходів.

ПОВТОРНЕ
ВИКОРИСТАННЯ

Для отримання додаткової
інформації про вторинне
використовування дивіться
www.grundfos.com/prof-proﬁle
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ДІАПАЗОН

У нас є насоси для задоволення вимог в будь-якій області. Наші
зусилля в технології виробництва насосів гарантують, що ми
маємо найширший діапазон рішень, даючи Вам можливість
отримати все, що Вам необхідне, тільки від одного постачальника.
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ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ
Технічні дані

Робочі характеристики

Тип продукту:
ALPHA Pro, ALPHA+, UP Series 100
Категорія насоса: циркуляційні насоси з мокрим ротором

Продукт

Макс. 10 м3/год
Макс. 12 m
-25°C ... +110°C
Макс. 10 бар

Робочі характеристики
H [m]

10.0

100

6.0
4.0

Series 100

2.0

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Технічні дані

H [m]

ALPHA Pro
1.0
ALPHA+

0.4
0.2
0.4

1

2

4

6

10 15
Q [m3/h]

CH booster, CHV booster

ALPHA Pro, ALPHA+, UP Series 100

Продукт

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

60

Тип продуктів:
CH booster, CHV booster
Категорія нососа: багатоступінчаті насоси
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 16 м3/год
Макс. 93 м
0°C ... +90°C
Макс. 10 бар

CHV Booster

20
10
4
2

CH Booster

1
1

2

4

6

8 10

15 20
Q [m3/h]

H [m]

H [m]
20

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 60 м3/год
Макс. 17 m
-10°C ... +120°C
Макс. 10 бар

Тип продуктів:

BM, BMB, BME*, BMET*
*Спеціально спроектований для RO-опріснення води і подачі води
Категорія нососа: Системи підвищення тиску, – насоси з неіржавіючої сталі

10
6
4

BM

UPS Series 200

700

Тип продуктів:
UPS Series 200
Категорія нососа: циркуляційні насоси з мокрим ротором

2
UPS
1
2

4

6 8 10

20

Макс. 90 м3/год
Макс. 12 m
+15°C ... +110°C
Макс. 10 бар

0°C ... +60°C
Макс. 70 бар

200
100

BM, BMB
50
1

2

4

10

100

Тип продуктів:
NB, NBG, NBE
Категорія нососа: Моноблочні стандартні насоси. Частотне регулювання
– за запитом

4

2
MAGNA Series 2000,
UPE Series 2000
1
2

4

6

10

20

40 60 100
Q [m3/h]

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 850 м3/год
Макс. 160 м
-25°C ... +140°C
Макс. 16 бар

60
40
20
10

NB

6
4 6

10

20

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

500
40 60 100 200
Q [m3/h]

H [m]
150

Тип продуктів:
Hydro MPC, Hydro 1000, Hydro Solo, Hydro Multi-E
Категорія нососа: Установки підвищення тиску з насосами
встановленими паралельно
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Тип продуктів:
NK, NKG, NKE
Категорія нососа: Моноблочні стандартні насоси. Частотне регулювання
– за запитом

NK

Станції підвищення тиску Hydro

100 200 400
Q [m3/h]

H [m]

6

1

Макс. 720 м3/год
Макс. 330 m
0°C ... +70°C
Макс. 16 бар

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 2000 м3/год
Макс. 160 м
-25°C ... +140°C
Макс. 16 бар

100
60
40
20
10

NK

6
4

Тип продуктів:
CHI, CHIU, CHIE
Категорія нососа: Горизонтальні багатоступінчаті насоси

CHI, CHIU

Тип продуктів:
TP, TPE
Категорія нососа: Моноблочні стандартні насоси. Частотне регулювання
– за запитом

20

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 14 м /год
Макс. 58 м
-15°C ... +120°C
Макс. 10 бар

TP

10
3

10 20 40

100 200

600 2000
Q [m3/h]

H [m]
200

H [m]
60
40

CHI

20 40

МОНОБЛОЧНІ І КОНСОЛЬНІ НАСОСИ

10
8

NB

MAGNA

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 300 м3/год
Макс. 800 м

BME, BMET

300

40 60 80
Q [m3/h]

H [m]

Тип продуктів:
Magna серія 2000, UPE серія 2000
Категорія нососа: циркуляційні насоси з мокрим ротором,
і електронним регулюванням

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

500

6
4
2

CHIE

1
1

2

4

6

8 10
15 20
Q [m3/h]

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 4000 м3/год
Макс. 165 м
-25°C ... +150°C
Макс. 25 бар

100
50

20
10

TP, TPE

5
10

40

100 200 400 1000
4000
Q [m3/h]
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НАСОСИ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД

БАГАТОСТУПІНЧАТІ НАСОСИ
Продукт

Технічні дані

Робочі характеристики

Продукт

Технічні дані

Робочі характеристики

H [m]

H [m]

400

CRE, CRIE, CRNE, CRNE-HS
200
150
100

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 120 м3/год
Макс. 470 м

CR, CRI, CRN

60
40

-40°C ... +180°C
Макс. 50 бар

CRT, CRTE

DP, EF, SE1, SEV

CR

Тип продуктів:
CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRNE-HS, CRT, CRTE
Категорія нососа: Вертикальні багатоступінчаті насоси «in-line», електронне
регулювання за запитом

20
1

2

4 6 10

20

40 60 100 200
Q [m3/h]

Тип продуктів:
DP, EF, SE1, SEV
Категорія насоса: Дренажні насоси з напіввідкритим, одноканальним та
Super Vortex робочими колесами
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Напірний
патрубок:

Макс. 19,5 л/с
Макс. 25 м

2" внутрішня різьба (Rp2) або фланець DN 65

100
60
40
SPK, SPKE, CRK, MTR,
MTRE, MTH

10
1

2

4

6

10

20

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Напірний
патрубок:

Макс. 5 л/с
Макс. 45 м
0°C ... +40°C
універсальний фланець DN 40/DN 50

2

3

4

6

8 10

15 20
Q [l/s]

20
10
4
2

SEG

1
0.5

1

3

2

4

5 6
Q [l/s]

H [m]
40

Тип продуктів:
SEV, SE1
Категорія насоса: Каналізаційні насоси з одноканальним та Super Vortex
робочими колесами

H [m]
600
400

SE1, SEV

Тип продуктів:
SP, SPA, SPG
Категорія насоса: 4", 6", 8", 10", 12" глибинні багатоступеневі насоси з нержавіючої сталі

200

Захист, моніторинг та управління можуть бути здійснені за допомогою блока MP 204/R100

SP

SE1

1

40 60 100
Q [m3/h]

ГЛИБИННІ НАСОСИ

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Глибина
встановлення:

Макс. 470 м /год
Макс. 670 м
3

0°C ... +60°C
Макс. 600 м

100
60
40
20

SQ, SQ-N, SQE, SQE-NE, SQE/CU301 система підтримки
постійного тиску
Категорія насоса: 3" глибинні багатоступеневі насоси з нержавіючої сталі
Захист, моніторинг та управління можуть бути здійснені за допомогою блоків CU300/R100

1

2

4

10 20 40

Макс. 9 м3/год
Макс. 210 м

0°C ... +40°C
фланець DN 65–DN 150

100 200 600
Q [m3/h]

10
6
4
SE1

SEV
2
2

4

6

10

20

40 60 100
Q [l/s]

H [m]

Тип продуктів:
SA
Категорія насоса: Занурений осьовий насос

200
100
60
40
20

SQ, SQ-N, SQE, SQE-NE,
SQE/CU301

0°C ... +40°C

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Діаметр
обсадної колони:

Макс. 3500 л/с
Макс. 9 м
0°C ... +40°C
700–1400 мм

10
8
6
4
3
2
SA
1
100

200

400

1000

10

Макс. 150 м

0.2

0.4 0.6

1

2

4

6 8 10
Q [m3/h]

2000 4000
Q [l/s]

H [m]
60

Тип продуктів:
SEN
Категорія насоса: Занурені насоси з нержавіючої сталі для відведення
агресивних стоків

SEN

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Глибина
встановлення:

Макс. 90 л/с
Макс. 45 м

SP, SPA, SPG

SA

Тип продуктів:

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Напірний
патрубок:

20

10

H [m]

SQ

SEV
2

40

Тип продуктів:
SEG
Категорія насоса: Каналізаційні насоси з ріжучим механізмом

20

-20°C ... + 90°C
Макс. 25 бар

6

H [m]

SEG

Напівзанурені насоси

Макс. 85 м3/год
Макс. 238 м

10

4

200

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

DP
EF

Макс. 40°C

H [m]

Тип продуктів:
SPK, SPKE, CRK, MTR, MTRE, MTH
Категорія нососа: Багатоступінчаті зануріні насоси, електронне регулювання
– за запитом

20

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Напірний
патрубок:

40
30
20

Макс. 215 л/с
Макс. 50 м

10

0°C ... +40°C

6

фланець DN 80–DN 250

4

SEN
10

20

30

50

100

200 300
Q [l/s]
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НАСОСИ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД
Технічні дані

Робочі характеристики

SV, S

Тип продуктів:
SV, S1, S2, S3
Категорія насоса: Каналізаційні насоси з канальними та Super Vortex
робочими колесами
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Напірний
патрубок:

Макс. 1800 л/с
Макс. 110 м
0°C ... +40°C
фланець DN 80–DN 600

Продукт

Технічні дані

Робочі характеристики

H [m]

p [bar]

100

20

60
40
30

DME, DMS

Продукт

ДОЗУВАЛЬНІ НАСОСИ

20
10
SV

S1

S2

S3

Тип продуктів:
DME, DMS
Категорія нососа: Мембранний дозувальний насос з синхроним двигуном
Подача, Q:
Напір, p:
Температура
рідини:

10
6
4

від 2.5 мл/год–до 940 л/год
Макс. 18 бар

2

Макс. +50 °C

DME, DMS
1

5
5

10 20

50 100 200

500

1

2000
Q [l/s]

2,5

5

10

20

50

100 200
Q [l/h]

p [bar]
200

Осьове
навантаження:
Температура
рідини:
Глибина
встановлення:

100

DMX, DMH

AMD, AMG

Тип продуктів:
AMD, AMG
Категорія насоса: Мішалки з прямим та редукторним приводом

160–3931 N
+5°C ... +40°C

Тип продуктів:
DMX, DMH
Категорія нососа: Мембраний дозувальний насос

50

Подача, Q:
Напір, p:
Температура
рідини:

10
8
6

Макс. 2030 л/год
Макс. 10 бар

DMH
16

Макс. +50 °C

DMX

3

Макс. 20 м

0
0

13.7

50

105 190280 460 765 1150

Q [l/h]

Тип продуктів:
AFG, AFV
Категорія насоса: Горизонтальні та вертикальні створювачі потоку
з редукторним приводом

p [bar]
18
16

NOVAlobe 60/1.90

NOVAlobe 50/0.95
NOVAlobe 50/1.29

NOVAlobe 40/0.45
NOVAlobe 40/0.65

2
0

11

16

25 27 39 46 62 85
Q [m3/h]

H [m]

Q [l/min]

5.4

900

2.7

400
500
600
700

2

300

150°C (до 200°C за запитом)
До 40 бар

NOVAlobe 30/0.33

4

NOVAlobe 30/0.22

6

NOVAlobe 20/0.12

від 0.03 до 1.90 л/обор.

34
40
50
60
70
80
90
100

Макс. 20 м

Подача:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

10
8

200

+5°C ... +40°C

12

NOVAlobe 10/0.03

998–2822 N

Тип продуктів:
NOVAlobe
Категорія нососа: роторно-лопастний харчовий насос

NOVAlobe 10/0.06

14

Осьове
навантаження:
Температура
рідини:
Глибина
встановлення:

NOVAlobe

AFG, AFV

ХАРЧОВІ НАСОСИ

2.0

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Діаметр на виході:

Макс. 1300 л/с
Макс. 1.8 м.

1.5

H [m]
100

DN 800

1.0
0.8

DN 300

DN 500

0.6
0.4

0°C ... +40°C
DN 300, DN 500, DN 800

0.3
0.2
100

200

400 600

1000

2000
Q [l/s]

Euro-Hygia

SRP

Тип продуктів:
SRP
Категорія насоса: Занурений рециркуляційний насос з редукторним приводом

Тип продуктів:
Euro-Hygia
Категорія нососа: Одноступінчатий харчовий насос
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 130 м3/год (до 250 м3/год за запитом)
Макс. 75 м

60
40
20
10

95°C (до 150°C за запитом)
Макс. 16 бар

6

Euro-Hygia
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Q [m3/h]

PUST
Комплектні каналізаційні станції

Розміри:

Ø400 x 2000 мм, Ø600 x 2000 та 2500 мм,
Ø800 x 1500, 2000 та 2500 мм,
Ø1000 (для одного насосу) x 1500, 2000 та 2500 мм,
Ø1000 (для двох насосів) x 2000 та 2500 мм

150

Тип продуктів:
Contra
Категорія нососа: Одно- та багатоступінчатий харчовий насос

Contra

PUST

H [m]

Тип продуктів:
Категорія:

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 55 м /год
Макс. 170 м
3

95°C (до 150°C за запитом)
Макс. 25 бар

100
60
40

20
Contra
10
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60
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46

47

ХАРЧОВІ НАСОСИ
Продукт

Технічні дані

Бажаєте дізнатися більше?

Робочі характеристики

Для отримання детальнішої інформації
про професійні рішення Grundfos,
відвідаєте Інтернет-сторінку
www.grundfos.com/prof-proﬁle

H [m]
60

Sipla

Тип продуктів:
Sipla
Категорія нососа: Одноступінчатий, самовсасуючий харчовий насос
Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

Макс. 90 м3/год
Макс. 50 м
95°C (до 140°C за запитом)
Макс. 10 бар

40
30
20

10

Sipla
5
5

10

20

30 40

60
100
Q [m3/h]

H [m]

MAXA, MAXANA

100

Тип продуктів:
MAXA та MAXANA
Категорія нососа: Консольний та консольно-моноблочний насос

60

Подача, Q:
Напір, H:
Температура
рідини:
Робочий тиск:

20

Макс. 800 м3/год
Макс. 97 м
95°C (до 150°C за запитом)
Макс. 10 бар

40
30

MAXA, MAXANA
5
20

Modular Controls, MP 204

ГЛИБИННІ НАСОСИ

ТОВ “ТОВ ГРУНДФОС Україна”

10

40 60 100

200

400
1000
Q [m3/h]

м. Київ, 01033
вул. Володимирська, 71, офіс 45
Тел.: (044) 289 40 50
факс: (044) 289 41 39

Представництво в Східному регіоні

Тип продуктів:
Категорія:

Забезпечує
захист від:

Modular Controls, MP 204
Пристрої захисту, управління та моніторингу електродвигунів
(з функцією безпровідного дистанційного керування)

м. Донецьк, 83015
вул. Челюскінців, 188
Тел.: (062) 332 30 53
(050) 441 41 61
Факс:(062) 304 74 46

Чернігів
Луцьк

Київ
Суми
Житомир
Львів
Харків
Хмельницький
Черкаси
Тернопіль
Полтава
Вінниця
Луганськ
Ужгород Івано-Франківськ
Дніпропетровськ
Кіровоград
Чернівці
Запоріжжя
Рівне

Донецьк

Одеса Миколаїв
Херсон

„Сухого” ходу
Перевищення робочої температури
Підвищення/зниження напруги живлення
Перевищення струму

Представництво в Південному регіоні
м. Одеса, 65012
вул. Велика Арнаутська, 17
Тел.: (048) 718 05 10
Факс: (048) 718 05 10

Сімферополь

Представництво в Західному регіоні
м. Львів, 79008
вул. Пекарcька, 48, офіс 1
Тел.: (032) 297 62 82
(050) 441 41 56
Факс: (032) 297 62 87
м. Дніпропетровськ
тел: (050) 441 41 54
м. Харків
тел: (050) 419 10 66

8 800 50 15 570
Безкоштовно по всій Україні

www.grundfos.com/prof-proﬁle

www.grundfos.com

UA 0906

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

