CASE

WASHTEC

Overvågning afslører potentielle fordele
– en ny kompakt CRE-pumpe reducerer
drifts- og anlægsomkostninger
SITUATIONEN
Washtec er en OEM, der i dag bruger en CR15-10 med en 11-kW-motor med softstart som højtrykspumpe. Selvom vores kunde
ikke oplever problemer med CR-pumpen, skal pumpen udskiftes efter 100.000 bilvaske, og det ville være nyttigt at vide, om
den ville kunne køre længere.
Fordi kunden ikke kendte flowet i anlægget, gennemførte vi en Pump Audit. Den viste, at vaskecyklusserne skulle bruge et
maksimalt flow på 5,5 m3/t ved 13 bar. Washtec udviste interesse for en mere kompakt pumpeløsning, såfremt Grundfos
kunne tilbyde det.

LØSNINGEN
Kunden besluttede sig til at anvende GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
til at overvåge slitage på pumpen for at kunne holde øje med, hvornår
pumpen skulle udskiftes eller serviceres. Monitoreringen kunne vise,
at pumpen sagtens kan klare mere end 100.000 vaskecyklusser. Med
GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR kan du overvåge dine CR-pumper
og CR-pumpeanlæg for almindelige driftsproblemer som f.eks. tørløb.
Et dedikeret udgangssignal kan knyttes til en ekstern controller, så man
har mulighed for at handle hurtigt og forhindre pumpeskader.
Kunden har brug for en kompakt løsning. Derfor har vi tilbudt en CRE5-20
4,0 kW-pumpe som alternativ:
• Intet behov for softstart = reducerede omkostninger.
• Den nye pumpe er indstillet til konstanttryksdrift, da der er
flowvariationer i vaskecyklussen = energibesparelser. Pumpen er
indstillet til et konstant tryk på 13 bar, men sætpunktet ændres til 16 bar,
når der er behov for højtryksrensning.
• Den nye pumpe leveres med flowestimering, da kunden gerne vil vide,
hvor meget vand der bruges i hver vaskecyklus.
• Der er ikke længere behov for flowafbryder, da den funktion udføres
med vores pumpe = reducerede omkostninger.
• Flowestimering kombineret med trykaflæsning og strømforsyning kan
bruges til at fortælle kunden, hvornår dyserne i anlægget skal udskiftes
på grund af slitage.
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Indstillinger: MGE-motor
Driftsform: Normal
Reguleringsform: Konstanttryk
Sætpunkt: 13 bar
Andre indstillinger: Oprampningstid:
10 sek.
Maks. hastighed i tilfælde af fejl på
reguleringssensor: Indstillet til 87 %
hastighed. Det sikrer, at pumpen maks.
kan give et tryk på 16 bar.

AI 1: F unktion: Reguleringssensor
Målt: Afgangstryk
Signal, 4-20 mA. Enhed, bar. Interval, 0-25 bar
AI 2: F unktion: anden funktion

Grænse 1 overskredet:
Målt: Afgangstryk
Grænse: 8 bar
Grænse overskredet når: Under grænsen
Handling: Alarm/advarsel

Målt: Tilgangstryk

Registreringsforsinkelse: 10 sek.

Signal, 4-20 mA. Enhed, bar. Interval, -1-0,6 bar

Forsinkelse ved nulstilling: 0 sek.

DI 1: Ekst. start/stop
DI 2: Funktion; Foruddef. Sætpkt. Digit 1
DI/OC3: T
 ilstand; Digitalt input
Funktion; Tørløb
Signalrelæ 1: Alarm
Signalrelæ 2: Grænse 1 overskredet

Indstillinger: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

Hysteresebånd: 0 sek.

RESULTATET
• OPEX: Forbedret kontrol over pumpen og anlægget reducerer P1 fra 4,6 kW til 3,0 kW ved maksimalt krævet vandførings-/
vandstandsforhold (QH)
• CAPEX: Ved at anvende vores CRE-pumper kan vi reducere antallet af øvrige komponenter som flowmålere, flowafbryder, softstart og
motorbeskyttelse
• Med GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR tilbyder vi trendkurver og tørløbsbeskyttelse. Trendkurver kan bruges til at bestemme,
hvornår der er behov for service/udskiftning
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• Trendkurver, effekt, tryk og flowestimering kan bruges til tilstandsovervågning af anlæggets dyser.
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Vi tilbyder vores kunde en løsning, der optimerer anlægget i forhold til at reducere både drifts- (OPEX) og anlægsomkostninger (CAPEX):
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