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A CRE szivattyúk energiát takarítanak 
meg és könnyebbséget jelentenek a 
felhasználók számára
A Grundfos többfokozatú CRE örvény-
szivattyú sorozata egyesíti az élenjá-
ró szivattyúzási technológiát a magas 
ha tás fokú frekvencia-szabályozott 
villa mos motorral. A Grundfos CR szi-
vattyúk világszerte ismertek magas 
hatásfokukról, megbízhatóságukról 
és alacsony teljes élettartam-költsé-
gükró́l. Ezek a szivattyúk a legmaga-
sabb mú́szaki szinvonalú, saját fejlesz-
tésú́, frekvenciaváltóval összeépített 
Grundfos motorokkal biztosítják mind-
azt, ami elérhetó́ ma a piacon az intelli-
gens szivattyúzási technológiában.

Az E-szivattyúk csökkentik a teljes 
élettartam-költséget
A teljes élettartam-költség a legfon-
tosabb és döntó́ szempont, mikor szi-
vattyút választunk egy alkalmazásra. 
Általános arány, hogy egy állandó for-
dulatszámú szivattyú beszerzési ára a 
teljes élettartam-költségnek kevesebb 
mint 8%-a. Körülbelül 7%-ot jelent a 
karbantartási és javítási költség, mi-
közben a fennmaradó kb. 85%-ot az 
üzemeltetéséhez kapcsolódó, energia 
felhasználásból eredó́ költség emészti 
fel! Napjainkban, mikor az energiadíjak 
emelkednek, és különös figyelmet for-
dítunk a környezetvédelemre, a fentiek 
kiemelten fontosak. Egy Grundfos E-
szivattyú használatával, az adott alkal-
mazástól függó́en, az energiaköltség 
egy állandó fordulatszámú szivattyú 

költségeinek megközelító́leg a felére 
csökkenthetó́, így a magasabb beruhá-
zási költség ellenére ez egy megtérüló́ 
beruházás lesz!

A diagram világosan mutatja az állandó 
fordulatú szivattyú helyett választott 
E-szivattyú eló́nyeit. Egy átlagos alkal-
mazásban már 2-3 éves üzemeltetés 
után a beruházás magasabb költségei 
teljes egészében megtérülnek. 10 éves 
üzemeltetés után az E-szivattyú teljes 
élettartam-költsége csak 67%-a az ál-
landó fordulatszámú szivattyúénak. Ez 
igazán elgondolkodtató!

A szükséges térfogatáram és nyomás 
a legtöbb alkalmazásban folyamato-
san változik, és ebbó́l adódóan teljes 
szivattyúzási teljesítményre csak rit-
kán van szükség. Ez az a pont, mikor 
a szabályozott fordulatú CRE szivaty-
tyúk eló́térbe kerülnek. A CRE szivaty-
tyú energiát takarít meg, megkönnyíti 
az üzemeltetést, hosszú élettartamú, 
és lehetó́séget biztosít az üzemeltetési 
problémák még hatékonyabb megol-
dásában.

Széleskörú́en alkalmazható
A CRE szivattyúsorozat ideálisan fel-
használható az alkalmazások széles 
körében vízellátásban, nyomásfokozó 
rendszerekben, valamint hideg és me-
leg közegek keringetésére. Ipari alkal-
mazásokban, ahol az állandó nyomás 
fenntartása elengedhetetlen vagy 
kedvezó́, a CRE szivattyúk alkalmazása 
alapvetó́ eló́nyökkel jár. A költséges és 
bonyolult szabályozó eszközök haszná-
lata megeló́zhetó́ a CRE szivattyúkkal, 
amelyek mindezt egy egységben biz-
tosítják.

Magas hatásfokú MGE és MMGE 
motorok
A CRE szivattyúk egy- vagy háromfázi-
sú kivitelben állnak rendelkezésre.

A szivattyúk 1,1 kW-os motornagy-
ságig tejesen új fejlesztésú́, frekven-
ciaváltóval és PI-szabályozóval egy-
beépített egyfázisú MGE motorokkal 
rendelkeznek. Ezen motorok teljesen 

megfelelnek az Elektromágneses kom-
patíbilitásról szóló 89/336/EEC - (EN 
61000-3-2) számú eló́írásnak, amely 
alapján a tápfeszültség csak kis mér-
tékben tartalmaz felharmónikusokat és 
kisebb amplitúdóval, mint az eló́zó́ sor-
ozatú MGE motorok. A CRE szivattyúk 
1.5 kW-os motorteljesítménytó́l három-
fázisú MGE vagy MMGE motorokkal 
rendelkeznek.

Távirányítás
Minden motor, mérettó́l függetlenül, 
képes a Grundfos R100-as infravörös 
adatátvitelt biztosító távirányítóval 
történó́ kommunikációra, így számos 
számos szabályozási jellemzó́ beállítá-
sára és állapotparaméter lekérdezésére 
van lehetó́ség. A Grundfos PMU 2000 
szivattyúirányítási és más felügyeleti 
rendszerekkel történó́ BUS kommuni-
kációra is alkalmasak a CRE szivattyúk.

Beépített nyomástávadó
A CRE szivattyúk gyárilag beépített 
nyomástávadóval is szállíthatók, le-
hetó́vé téve így az állandó nyomástar-
tásra történó́ szabályozást, amely sok 
alkalmazásban alapvetó́ eló́nnyel jár. 
Ott, ahol külön távadó használata adja 
a legjobb eredményt, a szivattyúk táv-
adó nélkül is szállíthatók.

CR5-36-os szivattyú teljes költségei %-ban 

Év

A Grundfos CRE sorozat
biztosítja mindazt, ami elérhetó́ 

az intelligens szivattyútechnológiában
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A Grundfos CRE szivattyúk 
egyedülálló felhasználói 
eló́nyöket biztosítanak

�  Miden elem egy szállítótól
  Szivattyú, motor, frekvenciaváltó, szabá-

lyozó és távadó egy egységként, optimal-
izálva és tesztelve kerül leszállításra, és 
az egész rendszerre nézve adott a szer-
vizszolgáltatás.

� Könnyú́ beépítés és üzemeltetés
  A CRE szivattyúkat csupán be kell kötni 

és az egész egység szivattyúzásra kész. 
A szivattyú nagyságától függetlenül a 
funkciók megegyeznek.

� Energiamegtakarítás
  Energiamegtakarítás akkor jelentke-

zik, mikor a szivattyú fordulatszáma az 
igényekhez igazodik. Egy CRE szivattyú 
használata 20-50% közötti energiameg-
takarítást eredményez.

� Távirányítás és felügyelet
  A CRE szivattyúk távirányíthatók és fel-

ügyelhetó́k Grundfos R100 távirányító 
vagy BUS-kommunikáció segítségével.

�  Az állandó nyomás felhasználói 
eló́nyökkel jár

  A CRE szivattyúk vízellátó rendszerekben 
állandó nyomást tarthatnak, biztosítva 
ezzel a nagyobb felhasználói kényelmet. 

�  A rendszer igénybevételének csökkenése
  Egyes rendszerekben az állandó nyomás 

biztosítása a lehetó́ legkisebbre csök-
kenti a mechanikai igénybevételt. Más 
rendszerekben a fordulatszám állandó 
térfogatáram vagy hó́mérséklet szerinti 
változtatása a rendszerelemek teljesít-
ményét fogja javítani.

�  Sokoldalúság
  A CRE szivattyúk teljesítménytartomá-

nya sokoldalú felhasználást tesz lehe-
tó́vé, s így néhány modell számos állan-
dó fordulatú típust vált ki.



A Grundfos az in-line csonkelrendezésú́, 
beépített frekvenciaváltóval és kívánság-
ra gyárilag beszerelt nyomástávadóval 
ellátott, többfokozatú ötvényszivattyúk 
széles választékát kínálja. Minden mo-
dellre a Grundfos CR/CRN/CRI szivattyú-
sorozatok közismerten kiváló minó́ségének és 
a változtatható fordulatszámú motorok által 
nyújtott eló́nyöknek az egyesítése jellemzó́.

A CRE, CRNE, CRIE szivattyúk a 10 és 250 m köz-
ti szállítómagassággal, valamint 0,1 és 120 m3/h 
közti térfogatárammal meghatározott teljes 
teljesítménytartományt lefedik.

Mú́szaki adatok

A CRE szivattyúsorozathoz egyfázisú és háromfázisú motorok tartoznak. 
Az alkalmazott feszültségtó́l függetlenül minden model ugyanazokat a funkciókat teljesíti és vezérlése is azonos. 

Egyfázisú motorok Háromfázisú motorok

Tápfeszültség 1 × 200-240 V, 50/60 Hz 3 × 380-415 V, 50/60 Hz

Teljesítménytartomány 0,37�1,1 kW 1,1�22 kW

Külsó́  alapjel 10 kOhm potenciométer
0-10 V
0-20 mA vagy 4-20 mA

Beépített PI-szabályozó van

Távadó bemenó́  jele 0-20 mA vagy 4-20 mA
0-10 V
24 V tápfeszültség a távadó részére biztosítva

Be/Ki bemenet Bemenet potenciálmentes érintkezó́  számára. A szivattyú jár, ha az érintkezó́  zárva van.

Jeladó relé Potenciálmentes jeladó relével szállítva

Csatlakozás az R 100-hoz Minden szivattyú alkalmas a Grundfos R 100 infravörös távvezérló́  egységgel való kommunikációra.

Csatlakozás RS485 Bus 
rendszerhez

RS485 Grundfos GENIbus beépítve. Lehetó́vé teszi a Grundfos Pump Management System 2000 vagy az 
épületirányítási rendszer útján való kommunikációt.

EMC Minden szivattyú kielégíti az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89/336/EEC sz. eló́írást.  
Alkalmazott szabvány: EN 61800-3

Védettség IP55 (IEC 34-5)
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Típusáttekintés

ÚJ!

CRE szivattyúk 11-22 kW-os 
MMGE motorral
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CRE szivattyú sorozat, 2950 min-1

Szivattyútípus Térfogat-
áram 

[m3/h]

Szállító-
magasság

[m]

Teljesítmény
[kW]

Csó́csatlakozás

Karima (típus) Oválkarima Távadóval 
is kapható

CRE 1 0,1 - 2,0 19 - 220 0,37 - 2,2 DIN / ANSI / JIS � �
CRE 3 0,3 - 4,0 32 - 240 0,37 - 3,0 DIN / ANSI / JIS � �
CRE 5 0,5 - 7,5 13 - 248 0,37 - 5,5 DIN / ANSI / JIS � �
CRE 8 0,8 - 12 33 - 220 0,37 - 7,5 DIN �
CRE 16 1,6 - 22 30 - 115 2,2 - 7,5 DIN �
CRE 32 3,2 -40 16 - 228 1,5 - 22 DIN �
CRE 45 4,5 - 58 21 - 150 3,0 - 22 DIN �
CRE 64 6,4 - 85 22 - 115 4,0 - 22 DIN �
CRE 90 9,0 - 120 26 - 103 5,5 - 22 DIN �
CRNE szivattyú sorozat, 2950 min-1 Rozsdamentes acél DIN 1.4401

Szivattyútípus Térfogat-
áram 

[m3/h]

Szállító-
magasság 

[m]

Teljesítmény 
[kW]

Csó́csatlakozás

Karima (típus) PJE csat-
lakozó

Szorító 
csatla-

kozó

Távadóval 
is kapható

CRNE 1 0,1 - 2,0 19 - 220 0,37 - 2,2 DIN / ANSI / JIS � � �
CRNE 3 0,3 - 4,0 32 - 240 0,37 - 3,0 DIN / ANSI / JIS � � �
CRNE 5 0,5 - 7,5 13 - 248 0,37 - 5,5 DIN / ANSI / JIS � � �
CRNE 8 0,8 - 12 33 - 220 0,37 - 7,5 DIN �
CRNE 16 1,6 - 22 30 - 115 2,2 - 7,5 DIN �
CRNE 32 3,2 -40 16 - 228 1,5 - 22 DIN 

CRNE 45 4,5 - 58 21 - 150 3,0 - 22 DIN 

CRNE 64 6,4 - 85 22 - 115 4,0 - 22 DIN 

CRNE 90 9,0 - 120 26 - 103 5,5 - 22 DIN 

CRIE szivattyú sorozat, 2950 min-1 Rozsdamentes acél DIN 1.4301

Szivattyútípus Térfogat-
áram 

[m3/h]

Szállító-
magasság 

[m]

Teljesítmény
[kW]

Csó́csatlakozás

Karima (típus) PJE csat-
lakozó

Szorító 
csatla-

kozó

Távadóval 
is kapható

CRIE 1 0,1 - 2,0 19 - 220 0,37 - 2,2 DIN / ANSI / JIS � � �
CRIE 3 0,3 - 4,0 32 - 240 0,37 - 3,0 DIN / ANSI / JIS � � �
CRIE 5 0,5 - 7,5 13 - 248 0,37 - 5,5 DIN / ANSI / JIS � � �
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A Grundfos CRE szivaty-
tyú biztosítja a nano-
szú́ró́s rendszer állandó 
térfogatáramát és ezzel 
lehetó́vé teszi a rendszer 
teljesító́képességének ja-
vítását.

Az ábrán egy vízmú́ évi mintegy 64 000 
m3 ivóvíz feldolgozására alkalmas 
nano szú́ró́s rendszere látható. A szú́ró́k 
teljesító́képességének megnövelése és a 
rendszer élettartamának meghosszab-
bítása érdekében kívánatos a térfogat-
áram 7,2 m3/óra állandó értéken tartása.

A vizet eló́szú́ró́kön nyomjuk át, majd a 
nanoszú́ró́kön való átnyomás érdeké-
ben egy CRE szivattyú megnöveli annak 
nyomását. Gáztalanító berendezésben 
eltávolítjuk a CO

2
-t, végül a vizet a tisz-

tavíz-tárolóba szállítjuk. A CRE szivaty-
tyú feladata, hogy a gáztalanító eló́tt 
állandó nyomást biztosítson, mert az 
adott rendszerben ez egyben állandó 
térfogatáramot is eredményez.

Tekintettel arra, hogy a nanoszú́ró́k fo-
kozatosan eltömó́dnek, az állandó térfo-
gatáram fenntartásához egyre nagyobb 
nyomásra van szükség. A szivattyú for-
dulatszáma automatikusan illeszkedik 
ehhez a követelményhez és ezzel lehe-
tó́vé teszi, hogy a térfogatáram a rend-
szerben állandó maradjon

Fenti kép:  A szú́ró́egységbe telepített, 
beépített frekvenciaváltóval és vezérléssel 
rendelkezó́  CRNE 16-60 szivattyú látható 
(hátul). A CRNE szivattyút rozsdamentes 
acél kivitele különösen alkalmassá teszi 
korrodáló folyadékok szállítására, vagy 
olyan alkalmazásokra, amikor a  szállított 
folyadéknak idegen részecskéktó́l abszo-
lút mentesnek kell maradnia. 

A CRNE szivattyú biztosítja a nanoszú́-
ró́k belépó́  nyomásának automatikus 
növelését, amikor a szú́ró́k eltömó́d-
nek. A CRNE szivattyú energiafelvétele 
optimális, mert fordulatszáma mindig a 
szükségletnek megfeleló́en alakul. Ennek 
eredményeként megnövekszik a szú́ró́  
teljesító́képessége és megnó́  a rendszer 
élettartama. A CRNE szivattyú kis helyet 
foglal el és egyszerú́en felszerelhetó́.

A változtatható fordulat-

számú CRE szivattyúk-

nak számos eló́nyük van 

az állandó fordulatszá-

mú szivattyúkkal szem-

ben, ami a szivattyúzás 

hatásfokában, az alkal-

mazás egyszerú́ségében, 

és � nem utolsósorban 

� az alacsony fenntartási 

költségeket eredménye-

zó́ üzemköltségekben jut 

kifejezésre. A következó́  

példákon ezeket az eló́-

nyöket kívánjuk röviden 

bemutatni.

elõszûrõk

1/1 térfogatáram

nanoszûrõk

3/4 térfogatáram

CO2 eltávolítása

tisztavíz-tárolóba

vízfelesleg vissza a folyóba
1/4 térfogatáram

búvárszivattyú

CRNE 16-60
szivattyú nyomástávadó

PT

csökkentett ford. szivattyú állandó térfogatáram

munkapont eltömõdött szûrõvel
munkapont tiszta szûrõvel

jelleggörbe tiszta szûrõvel
teljes fordulatszámú szivattyú

jelleggörbe eltömõdött szûrõvel

Grundfos CRE szivattyúkkal
nagymér tékben tökéletesíthetó́k

a szivattyús rendszerek
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Grundfos CRE szivattyú, 
mint egy vízhálózati ge-
rincvezetékbe telepített 
nyomásfokozó szivattyú

Az ábrán egy állandó fordulatszámú 
szivattyúval felszerelt szivattyútelep 
látható, amelynek az a feladata, hogy 
a víz nyomását a gerincvezeték fölött 
35 méter magasan elhelyezkedó́ lakó-
negyed számára megnövelje. 

A rendszer mú́ködése állandó fordu-
latszámú szivattyúval
A hálózati nyomás ingadozása, vala-
mint a fogyasztásban bekövetkezó́ vál-
tozások miatt a fogyasztóknál észlelt 
nyomás (vörös görbe) jelentó́s mérték-
ben eltér a megkívánt 3 bar értéktó́l. 
Éjszaka, 0:00 és 5:00 között a szivattyú 
ki van kapcsolva.

A fogyasztók ellátásának javítása ér-
dekében CRE 16-30/2 szivattyút telepí-
tettek a szivattyútelepre. Közvetlenül a 
szivattyú után nyomástávadót és egy 
kis nyomólégüstöt építettek be. 

A rendszer mú́ködése változtatható 
fordulatszámú CRE szivattyúval
A fogyasztóknál észlelt nyomás (vörös 
görbe) állandóan a megkívánt 3 bar.

A CRE szivattyú lehetó́vé teszi a fo-
gyasztói nyomás állandó értéken tar-
tását és ezzel fokozza a szolgáltatás 
minó́ségét. Ezen túlmenó́en a kisebb 
nyomás csökkenti a rendszer mecha-
nikai igénybevételét. A szivattyú a fo-
gyasztás igényeihez igazodva keve-
sebb energiát használ fel, ami éves 
viszonylatban Þ gyelemreméltó meg-
takarítást tesz lehetó́vé. Ennek értéke 
a bemutatott példa esetén 5 000 kWh, 
ami 37%-nak felel meg.

A CRE szivattyú beépített STOP funk-
cióval rendelkezik, amely a szivattyút 
automatikusan lekapcsolja, ha a rend-
szerben a tárfogatáram (a fogyasztás) 
kicsi vagy nulla.

szivattyútelep

betáplálási
nyomás

belépõ nyomás 

5,8-6,4 bar

kívánt fogyasztói 
nyomás = 3 bar

betáplálási nyomás

Térfogatáram (m3/h)

Idõ

nyomás a fogyasztóknál

Térfogatáram (m3/h) Napi fogyasztási görbe

Idõ

betáplálási nyomás

Nyomás (bar)

Idõ

nyomás a fogyasztóknál
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A hú́tó́rendszerbe épí-
tett Grundfos CRE szi-
vattyú megnöveli a 
szupermarket hú́tó́pult-
jainak kapacitását

A hú́tó́rendszerekben azért alk-
almaznak természetes hú́tó́köze-
geket, hogy ezzel is eló́segítsék az 
ózonréteg pusztulásának megakad-
ályozását. A freon és egyéb ártalmas 
hú́tó́közegek kiszivárgása ugyanis 
károsítja az ózonréteget, míg a ter-
mészetes hú́tó́közegek, igy a propán 
vagy a CO

2
, nem károsak. 

A példabeli szupermarketben pro-
pánt és CO

2
-ot használnak a hú́tó́-

rendszerben. A fagyasztókat köz-
vetlenül a CO

2
-rendszer hú́ti. A 

hú́tó́pultok hú́téséró́l másodlagos 
hú́tó́közeg, vizet és glikolt tartalma-
zó sóoldat gondoskodik.

A hú́tó́pultok sóoldatának keringeté-
sét egy CRE szivattyú végzi. Az egyes 
hú́tó́ pultokon átáramló térfogat-
áramot az egységben uralkodó hó́-
mérsékletnek megfeleló́en egy sze-
lep vezérli. A CRE szivattyú vezérlése 
állandó nyomáskülönbséget bizto-
sít, így a szivattyú a változó hú́tési 
igénynek megfeleló́en automatiku-
san változtatja teljesítményét.

A CRE szivattyú haszálata az állan-
dó fordulatszámú CR szivattyúhoz 
viszonyítva Þ gyelemreméltó energi-
amegtakarítást eredményez. A fenti 
ábrán az állandó fordulatszámú 
CR szivattyú (vörös görbe) és a 20 
m szállítómagasságnak megfeleló́, 
állandó nyomáskülönbséget szolgál-
tató CRE szivattyú (zöld görbe) ener-
giafogyasztásának összehasonlítása 
látható. A megtakarított energiát a 
kék görbe mutatja. 

A hú́tés iránti igény a nap folyamán 
változik. Éjszaka, amikor a szuper-
market zárva tart, a hú́tési igény 
alacsony. A déleló́tti órákban, hoz-
závetó́leg 8 és 12 óra között végzik a 
hú́tó́pultok feltöltését, ami megnö-
veli a hú́tési igényt. Ez eredményezi, 
hogy megnó́  a térfogatáram a kör-
folyamatban. Késó́  délután, amikor 
sok a vevó́, gyakran nyitogatják a 
pultokat, ami természetesen ugyan-
csak a hú́tési igény és a térfogat-
áram megnövekedését okozza.

Tekintettel arra, hogy a CRE szivaty-
tyú képes arra, hogy teljesítményét 
a változó igényekhez igazítsa, keve-
sebb energiát fogyaszt és ezért na-
gyon eló́nyös az ilyen rendszerekhez. 
Az állandó fordulatszámú CR szivaty-
tyúval összehasonlítva a CRE szivaty-
tyúval elérhetó́  energiamegtakarítás 
akár 43% is lehet. 

hûtõpultok

CRE 4-40

a propán-,
CO2-rendszerhez

CR-szivattyú energiamegtakarítás

Összesített kWh

Idõ

CRE-szivattyú

Térfogatáram (m3/h) Napi fogyasztási görbe

Idõ
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Grundfos CRE 
szivattyúk keringetik 
egy sörgyár légkomp-
resszorainak hú́tó́vizét

Az ábrán egy sörgyár három vízhú́-
téses légkompresszorának hú́tó́-
rendszere látható. A rendszer a hú́-
tó́víz közvetítésével vezeti el a lég-
kompresszorokban keletkezó́ hó́t. A 
kompresszorok által felvett energia 
90%-át kell hó́veszteség formájában 
elvezetni.

A CRE szivattyúk fordulatszámát, 
a kompresszoroktól visszaérke-
zó́ hú́tó́víz hó́mérséklete alapján, 
hó́mérséklet-távadók segítségével 
szabályozzuk. Ahogyan a hú́tó́víz 
hó́mérséklete változik, úgy kell vál-
toznia a kompresszorokon keresz-
tülvezetendó́ térfogatáramnak is. A 
hó́mérsékletet állandó értéken kell 
tartani. Ha a hó́mérséklet emelkedik, 
megnövekszik a CRE szivattyú for-
dulatszáma és ennek következtében 
térfogatárama is, hogy ezzel megnö-
velje a hú́tési teljesítményt.

A felmelegedett víz a hú́tó́toronyban 
hú́l le.

Amikor a rendszeren átáramló tér-
fogatáram megnövekszik, megnó́ a 
nyomásveszteség is és fordítva. Az 
alábbi diagram kék görbéje a teljes 
szivattyúfordulatszámhoz, míg a 
vörös görbe egy csökkentett fordu-
latszámhoz tartozik. A különbözó́ 
állapotoknak megfeleló́ munkapon-
tokat a rendszer ellenállásgörbéjével 
(zöld görbe) alkotott metszéspontok 
jelölik ki.

Az alábbi görbe azt szemlélteti, hogy 
hogyan változik egy légkompresszor 
(12,4 m3/min) által igényelt térfogat-
áram a hú́tó́víz hó́mérsékletének 
függvényében.

Ebben a rendszerben a beépített CRE 
szivattyúk mindig pontosan a kí-
vánt térfogatáramot biztosítják, így 
a kompresszorból visszatéró́ hú́tó́víz 
hó́mérsékletét állandó értéken lehet 
tartani. Ehhez még az is hozzájárul, 
hogy a nyitott rendszerú́ hú́tó́torony 
is optimális feltételek között dolgo-
zik, mert a hú́tendó́ víz hó́mérsék-
letét e lehetó́ legmagasabb értéken 
tartjuk. A CRE szivattyúk ezenkívül 
energiamegtakarítást is eredmé-
nyeznek, egyrészt közvetve, a hú́tó́-
rendszer megváltoztatásának kö-
szönhetó́en, másrészt közvetlenül, 
annak eredményeképpen, hogy a 
CRE szivattyúk kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint a korábban alkal-
mazott, állandó fordulatszámú szi-
vattyúk.

sûrített levegõ

sûrített levegõ

sûrített levegõ

hûtõtorony

hõmérséklet-
távadók

hideg oldal

tárolótartály

szivattyú

meleg oldal Hûtõvíz (m3/h)

Belépõ hõmérséklet (˚C)

csökkentett ford. szivattyú munkapont csökk. ford. számnál

munkapont teljes ford. számnálteljes fordulatszámú szivattyú

a rendszer jelleggörbéje



A Grundfos E-szivattyúk családja nem csak a CRE, CRNE, CRIE típusokból áll

Grundfos az E-szivattyúk széles választékát kínálja � ezek változtatható fordulatszámú motorokkal és beépített szabályozó-
szervekkel rendelkezó́ szivattyúk. A kínálat szinte az összes elképzelhetó́ alkalmazási esetre való szivattyúkat felöleli. Legyen szó 
fú́tési, légkondicionáló, vízellátó, nyomásfokozó rendszerekró́l vagy ipartelepek technológiai rendszereiró́l, a Grundfos E-szivaty-
tyú mindig képes arra, hogy a rendszer költséghatékonyságát javítsa. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a Grundfos által 
kínált E-szivattyúk típusairól:

TPE 2000 sorozat � egyfokozatú szivattyúk beépített nyomáskülönbség-távadóval

Adatok Fó́ alkalmazási területek

Térfogatáram, Q : max. 130 m3/h
Szállítómagasság, H : max. 28 m
Közeghó́mérséklet : -25 °C � +140 °C
Üzemi nyomás : max. 16 bar

Meleg vagy hideg víz keringetése
- fú́tó́rendszerekben
- fú́tó́- és légkondicionáló rendszerekben

LME, LPE, TPE, CLME � egyfokozatú szivattyú. Az LME, LPE, TPE ikerfejes szivattyúként is rendelkezére áll.

Adatok Fó́ alkalmazási területek

Térfogatáram, Q : max. 160 m3/h
Szállítómagasság, H : max. 60 m
Közeghó́mérséklet : -25 °C � +140 °C
Üzemi nyomás : max. 16 bar

Keringetés és folyadékszállítás:
- távfú́tésben
- fú́tó́rendszerkben
- fú́tó́- és légkondicionáló rendszerekben
- ipartelepeken

NBE, NKE � egyfokozatú szivattyúk, blokk illetve alapkeretes kivitelben

Adatok Fó́ alkalmazási területek

Térfogatáram, Q : max. 160 m3/h
Szállítómagasság, H : max. 50 m
Közeghó́mérséklet : -10 °C � +140 °C
Üzemi nyomás : max. 16 bar

Keringetés és folyadékszállítás:
- távfú́tésben
- fú́tó́rendszerkben
- fú́tó́- és légkondicionáló rendszerekben
- ipartelepeken
- vízellátó rendszerekben

SPKE, CRKE � többfokozatú benyúlószivattyúk

Adatok Fó́ alkalmazási területek

Térfogatáram, Q : max. 22 m3/h
Szállítómagasság, H : max. 245 m
Közeghó́mérséklet : -10 °C � +90 °C
Üzemi nyomás : max. 25 bar

Hú́tó́-kenó́ folyadékok szállítása
Vízeló́készítés
Ipari létesítmények

CHIE � kompakt kivitelú́, vízszintes tengelyú́, többfokozatú szivattyú

Adatok Fó́ alkalmazási területek

Térfogatáram, Q : max. 18 m3/h
Szállítómagasság, H : max. 58 m
Közeghó́mérséklet : -15 °C � +110 °C
Üzemi nyomás : max. 10 bar

Hú́tó́rendszerek
Adagolórendszerek
Ipari létesítmények

www.grundfos.com


