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Jarosław Kot Grundfos Pompy



Grundfos od ponad 70 lat wyznacza nowe standardy jakości w branży 

pompowej.

be > think > innovate
Bycie odpowiedzialnym, myślenie o przyszłości oraz innowacyjność to nasza 

obietnica dla społeczeństwa i naszych klientów.

Chcąc pomóc naszym klientom ograniczać energię zużywaną przez układy 

pompowe firma Grundfos stale rozwija inicjatywę ENERGY OPTIMISATION.

3 lata temu w Polsce, w dziale serwisu powstał dedykowany do tego celu

Zespół Audytów Pompowych.



Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia zużycia energii 

oraz emisji CO2 jest poprawa sprawności poprzez 

zastosowanie mniej energochłonnych urządzeń. Niewielu ludzi 

wie że pompy stanowią około 12% światowego zużycia energii i 

ponad 83% pomp na świecie pracuje w sposób nieoptymalny.



ENERGY CHECK to podstawowe narzędzie optymalizacji 
energetycznej opracowane przez Grundfos w celu kalkulacji zużycia 
energii oraz emisji CO2 generowanych przez istniejące instalacje 
pompowe. 
Badanie określa czy istnieje potencjał do optymalizacji układu przez 
wymianę obecnych pomp na nowe, bardziej efektywne rozwiązania 
firmy Grundfos. 
W efekcie badania klient otrzymuje raport ENERGY CHECK 
zawierający analizę kosztów użytkowania pompy (LCC Life Cycle
Cost) oraz działania rekomendowane w celu optymalizacji obecnego 
układu pompowego.



KORZYŚCI:

- Badanie ENERGY CHECK poprawia ekologiczny wizerunek firmy 
oraz pomaga w ograniczeniu zużycia energii i wody w 
przedsiębiorstwie

- Użytkownik otrzymuję informację odnośnie kosztu energii 
zużywanej przez instalację pompową oraz oszczędnościach 
możliwych do uzyskania dzięki rozwiązaniom Grundfos

- Twoja firma sprosta wymaganiom najnowszych standardów 
energetycznych dla pomp obiegowych I silników pomp 

Analiza ENERGY CHECK bazuje na danych z tabliczki znamionowej 
pompy oraz kilku informacjach uzyskanych od użytkownika, jak koszt 
energii i ilość godzin pracy w ciągu roku. W związku z tym nie 
zawsze wymaga wizyty inżyniera na obiekcie, dzięki temu w wielu 
przypadkach można ją szybko wykonać zdalnie. W efekcie jako 
pierwsza opcja oceny potencjału usprawnień nie generuje 
niepotrzebnych kosztów dla użytkownika końcowego.



PRZYKŁADY:



Przykłady realizacji:

Browar na Południu Polski

Hala Maszyn 15 x PJM                                  15  x NB z zewnętrzną 
przetwornicą 
częstotliwości CUE
Skraplacze 8 x PJM                                          8  x  NB z zew. CUE

Czas zwrotu inwestycji  (pompy, modyfikacja przyłączy i kolektorów) 2 Lata



PUMP AUDIT to narzędzie diagnostyczne opracowane przez 
firmę Grundfos w celu identyfikacji nadmiernego zużycia energii w 
układach pompowych. Często możliwe jest osiągnięcie nawet 30-
50% oszczędności poprzez zastosowanie wysoce sprawnych pomp 
elektronicznych i optymalnego sterowania.
• Audyt pompowy bazuje na rzeczywistych, nieinwazyjnych 

pomiarach  rejestrowanych przez okres około 1-2 tygodni, w celu 
określenia profilu obciążenia instalacji.

• Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznaczana jest sprawność 
obecnego układu i sugerowane zmiany w celu poprawy jego 
energochłonności.

• W efekcie użytkownik otrzymuje raport z audytu zawierający 
pełną analizę obecnej instalacji wraz z sugerowanym 
zamiennikiem oraz zestaw wyliczeń wykazujących potencjalne 
oszczędności energii, emisji CO2 oraz okres zwrotu inwestycji. 



PUMP AUDIT



PUMP AUDIT – jak to działa?
W trakcie audytu rejestrujemy:
- Ciśnienie ssania i tłoczenia
- Moc czynną pobieraną przez pompy
- Przepływ chwilowy 



PUMP AUDIT – jak to działa?
Z zarejestrowanych danych tworzony jest podzielony na klasy profil obciążenia

1                        2                                3              4    5               6            7   



PUMP AUDIT – jak to działa?
Dla każdej klasy (określonej przepływem i wysokością podnoszenia) wyliczana jest :
- liczba godzin w skali roku w jakiej układ pracuje w danej klasie
- średnia sprawność (%)
- energochłonność (kWh/m3)



PUMP AUDIT – jak to działa?
W ten sposób analizowany zestaw pompowy porównywany jest z nowym zestawem 
Grundfos



PUMP AUDIT – jak to działa?
W efekcie obliczane jest roczne zużycie energii obecnego i nowego układu, a na tej 
podstawie rzeczywiste oszczędności i okres zwrotu inwestycji.



PRE-AUDYT
Dokument ułatwiający spisanie 
najistotniejszych parametrów instalacji 
na jednej stronie A4.

Jasna, przejrzysta budowa w formie 
prostych pytań ułatwia pamiętanie o 
wszystkich niezbędnych informacjach.

Poprawnie wypełniony wniosek znacznie 
przyspiesza proces wyceny audytu i 
określenia jego warunków technicznych

W razie potrzeby odbywa się wizja 
lokalna specjalistów Grundfos.



2017 - 2018
Wykonane ponad 40 audytów pompowych



Przykładowe wyniki
5 x PJM (45kW) Sterowanie DOL (100% obrotów, bez przetwornic)

Zamiennik : NBG 125-80 (5 x 37kW) + Control MPC



Przykładowe wyniki
3 x Grundfos NK 100-250/241; krocząca przetwornica 

Zamiennik : 2 x NKG 125-100-200/203 (75 kW) + szafa Control MPC-EC 2x75 E



Referencje



OPEX
• Operating Expense



Posiadasz przestarzałą instalację pompową ?



Twoja instalacja pompowa zużywa zbyt dużo energii ?



Nie posiadasz środków na inwestycje ?



MAMY ROZWIĄZANIE !



Grundfos stworzył nowy, wygodny model finansowania inwestycji.

Proponujemy podpisanie umowy na usługę dostarczania stałego 

ciśnienia.

Umowa sporządzana na okres maksymalnie 5 lat.

Dzięki nowej instalacji pompowej oszczędzasz już dziś
i co miesiąc otrzymujesz od nas fakturę usługową.

W trakcie okresu obowiązywania umowy masz pełną opiekę 

serwisową, 

obejmującą również wymianę części zużywających się.

Po wygaśnięciu umowy wykupujesz od Grundfos sprzęt za 1 EUR.



MOBILNA SZAFA STEROWNICZA
PUMP AUDIT pozwala na szybką, nieinwazyjną analizę istniejącej instalacji pompowej.

Grundfos dysponuje również mobilną szafą sterowniczą.

W ten sposób mamy możliwość zaprezentowania na żywo, jakie korzyści płyną ze zmiany 
istniejącego układu sterowania na nowe, inteligentne rozwiązanie firmy Grundfos.



USŁUGI SERWISOWE

OPTYMALIZACJA i DORADZTWO: wymiana pomp - w cenie remontu, 
analiza energetyczna pomp (Energy Check), Audyt pompowy- badanie 
energetyczne pomp z pomiarem hydraulicznym

CZĘŚCI ZAMIENNE oraz ZESTAWY NAPRAWCZE: zalecane 
części oraz zestawy naprawcze do wszystkich pomp Grundfos 
w różnych opcjach logistycznych

NAPRAWY i KONSERWACJE: pomiar przepływu i ciśnienia, 
kalibracja pompy, kontrakty serwisowe, naprawa na miejscu 
awarii, naprawa w warsztacie 

MONTAŻ i URUCHOMIENIE: osiowanie, konserwacja, podstawowe 
badanie zamontowanych urządzeń, umowa serwisowa, wydłużona 
gwarancja

MONITORING: rozwiązania w zakresie sterowania i kontroli szeroka 
gama produktów i-Solutions, zarządzanie zdalne instalacją pompową, 
Grundfos GO



PYTANIA ?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


