
ZERO KOMPROMISÓW 
Najwyższa sprawNość wśród pomp ściekowych

grundfos POMPY SE & SL
POMPY ŚCIEKOWE DO INSTALACJI ZATAPIALNYCH I SUCHYCH 

0.9 - 30 kW 2, 4, 6 BIEGUNOWE
50HZ
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Podnoszenie do 70 m
Przepływy do 270 l/s (972 m3/h)

zaprojekTowaNe z NajBardziej zaawaNsowaNymi 
TechNoLoGiczNie rozwiĄzaNiami hydraULiczNymi

NajLepsza sprawNość 

Kiedy zdecydowaliśmy się na opracowanie całkowicie 
nowego, zaawansowanego technologicznie układu 
hydraulicznego, przyjrzeliśmy się technologiom 
dostępnym na rynku i zdecydowaliśmy, że kostrukcja 
musi być możliwe jak najprostsza. Naszym celem 
było nie tylko uzyskanie najwyższej sprawności w 
danym punkcie pracy – chcieliśmy, aby nasze nowe 
rozwiązanie zapewniało bardzo wysokie sprawności 
w szerszym zakresie charakterystyk od dostępnych 
obecnie na rynku.
Wirnik S-tube zaprojektowany przez firmę Grundfos 
ma kształt rurowy dopasowany na całej swojej 
długości do cylindrycznej obudowy wirnika pompy, 
w której jest umieszczony. Jest to nowa i unikalna 
konstrukcja hydrauliczna, dzięki której pompy typu 
SE i SL są aktualnie najbardziej innowacyjnymi i 
wydjnymi pompami ściekowymi.
Każdy wirnik tubowy typu S-tube jest wyważony 

statycznie i dynamicznie. Zapewnia to znaczące 
obniżenie poziomu drgań. 

Najwyższa sprawność i największy wolny przelot. 
Wirnik S-tube zapewnia najwyższą sprawność w 
szerokim zakresie charakterystyki, największy wolny 
przelot i najniższy poziom drgań. Nie posiada on przy 
tym żadnych krawędzi, martwych stref, elementów 
rozdrabniających i o podobnej funkcji, które ulegają 
zużyciu w czasie eksploatacji. Stworzyliśmy wirnik, 
który jest najlepszy w realizacji głównego zadania, 
dla którego opracowano wirniki do ścieków: 
zapewnienie użytkownikowi bezproblemowej pracy 
przy najwyższej możliwej sprawności.

Jest to prostota w najlepszym wydaniu. Ponieważ 
wirnik S-tube zwiększa zakres przepływu, prosta 
konstrukcja oznacza, że wolny przelot również ulega 
zwiększeniu.

Chociaż system pomp nie stanowi być może 
największego udziału kosztów inwestycji w instalacji 
ściekowej w całym okresie jej eksploatacji, jest on 
jednak kluczowym elementem w zapewnieniu 
długoterminowej opłacalności jej eksploatacji. 
Dlatego istotne jest, abyśmy wspólnie z naszymi 
klientami zgadzali się w kwestii sprawności.

Kiedy mówimy o całkowitej sprawności, mamy na 
myśli sprawność opartą na całkowitym zużyciu 
energii przez pompę. W pompie ściekowej występują 
elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne straty. 
Producent pomp musi je wszystkie zminimalizować 
bez obniżenia niezawodności pracy. W Grundfos 
tak właśnie to robimy i dlatego możemy dostarczać 
produkty o wysokiej sprawności.

Wzięliśmy pod uwagę obawy naszych klientów 
dotyczące kosztów ponoszonych wskutek 
nieefektywnej pracy, konserwacji i przestojów. 

Gdy zastosuje się innowacyjny wirnik S-tube o 
eleganckiej i prostej konstrukcji w zatapialnych 
pompach ściekowych typu SE i SL i doda 
superinteligentne i adaptacyjne sterowniki oraz 
silniki o najlepszej klasie sprawności na rynku, uzyska 
się najlepsze rozwiązanie w technologii pompowania 
ścieków.

TechNoLoGia pompowaNia
ścieków Najwyższej kLasy 
Zmodernizowane i rozbudowane typoszeregi pomp Grundfos SE i SL są 
kontynuacją historii doskonale sprawdzonych w praktyce i cieszących 
się zaufaniem użytkowników pomp SE i SL i ofertą zaawansowanych 
technologicznie pomp ściekowych.

Najwyższa sprawNość w szerokim
zakresie charakTerysTyk

Zaprojektowane dla najbardziej 
wymagających warunków pompy 
Grundfos z typoszeregu SE i SL pokazują 
nasze bezkompromisowe podejście do 
innowacyjnych technologii i funkcjonalności 
przy zapewnieniu optymalnych parametrów 
eksploatacji i najwyższej dostępnej 
sprawności. Pompy SL są przeznaczone 
do instalacji zatapialnych, a pompy SE 
z płaszczami chłodzącymi do instalacji 
zatapialnych i suchych. 
 
Nowe zaawansowane technologicznie 
urządzenia hydrauliczne 
Zmienność składu ścieków dopływających 
do pompowni od lat była i jest nadal dużym 

wyzwaniem dla producentów pomp. 
Wymagania stawiane pompom nie zmieniły 
się: oprócz dysponowania najwyższą 
możliwą sprawnością energetyczną, pompy 
muszą być w stanie pompować duże ciała 
stałe, szmaty i włókna bez zatykania się. 

Pompy SE i SL są wyposażone w wirnik 
tubowy typu S-tube – jedyny wirnik na 
rynku, który radzi sobie z tymi wyzwaniami. 
Prosta i niezawodna konstrukcja wirnika 
S-tube spełnia wymagania stawiane przez 
dzisiejsze ścieki z ich zmienną zawartością 
ciał stałych i oferuje sprawność hydrauliczną 
światowej klasy bez kompromisów, jeśli 
chodzi o wolny przelot.

Charakterystyki pracy pomp SE i SL
For more product information please visit http://pl.grundfos.com/
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GrundFoS S-TUBe
Wirnik typu S-tube jest jedynym dostępnym na rynku branży 
ściekowej wirnikiem, który nie uznaje kompromisu między 
wysoką sprawnością hydrauliczną pompy a dużym wolnym 
przelotem. Stawiając na prostotę konstrukcji i łatwość 
obsługi, spodziewamy się, że wirnik typu S-tube stanie się 
wirnikiem pierwszego wyboru dla zastosowań ściekowych w 
przyszłości.

GrundFoS isoLUTioNs
Grundfos isoLUTioNs is a holistic systems approach. This 
intelligent technology adapts with such precision as to deliver 
optimal performance, total energy efficiency, and ultimate 
reliability. 

This development means that integrated and flexible modular 
systems are combined with controls, sensors, monitoring, 
connectivity and software, thus creating solutions that cater 
to your needs. This drives down the total cost of ownership of 
pump systems, while raising the bar in efficient performance.

GrundFoS BLuEFLux®
Grundfos gwarantuje najwyższą sprawność energetyczną 
silnika. Znak Grundfos Blueflux® oznacza gwarancję, że 
technologia silnika znacznie wyprzedza standardy aktualnie 
obowiązujące dla silników i spełnia z nadwyżką wymagania 
właściwych międzynarodowych dyrektyw odnoszących się 
do najwyższej sprawności energetycznej silników.

GrundFoS SmartdesiGN
Przez technologię SMARTdesiGN rozumiemy 
funkcjonalność konstrukcji naszych produktów połączoną 
z eleganckim wyglądem i inteligentnymi funkcjami, jako 
efekt projektowania z myślą o potrzebach klientów i 
użytkowników. SMARTdesiGN – to nie tylko atrakcyjny 
wygląd, to także konstrukcja ułatwiająca montaż, 
konserwację i eksploatację użytkownika.
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BezawaryjNa praca w TrUdNych warUNkach,
w iNsTaLacjach zaTapiaLNych LUB sUchych

TechNoLoGie GrUNdFos w pompach se i sL

Kluczem do zoptymalizowania sprawności instalacji 
jest zminimalizowanie znanych czynników ryzyka i 
redukowanie wymogów konserwacji. Pompy SE i SL są 
dostępne w wielu wersjach od 0,9 do 26,5 kW. 

Pompy typu SL są przeznaczone do instalacji 
zatapialnych, a pompy typu SE wyposażone w płaszcz 
chłodzący do instalacji suchych i zatapialnych.

Pompy nadają się do pompowania wód drenażowych 
i powierzchniowych, ścieków surowych w instalacjach 
komunalnych, przemysłowych i wód technologicznych. 

Są przeznaczone do pompowania wody i ścieków w:

•	 przepompowniach sieciowych,

•	 oczyszczalniach ścieków,

•	 budynkach użyteczności publicznej,

•	 przemyśle,

•	 instalacjach wody deszczowej.

Pompy ściekowe typu SE i SL mogą być montowane 
na stałe przy użyciu autozłącza, mogą być także 
wykorzystywane jako pompy wolnostojące lub 
przenośne. Pompy SE mogą być ponadto zamontowane 
w instalacjach suchych w położeniu pionowym lub 
poziomym.

 Idealne rozwiązanie dla obiektów modernizowanych 
Pompy wymagają bardzo małej powierzchni 
instalacyjnej. Oznacza to możliwość zastąpienia 
istniejących pomp ściekowych pompami SE i SL 
bez konieczności przebudowy instalacji lub 
studzienek. Zapewnia to możliwość szybkiego 
korzystania z efektów wysokiej sprawności pracy 
pompy przy minimalnych kosztach inwestycji.

Warianty wykonania dla wymagających zastosowań
Pompy SE dostępne są w różnych wersjach wykonania, 
jak np. z wirnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej 
do pracy w środowiskach agresywnych, (zgodnie z 
normą EN 1.4408 oraz EN 1.4517/1.4539). Wirnik ze stali 
nierdzewnej dostępny jest również dla pomp SL.

Do najważniejszych celów firmy Grundfos należą: 
wprowadzanie przełomowych technologii na rynek 
branży ściekowej, wyznaczanie nowych standardów 
dla rozwiązań i systemów pomp ściekowych. 
Technologie, w które wyposażamy nasze pompy 
i systemy pompowe, gwarantują ich najwyższą 
sprawność całkowitą (sprawność energetyczna x 
sprawność hydrauliczna).

Najwyższa sprawność silnika, łatwość sterowania 
i zdolność adaptacji, doskonała konstrukcja i 
funkcjonalność oraz wirnik typu S-tube zapewnią 
najwyższą sprawność całkowitą, najniższy koszt cyklu 
życia (LCC) i bezproblemową eksploatację Twoich 
systemów pomp i rozwiązań ściekowych.
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GrundFoS SmartdesiGN
Uchwyt do podnoszenia  
Uchwyt do podnoszenia zaprojektowano z optymalnym środkiem ciężkości, aby zapewnić prawidłowe 
podnoszenie pompy i zabezpieczyć przed uszkodzeniem uszczelnienia autozłącza.

Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia 
Wytrzymała i odporna na uderzenia obudowa ze stali nierdzewnej posiada łatwą do czyszczenia, gładką 
powierzchnię.

Tylko jeden kabel
Zintegrowanie przewodów sygnałowych czujników i przewodów zasilających w jednym kablu pozwoliło 
na uproszczenie montażu, uruchamiania i konserwacji pompy.

szczelne przyłącze kablowe
Innowacyjne, opatentowane przyłącze kablowe ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed przedostaniem 
się wilgoci przez kabel do silnika.

opatentowane uszczelnienie smartseal
Opatentowane uszczelnienie autozłącza Grundfos SmartSeal zapewnia całkowicie szczelne połączenie 
między pompą i podstawą systemu autozłącza.

pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej (do 11 kw)
System mocowania w postaci pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej pozwala na szybki i 
łatwy demontaż pompy z zespołu silnika bez używania narzędzi, zapewniając łatwy dostęp podczas 
konserwacji pompy. Śruby stosowane w większych pompach są łatwe w demontażu i nie wymagają 
stosowania specjalistycznych narzędzi.

podwójne uszczelnienie mechaniczne wału
Uszczelnienie główne i pomocnicze umieszczone w jednej kasecie zapewniają dłuższą żywotność oraz 
łatwą i pewną wymianę – nawet w miejscu instalacji. Wymiana uszczelnienia nie wymaga użycia 
specjalnych narzędzi.

krótki wał rotora
Kompaktowa budowa silnika redukując drgania chroni uszczelnienia wału i łożyska, a to zapewnia im 
dłuższą żywotność i ogranicza zakres potrzebnych napraw.

zintegrowany system chłodzenia silnika dla pomp se
Wszystkie pompy SE wyposażone są w system chłodzenia silnika albo za pomocą aluminiowej, 
monolitycznej obudowy, która przekazuje ciepło do przepływającej przez pompy cieczy albo za pomocą 
wewnętrznego obiegu płynu chłodzącego (na bazie glikolu).

smartTrim   
Opatentowany system, regulacji szczeliny czołowej wirnika pomaga utrzymywać maksymalną sprawność 
pompy. Regulacja szczeliny czołowej wirnika nie wymaga przy tym stosowania specjalistycznych narzędzi 
lub demontażu pompy.

co oFerUjĄ ToBie Te pompy

Pompy SE i SL łączy szereg rozwiązań i funkcji, spełniających oczekiwania 
użytkownika. Montaż, obsługa i konserwacja pomp SE lub SL są łatwe dzięki 
przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Pompy SE i SL są dostępne także w 
wersjach ze stali nierdzewnej, możliwe jest także ich dostosowanie do Twoich 
szczególnych wymagań.

GrundFoS S-TUBe
większy wolny przelot
Wirnik typu S-tube o wolnym przelocie do 160 mm zalecany jest do 
pracy ciagłej i pompowania ścieków z zawartością suchej masy do 3%. 
Najwyższa sprawność hydrauliczna oraz duży wolny przelot pompy 
oznacza lepsze tłoczenie ciał stałych i większą odporność na zatykanie.

wysoka zawartość suchej masy
Do pracy przerywanej i dla zawartości suchej masy do 5%, zalecany jest wirnik typu
SuperVortex o wolnym przelocie do 100 mm. Wytwarzany w korpusie pompy wir
utrzymuje włókna i wydzielające gazy osadu w ruchu, zapewniając w ten sposób
niezakłócone działanie pompy.

GrundFoS BLuEFLux®
Najwyższa sprawność silnika ie3
Najwyższa sprawność energetyczna silnika zapewnia znaczące  
oszczędności kosztów dzięki redukcji zużycia energii.

GrundFoS isoLUTioNs
intelligent adaptive controls
Grundfos isoLUTioNs ensure the SE/SL ranges of wastewater pumps adapt dynamically 
to changing operating conditions. This means the system and energy efficiency benefits 
generated, show how intelligent remote surveillance, controls and management 
make life easier for the operator. Pump lifetime is extended, downtime for service and 
maintenance is reduced, and energy use and costs are lowered.

zintegrowane czujniki analogowe
W uzupełnieniu do standardowych czujników termicznych w uzwojeniach silnika, 
pompa może być wyposażona w czujniki analogowe i cyfrowy czujnik wilgoci. Czujniki 
oferują pełne monitorowanie stanu pompy i zapewniają korzyści wynikające z ciągłości 
nadzoru, wczesnych ostrzeżeń i alarmów.
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GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
Kontakt linia: 801 801 112
www.grundfos.pl

Zobacz więcej:

http://pl.grundfos.com/no-compromise.html


