Grundfos pumper
Kvalitetspumper – markedets mest innovative pumpeprodusent

Vi dimensjonerer og velger den mest passende pumpe til deres applikasjon, basert på aktuelle arbeidsoppgaver og krav som stilles til pumpen. Viktige parametre i utvalgsprosessen er arbeidsområde,
virkningsgrad og unngåelse av kavitasjon. Vi tilbyr markedets beste priser på Grundfos pumper og
Danfoss frekvensomformere.

FORDELER:

• Høy kvalitet
• Høy driftssikkerhet
• Optimalisert virkningsgrad
• Pumpe til alle applikasjoner

• Støpejern, rustfritt, syrefast, bronse, coating
• Lang levetid
• Artec Aqua er en av Grundfos største
industrikunder i Norge

Grundfos pumper

Grundfos Pumper

> Pumpetyper:

T YPER

Pumpe type NB.

Ett-trinns sentrifu

Pumpetypen er d

Pumpe type NB

applikasjoner. Vi

Ett-trinns sentrifugalpumpe i støpejern. Kan leveres i coated utførelse for sjøvann.

driftsområde og v

Pumpetypen er den mest brukte innen landbasert oppdrett og kan tilpasses

Til pumpestyring

de fleste applikasjoner. Vi hjelper med valg av pumpehus og motorstørrelse for
optimalisert driftsområde og virkningsgrad. Til pumpestyring anbefales Danfoss

Pumper i størrels

frekvensomformer.

Normal leverings

Pumper i størrelser fra: 0,25 til 200 kW

Pumpe type NK.

Normal leveringstid: 6 uker

Ett-trinns normpu

Pumpe type NK

Pumpetypen gir

Ett-trinns normpumpe i støpejern. Kan leveres i coated utførelse for sjøvann.

Krav til laseroppr

Pumpetypen gir enklere servicetilgang til pumpehus og pumpemotor enn andre

Vi hjelper med va

pumper. Krav til laseroppretting ved montasje.

virkningsgrad.

Vi hjelper med valg av pumpehus og motorstørrelse for optimalisert driftsområde

Til pumpestyring

og virkningsgrad. Til pumpestyring anbefales Danfoss frekvensomformer.

Pumper i størrels

Pumper i størrelser fra: 0,25 til 460 kW

Normal leverings

Normal leveringstid: 12 uker

Pumpe type TP.

Pumpe type TP

Ett-trinns sentrifu

Ett-trinns sentrifugalpumpe i støpejern. Kan leveres i coated utførelse for sjøvann.

Pumpetypen er m

Pumpetypen er mye brukt innen landbasert oppdrett, og kan tilpasses de fleste
applikasjoner. Vi hjelper med valg av pumpehus og motorstørrelse for optimalisert

applikasjoner. Vi

driftsområde og virkningsgrad. Til pumpestyring anbefales Danfoss frekvensom-

driftsområde og v

former.

Til pumpestyring

Pumper i størrelser fra: 0,13 til 630 kW.

Pumper i størrels

Normal leveringstid: 12 uker

Normal leverings

Pumpe type CR

Pumpe type CR.

Fler-trinns sentrifugalpumpe i rustfritt stål. Pumpetypen er mye brukt innen land-

Fler-trinns sentrif

basert oppdrett når det er behov for høyt trykk. Vi hjelper med valg av pumpehus

oppdrett når det

og motorstørrelse for optimalisert driftsområde og virkningsgrad. Til pumpestyring

størrelse for optim

anbefales Danfoss frekvensomformer.

Til pumpestyring

Pumper i størrelser fra: 0,37 til 75 kW

Pumper i størrels

Normal leveringstid: 6 uker

Normal leverings
Pumpe type CRN

Pumpe type CRN

Fler-trinns sentrifugalpumpe i syrefast stål. Pumpetypen er mye brukt innen landbasert oppdrett når det er behov for høyt trykk. Vi hjelper med valg av pumpehus

Fler-trinns sentrif

og motorstørrelse for optimalisert driftsområde og virkningsgrad. Til pumpestyring

oppdrett når det

anbefales Danfoss frekvensomformer.

størrelse for optim

Pumper i størrelser fra: 0,37 til 75 kW

Til pumpestyring

Normal leveringstid: 8 uker

Pumper i størrels

Normal leverings
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