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Grundfos MGE

KRÆV MERE INTELLIGENS

KRÆV MGE-MOTORer

Den nye generation MGE-motorer repræsenterer det ultimative inden for pumpeintelligens i
forhold til ydelse, virkningsgrad og tilpasningsevne. Ved at tænke så mange intelligente
reguleringsformer ind i den nye motorserie som muligt har vi sikret, at pumpeløsningen som
helhed også bliver mere intelligent.
HØJERE INTELLIGENS – BEDRE TILPASNING
IE2, IE3 AND IE4 ACCORDING TO IEC60034-31 FOR 50HZ/3000 RPM
For at vores pumper kan reducere energiforbruget markant, skal de automatisk kunne tilpasse sig de omgivelser, de anvendes i.
Motor unit
50Hz 3000 rpm
Det betyder, at de motorer, der driver pumperne, skal være intelligente og IE2
ydelsesregulerende.
IE3 50Hz 3000 rpm
IE4 50Hz 3000 rpm

Single phase New MGE

En MGE-motor har integreret frekvensomformer og kan justeres til det aktuelle behov, fx ved at nedsætte motorhastigheden. Det
100%
gør den nye generation af motorer til det ideelle valg, når der er tale om pumpeløsninger
til varme-, køle- og ventilationsanlæg samt
industriprocesser med mange årlige driftstimer. Især inden for anvendelsesområder
med
vekslende behov kan der opnås store
95%
energibesparelser.
90%
EFFICIENCY (%)

Den nye generation af MGE-motorer rummer en bred vifte af foruddefinerede intelligente reguleringsfunktioner, som fx konstant tryk og
85%
konstant niveau. Disse funktioner gør det let at tilpasse E-pumpen til ethvert anvendelsesområde, så den reguleres optimalt.
80%

Med de energieffektive MGE-motorer går energibesparelser og omkostningseffektivitet hånd i hånd.
75%

BESPARELSESPOTENTIALE
70%
En sammenligning mellem den tidligere og den nye MGE-serie foretaget ved belastningsprofilen ”European part load profile of
65% som driver en TP 50-180/2.
heating pumps” viser energibesparelser på 20 % for en 0,75 kW/2-polet motor,
60%

Figurerne herunder viser den nye motors virkningsgrad, den samlede virkningsgrad
samt0,5
niveauerne for
hhv. IE2,1,5IE3 og IE4 for
0
1
2 50 Hz
1500/3000 omdr./min. Selv med frekvensomformerens elforbrug ligger de nye MGE-motorer over IE4-niveauet. Figurerne viser data
kW (P2)
for de enfasede versioner af den nye motorserie. Virkningsgraden for de trefasede udgaver bliver endnu højere, hvilket sikrer
kunden endnu større besparelser.

IE2, IE3 AND IE4 ACCORDING TO IEC60034-31 FOR 50HZ/1500 RPM
IE2, IE3 OG IE4 IFØLGE IEC60034-30-1 (CD) FOR 50 HZ/1500 OMDR./MIN.

IE2, IE3 AND IE4 ACCORDING TO IEC60034-31 FOR 50HZ/3000 RPM
IE2, IE3 OG IE4 IFØLGE IEC60034-30-1 (CD) FOR 50 HZ/3000 OMDR./MIN.

IE2 50Hz 1500 rpm
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IE2 50Hz 3000 rpm
Motor unit
I E2 50 Hz 3000 omdr./min.
Motoren
IE3 50Hz 3000 rpm
Single phase New MGE
IE3 50 Hz 3000 omdr./min.
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IE2, IE3 AND IE4 ACCORDING TO IEC60034-31 FOR 50HZ/1500 RPM
IE2 50Hz 1500 rpm
IE3 50Hz 1500 rpm
IE4 50Hz 1500 rpm
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Nye funktioner
Det er de specifikke funktioner, der gør det nemt at bruge Grundfos’ elektronisk styrede pumper inden for endnu mere krævende og
komplekse anvendelsesområder. Her giver vi blot eksempler på nogle af de mange nye og tilpassede funktionaliter.

 ifferenstryk med to sensorer
D
Funktion til brug af to tryksensorer i stedet for en differenstryksensor til drift i differenstryktilstand.
Differenstemperatur med to sensorer
Funktion, som i stedet for en differenstryksensor anvender to temperatursensorer til at understøtte de mere avancerede
temperaturstyringsapplikationer.
Proportionaltryk
Funktion, som gør det muligt at anvende proportionaltrykregulering på pumper med forskellig størrelse indløbs- og afgangsdiameter, eller til tryktabskompensation.
Proportionaltryk med flowsensor
Funktion, som gør det muligt at anvende proportionaltryk ved hjælp af en flowsensor som input til styringen, og som anvender
pumpekurver til at bestemme trykket.
Flowestimering
Funktion til estimering af det faktiske flow baseret på hastighed og effekt
forbrug.
 ab af spædning og tørløb
T
Funktion til at beskytte pumpen mod svigt som følge af tab af spædning eller
tørløb (underbelastningsdetektion).
Strømbesparende standby-tilstand
Funktion med meget lavt strømforbrug i standby-tilstand for at minimere
strømforbruget til pumper, som kun er i drift et par timer om dagen.
Pumperegistrering
En række produktdata for pumpen indlæses og er tilgængelige, når der fx
anvendes Grundfos GO.
Konstant moment
Funktion til at køre applikationer med et konstant moment og minimal
hastighedsbegrænsning.
 rundfos R100 og Grundfos GO
G
Den nye motor-serie anvender IR-grænsefladen til den
velkendte R100-fjernbetjening og kan også anvende den
trådløse GENI-grænseflade til at kommunikere med den
nye Grundfos GO-fjernbetjening.

Kontakt Grundfos, hvis også du ser fordelene ved at vælge intelligente motorer
til brug i dine pumpeløsninger, hvor ydelse, virkningsgrad og tilpasningsevne er alfa og omega.

Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Telefon 87 50 50 50
CVR: 19342735
www.grundfos.dk

Navnet Grundfos, Grundfos-logoet og sloganet be think innovate er alle registrerede varemærker tilhørende Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S. Alle rettigheder forbeholdes på verdensplan.

Flerpumpefunktion, inkl . ’duty standby ’ og ’duty assist’
Funktion for to pumper, enten med den ene i drift og den anden på standby eller med den ene i drift og den anden som støttepumpe.

