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GRUNDFOS ANNOSTELU JA DESINFIOINTI



Säästöä kemikaalikustannuksissa 

Annostelupumpun hankintakustannukset ovat yleensä 
pienet verrattuna sen elinkaarikustannuksiin. Pienet käyt-
tökustannukset ja pidemmät huoltovälit yhdistettyinä 
huolelliseen annostelutarkkuuteen, tekevät SMARt Digita-
lista täydellisen kumppanin. 

 Kemikaalisäästöjä täsmällisen annostelutarkkuuden ja 
FlowControl-järjestelmän ansiosta 

 Energiasäästöjä uuden käyttötekniikan ja kehittyneen 
elektroniikan ansiosta 

 Pienemmät huoltokustannukset PtFE-kalvon ja Digital 
Dosing™ -menetelmän yleisen kemikaalikestävyyden 
ansiosta 

SMART Digital 
Nyt on aika rikkoa perinteisen annostelun rajat 

Annostelutekniikan uusi aikakausi

Optimaalinen virtausvalvonta sekä annostelutarkkuus     
Ympäristöystävällinen   

Käyttöveden ja jäteveden käsittelyssä sekä desinfioinnissa 
käytettävät kemikaalit ovat viime vuosina ottaneet val-
tavan edistysaskeleen, joka puolestaan asettaa haasteen 
tämän päivän annostelutekniikalle. Yhä mutkikkaammat 
käyttökohteet vaativat älykkäitä annostelupumppuja, 
joiden uudet ohjaus- ja säätöjärjestelmät helpottavat 
käyttäjien työtä.

SMARt Digital -annostelupumput vastaavat näihin 
haasteisiin. Helppokäyttöisinä ne tarjoavat uusimman 
käyttötekniikan ja älykkään virtauksen ohjauksen. Nämä 
toiminnot takaavat erittäin luotettavat, kustannustehok-
kaat ja äärimmäisen tarkat prosessit.

Luotettavat prosessit   
Ainutlaatuisen helppokäyttöinen   
«Kytke ja pumppaa»  
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Prosessit

SMARt Digital soveltuu monenlaisiin prosesseihin…

 Desinfiointi  
 pH-säätö 
 Puhdistus paikan päällä (CiP) 
 Biosidit
 Koagulointi 
 Saostus / hiutaloittaminen 
 Suodatus 
 Käänteisosmoosi 

Käyttöalueet 

…lukuisilla sovellusalueilla: 

 Pohjavesi 
 Pintavesi  
 Käyttövesi
 Prosessivesi 
 Uimavesi
 teollisuuden vedenkierrätys



          MODULAARISUUS 
  HELPPOKÄYTTÖISYYS 
      ÄLYKÄS VIRTAUS 
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SMART Digital
Täydellinen järjestelmä 

Helppokäyttöisyys Mukautuva 

          MODULAARISUUS 
  HELPPOKÄYTTÖISYYS 
      ÄLYKÄS VIRTAUS 

SMARt Digital järjestelmä on helppo ottaa käyttöön. 
Sen käyttöliittymä on suomenkielinen ja looginen. Sitä 
on helppo käsitellä, siinä on informatiivinen näyttö ja 
valvonta voidaan hoitaa myös etätyönä. SMARt Digital on 
aina helppokäyttöinen! 

 intuitiivinen ja looginen valikko 
 Säätöpyörä (kierrettävä ja painettava nuppi) 
 Suurikokoinen graafinen LCD-näyttö nelivärisellä 

 «liikennevaloperiaatteella» 
 Yli 25 kieltä

Älykäs ja helppo käsiteltävyys säästää aikaa ja 
kustannuksia, sekä varmistaa kaikkien työvaiheiden 
saumattoman toiminnan     

Vaatimukset muuttuvat ja kasvavat, kapasiteetti vaihtelee – 
SMARt Digital soveltuu kaikkiin ympäristöihin ja tilanteisiin! 

 Säätösuhde 1:3000 asti ja tuottoalue 0,0025 – 30 litraa  
tunnissa 

 Napsauttamalla lukittava asennuslevy takaa nopean ja  
säädettävän asennuksen 

 Ohjauspaneelille on kolme asentoa  
(vasemmalle, oikealle, eteen) 

Paras suorituskyky kaikissa käyttöolosuhteissa ja 
joustava tuoteperhe, johon voit aina luottaa    



SMART Digital 
Hyvä suorituskyky on meille standardi 

Digital DosingTM

SMARt Digital DDA, DDC ja DDE  -mallit on varustettu 
tehokkailla askelmoottoreilla, joiden nopeudet on 
säädettävissä.  SMARt Digital vie uusimman tekniikan 
täydellisyyteen asti.  

Osaamisemme, sekä uudet patentoidut ratkaisut, asetta-
vat yhdessä tulevaisuuden standardit. Perinteiset teknii-
kat, kuten iskunpituuden/iskutaajuuden säädöllä toimiva 
tahdistettu moottori tai solenoidikäyttö, ovat mennei-
syyttä. 

 tehokas säätyvänopeuksinen askelmoottori 
 Sisäinen iskunopeuden säätö 
 Virtaussuhde 1:3000 asti 
 Aina täysi iskunpituus – myös pienillä virtaamilla 
 tasainen, jatkuva annostelu 
 Optimaalinen kaasua vapauttaville nesteille 
 SlowMode-toiminto suuriviskositeettisille nesteille 

Älykäs virtaus 

        MODULAARISUUS 
  HELPPOKÄYTTÖISYYS 
      ÄLYKÄS VIRTAUS 

Havainnollistava kaavio

SMARt Digital pumpulla prosessit hallitaan luotettavasti 
kaikissa olosuhteissa.

 FlowControl ja selektiivinen diagnoositoiminto 
 Paineen tarkkailu 
 Virtauksen mittaus 
 AutoFlowAdapt: automaattinen virtauksensäätö

Älykäs virtaus takaa prosessin parhaan 
luotettavuuden   

Uudet patentoidut ratkaisut asettavat uudet standardit   

1

2

3

4

Paine

Ongelmaton 
annosteluisku

Ilmakuplat häiritsevät
annosteluiskua

1. Puristusvaihe
2. Syöttövaihe
3. Paisuntavaihe
4. Imuvaihe

Iskunpituus
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SMART Digital DDA, DDC, DDE 
Täydelliset ratkaisut

DDA

Huippusarjamme DDA on suunniteltu 
mutkikkaisiin ja vaativiin sovelluksiin. 
Tämä pumppu tarjoaa täydellisen 
ratkaisun kaasuja vapauttaville 
nesteille, esim. HYPO, alle 2,5 ml/h 
virtaamille tai kehittynyttä proses-
sinohjausta varten: 

 Maks. 30 l/h ja 16 bar 
 Virtaussuhde 1:3000 (7,5-16) tai 

1:1000 
 FlowControl ja selektiivinen diag-

noositoiminto 
 integroitu virtauksen mittaus 
 AutoFlowAdapt
 Automaattinen ilmaus myös 

pumpun valmiustilassa 
 Erätoiminnot  

(ajastin- tai pulssipohjaiset) 
 Lisävarusteena E-box Profibus DP 

-integraatiota varten 

Katso tarkemmat tiedot seuraavalta 
sivulta. 

DDE

DDE tarjoaa Digital Dosing -perus-
toiminnot pienellä budjetilla ja 
yksinkertaisempiin sovelluksiin. Nyt 
vain 2 pumppua kattaa alueen, johon 
aikaisemmin tarvittiin jopa yli 12 
pumppua: 

 Maks. 15 l/h ja 10 bar 
 Virtaussuhde 1:1000 
 tasainen, jatkuva annostelu 
 Aina 100 % imuisku 
 Kapasiteetin säätö 0,1-100 % 
 Helppo pulssiohjaustila 
 Ulkoinen pysäytys ja säiliön  

tyhjenemishälytys 

Katso tarkemmat tiedot seuraavalta 
sivulta. 

DDC

DDC-pumppusarja on optimaalinen 
ratkaisu yleisiin käyttösovelluksiin. 
Helppokäyttöinen, säätöpyörällä 
varustettu käyttöliittymä tekee 
käyttöönoton ja käytön yhtä helpoksi 
kuin vaikkapa autoradion käytön: 

 Maks. 15 l/h ja 10 bar 
 Virtaussuhde 1:1000 
 Graafinen nestekidenäyttö,  

taustavalaistu eri värein 
 Yli 25 kieltä 
 Vakiokäyttötilat, esim. pulssioh-

jaus ja analoginen säätö 
 SlowMode suuriviskositeettisille 

nesteille 
 2 integroitua relelähtöä 

Katso tarkemmat tiedot seuraavalta 
sivulta. 

16P (bar)

O (l/h)

DDA 7,5-16

DDA 12-10

DDA 17-7

DDA 30-4
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Kapasiteettialue
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Toiminnot 
DDA DDC DDE

Ohjausvaihtoehto: FCM FC AR AR A P B

Yleiset 

Digital  Dosing:  Sisäinen iskunopeuden ja  -taajuuden säätö 

Asennuslev y (perus /  seinäki innitys) 

Käy ttöjännite 100-240 V,  50-60 Hz 

Kotelointi luokka I P  65,  Nema 4X 

Ohjauspaneeli 

Ohjauskotelo asennettavissa 3  asentoon:  eteen,vasemmalle ,  oikeal le 

Ohjauspaneel in asento:  edessä 

Säätimien läpinäkyvä suojakansi 

Kapasiteetin asetus mil l imetreinä,  l i troina tai  US-gal l . 

Graafinen näy ttö,  nel ivärinen taustavalo osoittaa toimintati lan: 
valkoinen,  v ihreä,  keltainen,  punainen 

Tekstipohjainen val ikko,  useita  kiel ivaihtoehtoja 

Kierrettävä ja  painettava säätöpyörä navigoinnin helpottamiseksi 

Kapasiteetin säätönuppi  (0,1  -  100 %) 

Käynnistys-/pysäy tyspainike 

100 % painike ( i lmaus)  
Käy ttöti lan ky tkin (käsikäy ttö /  pulssiohjaus) 

Käy ttöti lat 

Nopeuden käsisäätö 

Pulssiohjaus ml/pulssi 

Pulssiohjaus (1:n) 

Analoginen säätö 0/4-20 mA 

Eräsäätö (pulssipohjainen) 

Annosteluajastimen jakso 

Annosteluajastin vi ikko 

Kenttäväyläohjaus

Toiminnot 

Automaattinen i lmaus myös pumpun valmiusti lassa 

FlowControl- jär jestelmä ja  selekti iv inen diagnoositoiminto

Paineen tarkkai lu  (min.  /  maks. ) 

Vir tauksen mittaus 

AutoFlowAdapt

SlowMode (kavitoinnin esto) 

Kal ibrointit i la

Analogisen tulon skaalaus 

Huoltotietojen näy ttö 

Releen asetus:  häly tys,  varoitus,  iskusignaal i ,  pumpun annostelu 

Releen asetus ( l isäksi ) :  a jast in jakso,  ajast in vi ikko 

Tulot /lähdöt 

Ulkoinen pysäy tystulo 

Pulssiohjaustulo 

Analoginen 0/4-20 mA ohjaustulo 

Matalan pinnankorkeuden s ignaal itulo 

Säi l iön tyhjenemisen s ignaal itulo 

Lähtörele  (2  relettä) 

Analoginen lähtö 0/4-20 mA 

GeniBusin tulo/lähtö 

E-boxin tulo/lähtö (Profibus DP tai  l isähäly tysreleet)



SMART Digital
Lisävarusteet ja huolto 

E-Box Profibus DP 

Lisävarusteena saatavan E-Box-mo-
duulin avulla pumppu voidaan integ-
roida helposti Profibus DP -verkkoon. 
tämä mahdollistaa etävalvonnan ja 
-asetuksen kenttäväyläjärjestelmän 
kautta. E-box asennetaan helposti 
napsauttamalla se DDA-pumpun ja 
asennuslevyn väliin. Kytke ja pumppaa 
-ratkaisuna se voidaan myös 
jälkiasentaa DDA-pumppuihin. 

Pumppujen yleiset
lisävarusteet 

Huolto 

Seuraavat huoltopaketit ovat 
saatavana (PP, PVC, PVDF ja ruostuma-
ton teräs): 

 Annostelupääsarja täydellisenä 
 Venttiili- ja kalvosarja 
 Venttiilisarja 
 Kalvosarja 

Katso muut huoltopaketit ja lisätiedot 
huoltoluettelosta. 

SMART Digital -pumppujen huoltovälit 
ovat poikkeuksellisen pitkät. 
 

SMARt Digital -pumppumallistoon 
on saatavana laaja valikoima 
lisävarusteita, kuten: 

 Asennussarja, sis. pohjaventtiilin, 
syöttösuuttimen ja letkut 

 Monitoimiventtiili 
 Jäykkä imuputki matalan pinnan-

korkeuden ja säiliön tyhjenemisen 
ilmaisulla 

 Pohjaventtiili taipuisalla imuputkella 
 Syöttösuutin eri rakenteilla 
 Letku
 Signaalikaapelit kaikkia tuloja ja 

lähtöjä varten 

Kaikki komponentit on erityisesti 
suunniteltu ja säädetty uusia SMART 
Digital -pumppuja varten. 



TI ETOA VERKOSSA
Grundfos WebCAPS on verkossa toimiva tuoteval intatyökalu,  mutta se tarjoaa pal jon muutakin. 
Sivusto s isältää kaikki  tuotteis i in  l i i ttyvät  t iedot,  joita  saatat  tar vita. 

Mitä löydät WebCAPSista? 

Tuoteluettelo  –  s isältää kaikki  alueel lasi  saata-
vana olevat  tuotteet ,  täydel l is inä teknisine 
t ietoineen,  pi i rustuksineen,  kuvauksineen,  kapa-
siteett ikäyrineen jne. 

Kirjal l isuus  –  datakir joista löydät  kaiken asen-
nus-  ja  käy ttöohjeista aina tuote- esitteis i in. 

Huolto  –  paikka,  mistä löydät  huolto-ohjeet 
(myös opastusvideot) ,  huolto-osien luettelot , 
kokoonpanopiirustukset  jne. 

Mitoitus  –  syötä jär jestelmäsi  vaatimukset  ja 
saat  väl ittömästi  suositukset .  S isältää el inkaari-
kustannusten laskelmat . 

Vaihto  –  syötä vanhan pumppusi  merkki  ja  mall i , 
ja  saat  väl ittömästi  suosituksen kor vaavaksi 
pumpuksi . 

CAD-pi irustukset  –  lataa DXF-  ja  DWG-tiedostoja 
tarpeen mukaan. 

Off l ine-käy ttöä var ten on saatavana WinCAPS, 
WebCAPSin CD-ROM-versio.  Voit  t i lata sen 
Grundfosi lta. 
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

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

Uusi SMARt Digital -pumppuperhe on joustavasti 
asennettavissa eri paikkoihin moduulirakenteensa 
ansiosta. Käyttäjäystävällinen näyttö ja valikkorakenne, 
tekevät pumpusta helppokäyttöisen. Älykäs virtaus 
varmistaa turvalliset ja jatkuvat prosessit, ja takaa 
pumpun luotettavuuden. 

SMARt Digitalin valitsemalla säästät aikaa ja rahaa.

Säästät AiKAA:

  Napsauttamalla lukittavan asennuslevyn ansiosta,  
käyttöönotto ja huolto hoituvat helposti.

   Looginen käyttöliittymä, verrattavissa autoradioon 
   Selväkielinen tekstipohjainen vikanäyttö:  

aikaa vievää vianmääritystä ei tarvita  
   Nopea käyttöönotto asennus- ja käyttöohjetta  

lukematta 
   Helppo prosessinohjaus älykkäiden virtauksen  

säätötoimintojen ansiosta 

Säästät RAHAA: 

  Ylimääräisiä kiinnitysosia ei tarvita näppärän  
asennuslevyn ansiosta 

   Suuri tarkkuus säästää kemikaaleja 
   Vaadittava tavoitevirtaus saavutetaan aina AutoFlow-

Adapt-, FlowControl- ja virtauksen mittaustoimintojen 
avulla; muita valvonta- ja säätölaitteita ei välttämättä 
tarvita 

   Älykäs virtauksen säätö estää kalliit prosessin  
keskeytykset 
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