CASUS

WASHTEC

Monitoring onthult potentiële voordelen –
een nieuwe compacte CRE-pomp realiseert
lagere bedrijfs- en kapitaalkosten
DE SITUATIE
Washtec, een OEM, gebruikt op dit moment een CR15-10 met een 11 kW-motor met softstarter als hogedrukpomp. Hoewel de klant
tevreden is met de huidige CR-pomp, dient in principe de pomp te worden vervangen na 100.000 cycli van de wasinstallatie. Het zou
echter zeer handig zijn te weten of de pomp niet langer kan blijven werken.
Omdat de klant geen inzicht had in het debiet van de installatie, hebben we een pomp audit uitgevoerd, waaruit bleek dat de wascycli
een maximaal debiet van 5,5 m³/h @ 13 bar vereisten. Washtec gaf aan zeker geïnteresseerd te zijn in een compactere pompoplossing.

DE OPLOSSING
De klant wil GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR gebruiken om de slijtage
van de pomp te controleren en zo te weten wanneer de pomp vervangen
of onderhouden moet worden. Dit zou ook aan kunnen tonen dat de
pomp wellicht meer dan 100,000 cycli van de wasinstallatie meekan.
Met de GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR kunt u uw CR-pompen en
CR-pompsystemen monitoren op veelvoorkomende bedrijfsproblemen,
zoals droogloop. Een toegewijd uitgangssignaal kan aan een externe
regelaar worden gekoppeld zodat snel actie kan genomen worden om
schade aan de pomp(en) te voorkomen.
Omdat de klant een compacte oplossing zoekt, hebben we een
CRE5-20 4.0 kW-pomp als alternatief aangeboden:
• Geen softstarter nodig = kostenbesparing
• De nieuwe pomp is ingesteld op constante drukwerking omdat er
debietschommelingen zijn in de wascyclus = energiebesparing. Pomp is
ingesteld voor een constante druk van 13 bar, maar het instelpunt wordt
aangepast naar 16 bar voor hogedrukreiniging.
• De nieuwe pomp wordt geleverd met een debietschatting omdat de
klant graag wil weten hoeveel water wordt gebruikt bij elke cyclus.
• De debietschakelaar in het systeem was niet meer nodig omdat deze
functie nu is overgenomen door onze pomp = kostenbesparing.
• De debietschatting, drukmeting en voeding kunnen de klant informeren
wanneer sproeiers vervangen dienen te worden vanwege slijtage.
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Instellingen: MGE-motor
Bedrijfsmodus: Normaal
Besturingsmodus: Constante druk
Instelpunt: 13 bar
Andere instellingen: Ramp-up tijd: 10 sec.
Maximale snelheid in geval van storing
op feedback: sensor: Ingesteld op 87%
snelheid. Dit zorgt ervoor dat de pomp
max. 16 bar druk kan genereren.

AI 1: F unctie: Feedbacksensor
Gemeten: Persdruk
Signaal, 4-20 mA. Eenheid, bar. Bereik,
0 - 25 bar
AI 2: F unctie: andere functie
Gemeten: Invoerdruk
Signaal, 4-20 mA. Eenheid, bar. Bereik,
-1 -0.6 bar
DI 1: Ext. start/stop
DI 2: F unctie; Vooringesteld Instelpunt
Cijfer 1
DI/OC3: M
 odus; Digitale invoer
Functie; Drooglopen
Signaalrelais 1: Alarm
Signaalrelais 2: G
 rens 1 overschreden:

Instellingen: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

Grens 1 overschreden:
Gemeten: Persdruk
Grens: 8 bar
Grens overschreden als: Onder grens
Actie: Alarm/waarschuwing
Detectievertraging: 10 sec.
Resetvertraging: 0 sec.
Hysteresis band: 0 sec

• Bedrijfskosten: omdat we de pomp en de installatie beter kunnen aansturen, kan de P1 van 4,6 kW tot 3,0 kW worden verlaagd bij de
maximaal vereiste QH
• Kapitaalkosten: Dankzij onze CRE-pompen zijn er minder extra onderdelen nodig, zoals debietmeters, debietschakelaars, softstarters
en motorbescherming.
• De GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR biedt droogloopbescherming en kan trendcurves genereren. Trendcurves kunnen worden
gebruikt om inzicht te krijgen in het vervangen/onderhouden van onderdelen
• Trendcurves, vermogen, druk en de debietschatting kunnen worden gebruikt om de sproeiers te bewaken en controleren.
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We bieden onze klant een oplossing die bijdraagt aan het optimaliseren van de installatie door bedrijfskosten en kapitaalkosten te verlagen:
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