A nova geração de bombas CR(N) da Grundfos

PARA QUEM
DESAFIA
OS LIMITES

MUDÁMOS OS LIMITES.
TAMBÉM PODE FAZÊ-LO.
A nova geração de bombas CR(N) da Grundfos mudou
os limites das soluções de bombeamento com
eficiência de excelência e caudais até 390 m3/h.
Com três novos modelos de elevada capacidade
(CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255), a nova geração de
bombas proporciona uma pressão de até 40 bar (580
PSI) e melhorias significativas na eficiência energética.
A gama CR(N) é a escolha ideal para aplicações de
pressurização ou transferência municipal ou para
irrigação.

EFICIÊNCIA LÍDER DE MERCADO
Desde a hidráulica superior às inovações criteriosas como a perfilagem
dos bordos das guias e a introdução de um sistema de orientação do
caudal para eliminar a turbulência, a gama CR(N) foi concebida para
proporcionar eficiência energética de excelência.

OPÇÕES ILIMITADAS
A gama CR(N) da Grundfos oferece opções de personalização quase
ilimitadas, desde o caudal e a instalação horizontal ou vertical à pressão,
conexões e motores. Com milhões de variantes possíveis, pode sempre
construir uma bomba CR(N) ou um sistema de pressurização Hydro MPC
para corresponder às suas necessidades específicas
– independentemente da aplicação.

VIRTUALMENTE

IMPARÁVEL

A gama CR(N) baseia-se em mais de quatro
décadas de afinação e aperfeiçoamento
contínuos para ajudar a assegurar que
tanto cidades como agricultores dispõem
de soluções de bombeamento de água que
são fiáveis e eficientes.
Desde a conceção melhorada dos
componentes às simulações de
funcionamento e aos testes no terreno,
foram dados todos os passos para
assegurar que as bombas CR(N) são
virtualmente imparáveis.
Testamos cuidadosamente todas as
bombas CR(N) antes das mesmas saírem
da fábrica. E são mesmo todas – não
apenas uma amostra aleatória

TRANSFORMAR
A SIMULAÇÃO EM
REALIDADE
Depois de 10.000 simulações durante a fase
de conceção, a nova geração de bombas
CR(N) da Grundfos foi sujeita a ensaios
rigorosos do mundo real antes de entrar em
produção.
· Ensaio de desempenho hidráulico
· Ensaio de vibração
· Ensaio de arranque/paragem
· Ensaio de corrosão
· Ensaios de golpe de aríete
· Ensaio de temperatura elevada
· Ensaio de pressão elevada
· Ensaio do empanque do veio
· Ensaio de Thrust Handling Device (THD)
· Ensaios no terreno

HOMOLOGAÇÕES
E CERTIFICAÇÕES
Homologações:
· Homologação para água potável de países
em todo o mundo.
Certificações:
· Relatório de ensaio norma ISO 9906:2012
(Grade 3B)
· Relatório de verificação de ponto de serviço
até 1B, segundo a ISO 9906:2012.
· Ensaio de elevada pressão estática
· Rugosidade da superfície
· Identificação Positiva do Material
· Relatório de Vibração ISO 10816
· Relatório de ensaio do motor
· Relatórios de bomba limpa e seca/bomba
seca a vácuo
Para obter uma lista completa das
homologações e certificações para o seu
país, por favor, contacte o seu representante
da Grundfos.

Pressão
de
propulsão

Pressão de
descarga

O EQUILÍBRIO PERFEITO
Para as bombas maiores (75kW/100kW),
desenvolvemos o Thrust Handling Device - THD
- (Dispositivo de Manipulação da Propulsão) que
melhora a vida do motor e permite a utilização
de motores padrão, recorrendo à pressão de
descarga para conseguir um equilíbrio.

The new generation will introduce:
CR 185, CR 215 and CR 255

NOVO DISPOSITIVO DE MANIPULAÇÃO
DA PROPULSÃO (THD) (75KW/100KW)
O Dispositivo de Manipulação da Propulsão (THD)
utiliza a pressão de descarga para equilibrar a carga da
propulsão axial, permitindo a utilização de motores
padrão. (Em bombas CR(N) mais pequenas, a propulsão
axial é absorvida por rolamentos reforçados do motor).

CÂMARA
FLANGES

BASE DA BOMBA

Vasta seleção de flanges assegura
que as bombas CR(N) podem ser
instaladas em qualquer tipo de
tubagem em todo o mundo.

Entrada otimizada com perda de pressão
mínima que reduz significativamente a
NPSHr necessária – permitindo a utilização
de um sistema muito mais compacto.
A saída foi igualmente otimizada para
melhorar a eficiência hidráulica e o
desempenho global da bomba.

Os bordos perfilados das alhetasguia reduzem a turbulência e
evitam a perda de energia no líquido
bombeado.

ANÉIS VEDANTES
Os novos anéis vedantes reduzem
a recirculação da bomba para
melhorar a eficiência global.

NOVO EMPANQUE DO VEIO

IMPULSOR
A combinação de impulsores e câmaras
soldados a laser com pás e alhetas-guia
perfilados permite assegurar a melhor
eficiência possível.

COBERTURA
A nova cobertura côncava
minimiza a recirculação
afastando o líquido do centro da
câmara.

Atualmente, todas as bombas CR(N) grandes
vêm equipadas com o empanque do veio da
Grundfos testado no terreno, que é tanto
altamente duradouro como fácil de substituir.

Performance – 50 Hz

CURVAS DE DESEMPENHO: MODELOS 50 HZ

50 Hz

H
[m]
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140

CR/N 95

120

CR/N 125

CR/N
155

CR/N 185

CR/N 215

CR/N 255
TM069052

100
80
60
45

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

Q [m3/h]

Performance – 60 Hz

CURVAS DE DESEMPENHO: MODELOS 60 HZ
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CONTROLOS &
PERSONALIZAÇÃO
SOLUÇÕES MULTI-BOMBA
O controlo de cascata é a solução mais energeticamente eficiente em aplicações com
grandes variações na procura, ou com raros picos elevados de procura. É uma excelente
opção para aplicações de pressurização ou transferência municipal ou para irrigação.
A gama CR(N) é a espinha dorsal dos nossos sistemas de pressurização pré-testados
HYDRO MPC. Estes sistemas cuidadosamente otimizados para o desempenho estão
disponíveis em configurações com até seis bombas CR(N) à escolha – permitindo
caudais até 1.920 m3/h.

CONTROLO DO DESEMPENHO
Os acionamentos de frequência variável (AFVs) CUE da Grundfos são especificamente otimizados
para o funcionamento da bomba, e estão disponíveis em todas as tensões e frequências da gama de
bombas CR(N).
As bombas CR(N) até 22KW/30HP podem ser equipadas com AFVs integrados (CRE) ou independentes
(CUE). Para a gama de bombas CR(N) grandes, proporcionamos AFVs de instalação fácil que podem
ser pré-configurados e testados para se adaptarem às suas necessidades específicas. Todas as bombas
CR(N) podem ser conectadas a uma unidade CIU para permitir a comunicação e a transferência de
dados com sistemas SCADA, BMS e GRM.

PERSONALIZE A SUA CR(N)

BAIXA NPSH

INSTALAÇÃO HORIZONTAL

As bombas CR(N) podem ser equipadas com uma fase dedicada
de NPSH baixa para evitar a cavitação em instalações com fracas
condições de admissão.

A instalação horizontal das bombas CR(N) está disponível
mediante pedido, para sistemas com altura limitada, como em
zonas de atividade sísmica ou em navios.
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