Our technology. Your success.
Pumps Valves Service
n

n

Helhetslösningar med hög driftsäkerhet:
Pumpsystem för fastigheter från KSB
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Inledning

Kompetens som underlättar planeringen

03

Stora projekt innebär också stora planeringsutmaningar.
Integrerade lösningar förenklar komplexa planeringsfaser och
gör projekten framgångsrika. Hos KSB hittar du komponenter
för dränering och vattenförsörjning, alla kretsar som behövs för
värme- och luftkonditionering liksom anpassade system.
Högeffektiva lösningar från en och samma leverantör.
I årtionden har tekniska konsulter litat på vår erfarenhet och
tekniska expertis. Och vi lägger särskilt stor vikt vid att alltid
hitta en lösning som uppfyller de aktuella projektkraven. Vi
anpassar våra produkter till installationen och dess speciella
förhållanden och optimerar systemet med vårt omfångsrika,
energieffektiva koncept FluidFuture®.
Men en helhetslösning är mycket mer än så. Det betyder att vi
inte bara använder enastående produkter för att ta fram den
optimala lösningen för kunderna. Vi erbjuder också teknisk
rådgivning och service. Våra säljare ger dig stöd och goda råd –
redan från start.
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Inledning

Ge företaget ett lyft
med KSB
Vid planering och genomförande av stora projekt krävs en pålitlig
partner som levererar kvalitet. Ett exempel på det är terminal 2 på
Münchens flygplats. Vi kunde för både konsulter, slutanvändare och
entreprenörer påvisa fördelarna med KSB:s högteknologiska
produkter och tjänster.
I det nya systemet kom hela produktsortimentet för fastighetssystem till
användning. Två hundra Eta-pumpar skapar ett behagligt klimat medan ett stort
antal Compacta Z pumpstationer och en mängd andra pumpar och ventiler
säkerställer en tillförlitlig drift som garanterar att terminalen försörjs utan problem.
Men KSB lyfter driftsäkerheten ytterligare en nivå. Tack vare våra kundanpassade
servicekoncept är alla tänkbara funktionsfel identifierade redan från början. Det
betyder att haverier i praktiken är uteslutna.
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Översikt

Ett övertygande produktutbud –
från källare till tak
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Produkter

Dränering

Ama-Drainer N 301/N 358

Ama-Drainer 400/500

Dränkbar dräneringspump, kan som tillval automatiseras

Dränkbar dräneringspump, kan som tillval automatiseras

med pumpstyrningen LevelControl Basic 2

med pumpstyrningen LevelControl Basic 2

Användningsområden

Användningsområden

Hantering av smutsvattenvatten som innehåller fast material

Hantering av smutsvatten som innehåller fast material med en

med en partikelstorlek på 10 till 35 mm.

partikelstorlek på 10 till 35 mm.

Fördelar

Fördelar

■■

Helt tät: magnetisk flottörbrytare med variabel nivåkontroll

■■

Underhållsfri: fettinpackade, permanentförseglade lager.

och maximalt ändläge.

■■

Mantelkylning för drift utan att pumpen är nedsänkt. Tillval för

■■

Enkel att ansluta: 5 eller 10 meters nätkabel.

■■

Mycket driftsäker: kan även användas utan att pumpen är

Robust och tillförlitlig: även lämplig för lätt avloppsvatten
med långfibriga och fasta föroreningar.

nedsänkt (mantelkylning).
■■

eftermontering som konverterar pumpen till en kyld variant.
■■

Utrymmessnål: utrustad med klaffbackventil.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
T °C:
Höjd:
Bredd:

1¼–1½
max. 16,5
max. 12
+50
325 mm
214,5 mm

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
T °C:
Höjd:
Bredd:

1½–2
max. 47
max. 24
max. 40
440 mm
300 mm
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Ama-Porter

Amarex

Dränkbar avloppsvattenpump, kan som tillval automatiseras

Dränkbar avloppsvattenpump, kan som tillval automatiseras

med pumpstyrningen LevelControl Basic 2

med pumpstyrningen LevelControl Basic 2

Användningsområden

Användningsområden

Transport och hantering av smuts- och avloppsvatten.

Transport av avloppsvatten.

Fördelar

Fördelar

■■

Robust: stor och stabil pump för smuts- och avloppsvatten

■■

med långfibriga och fasta föroreningar.
■■

Ersätter enkelt befintliga pumpar, lätt att hantera:
mycket små yttermått, intelligent anpassningskoncept, återan-

Underhållsfri: automatisk, anslutning utan verktyg i kombination med KSB kopplingsfot.

vändbar, polariserad kabelgenomföring.
■■

Markant sänkning av energikostnaderna tack vare optimerat
hydraulsystem och hög verkningsgrad.

■■

Snabba byten med korta leveranstider.

■■

Mycket driftsäker med robust skärande pumphjul eller pumphjul med stora, fria passager.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
T °C:
Höjd:
Bredd:

50– 65
max. 40
max. 12
max. 40
408 mm
374 mm

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
T °C:

32–100
max. 190 (53 l/s)
max. 49
max. 55
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Produkter

Dränering

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box Mini

Pumpstation CK 800/1000

Dränkbar pumpstation för avloppsvatten,

Automatisk pumpstation för

Anslutningsklar pumpstation,

kan som tillval automatiseras med

avloppsvatten för installation ovan golv

automatiserad med pumpstyrningen

pumpstyrningen LevelControl Basic 2

LevelControl Basic 2

Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden

Automatisk dränering av byggnader,

Automatisk dränering av tvättställ, duschar,

Automatisk dränering av byggnader, hante-

hantering av avloppsvatten från hushåll.

tvättmaskiner, diskmaskiner med mera.

ring av avloppsvatten under dämningsnivån.

Fördelar

Fördelar

Fördelar

■■

Mångsidig: pumpstation med enkla

■■

eller dubbla pumpenheter för installation över eller under golvnivå. Passar

■■

alla pumpar i Ama-Drainer-serien.
■■

Flexibel: kan anpassas till installations-

■■

platsens förhållanden och begränsning-

■■

Kompakt pumpstation med låg vikt.

inga tillbehör behövs.

■■

Kan installeras på valfri plats:

Utrymmessnål: låg och stabil konstruk-

pumpstationens lock (i betong) finns i

tion för vägg- eller golvmontering.

tre fordonsviktklasser för gång-/cykel-

Ingen dålig lukt: ny typ av aktivkolfil-

trafik/bilar/lastbilar.
■■

Flexibel: många anslutningsmöjligheter,
två höjder för inloppsanslutning,

Inbyggt vattenlås i höljet förhindrar

duschanslutning som standard.
■■

■■

Drainer N301 dränkbar, hög driftsäker-

begränsas till att montera inlopps- och

het.

Flera inloppsanslutningar på olika
höjder.

■■

Servicevänlig: underhållsfri Ama-

Snabb installation: arbetet på plats

Som tillval finns tankförlängningar för
installationsdjup upp till 2 700 mm.

inbyggt översvämningsskydd.
■■

anslutningar.
dålig lukt.
■■

■■

ter som uppfyller gällande hygienkrav,

ar tack vare nivåjusterbar, roterbar förlängning av boxen med olika inlopps

Snabb installation: klar att ansluta,

Driftsäker pumpstyrning: LevelControl
Basic 2.

■■

Hållbar och korrosionsbeständig.

utloppsledningarna och att ansluta
pumpen till elnätet.

Tekniska data
DN:
DN inlopp:
Q m3/h:
H m:
Volym:

40/50
50/70/100/150
max. 46 (12,8 l/s)
max. 24
100/200 l

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
T °C:
Höjd:
Bredd:

40
max. 10
max. 6,5
max. 50
328 mm
460 mm

Tekniska data
DN:
DN inlopp:
Q m3/h:
H m:
Höjd:
Bredd:
Volym:

50/65
6 x 150
max. 50 (13,9 l/s)
max. 39
1 700–2 700 mm
1 070 mm
360 l
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mini-Compacta US1.40

mini-Compacta U1.60

Compacta upp till UZ300

Extremt kompakt, dränksäker

Dränkbar avloppspumpstation,

Dränkbar avloppspumpstation,

avloppspumpstation, automatiserad med

automatiserad med pumpstyrningen

automatiserad med pumpstyrningen

pumpstyrningen LevelControl Basic 1

LevelControl Basic 1

LevelControl Basic 2

Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden

Hantering av avloppsvatten från t.ex.

Hantering av avloppsvatten från t.ex.

Hantering av avloppsvatten från industri

toaletter och hushållsvatten.

toaletter och hushållsvatten.

och hushåll.

Fördelar

Fördelar

Fördelar

■■

Kompakta yttermått: platsbesparande

■■

installation på 650 x 320 mm.
■■

■■

■■

Utrymmessnål: kompakta yttermått

■■

på 510 x 510 mm.

Klar att använda med inbyggd kul-

■■

Enkel att installera.

backventil.

■■

Utrymmessnål: kompakt utförande,
enkel att installera.

■■

Driftsäker: dubbla pumpar, inbyggd

Driftsäker: inbyggd klaffbackventil och

klaffbackventil och nätoberoende larm

Mycket pålitlig planering och drift

nätoberoende larm samt styrsystem

samt styrsystem med självdiagnos.

tack vare brant pumpkurva.

med självdiagnos.

■■

Senaste motorgenerationen för högsta

■■

Klar att ansluta.

möjliga systemtillgänglighet.

■■

Robust, kraftfull och hållbar motor.

Tekniska data
DN:
DN inlopp:
Q m3/h:
H m:
Höjd:
Bredd:
Volym:

32/50
2 st, 100 och 50
max. 14,2
max. 18
650 mm
320 mm/405 mm
10/17 l

Tekniska data
DN:
DN inlopp:
Q m3/h:
H m:
Höjd:
Bredd:
Volym:

80
2 st 50/3 x 100
max. 26,5
max. 12
450 mm
510 mm
60 l

Y-rör ingår.

Tekniska data
DN:
DN inlopp:
Q m3/h:
H m:
Höjd:
Bredd:
Volym:

80
3 st, 100 och 150
max. 71,5
max. 23
585 mm
1 085 mm
300 l
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Produkter

Vattenförsörjning

Movitec PumpDrive

Hyamat SVP

Hya-Duo D FL Compact

Högtrycks in-linepump med variabelt

Tryckstegringsanläggning med

Brandbekämpningssystem

varvtal

KSB SuPremE -motor

Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden

Tryckökning, brandbekämpningssystem

Tryckstegring av vattenförsörjningen

Brandbekämpningssystem.

och kylvattenkretsar.

i kommersiella byggnader, industrianlägg-

®

ningar och vattenförsörjningssystem.
Fördelar

Fördelar
■■

■■

Högtryckspump utvecklad för högt

■■

■■

Helautomatisk tryckstegrings-

■■

Praktisk: kompakta yttermått på högst

ställda industriella krav.

anläggning, godkänd för dricksvatten,

800 x 1800 mm. System i anslutnings-

Mycket mångsidig med stort urval av

med automatisk omkoppling mellan

klar, moduluppbyggd konstruktion.

storlekar, tryckklasser och material.
■■

Fördelar

Flexibla anslutningsvarianter: rund

pumparna.

■■

Mycket driftsäker: tryckgivarna överva-

Energieffektiv: automatisk justering av

kas kontinuerligt avseende kabelbrott

fläns, oval fläns, utvändig gänga,

uteffekten och jämn fördelning av

och kortslutning. Torrkörningsskyddet

victaulickoppling och Tri-Clamp-

pumpbelastningen ger minimala

sätts ur funktion vid brand. Huvudbry-

koppling.

trycksvängningar.

taren och ventilerna är skyddade mot

Mycket driftsäker: övervakning av

obehörig aktivering. Dagliga funktions-

Kan enkelt kombineras med en Pump-

■■

■■

Drive för variabelt varvtal för automatiskt styrd, energisnål drift. Kompatibel

sensorer och dagliga funktionstester.
■■

tester för högsta driftsäkerhet.
■■

Integrerad inloppstank.

konstruktion som är klar att ansluta.

med de flesta fältbussystem. Enkel att
ansluta till processtyrningssystem.

Enastående praktisk: kompakt och tyst

■■

Många alternativ för drift- och felmeddelanden för processtyrningssystem
enligt högt ställda krav.

■■

Försedd med KSB SuPremE®-motor
som gör att enheten uppfyller IE5*-kraven redan i dag.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:

25–100
max. 113
max. 380

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
Höjd:

50 –150
max. 660
max. 160 m
max. 2 000 mm

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
Höjd:

50– 80
max. 55
max. 150
max. 1 800 mm
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Hya-Solo D/DV

Hya-Eco VP

Tryckstegringsanläggning med

Tryckstegringsanläggning med automatisk

UPA 150C/
UPAchrom 100

KSB SuPremE®-motor

omkoppling mellan pumparna.

Dränkbar borrhålspump

Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden

Tryckstegring av vattenförsörjningen

Tryckstegring av vattenförsörjningen

Vattenförsörjning för hushåll, hantering

i bostadshus, kontorsbyggnader,

i kommersiella byggnader, industrianlägg-

av rent eller lätt förorenat vatten.

köpcentra och industrianläggningar.

ningar, bostadshus och kontorsbyggnader.

Fördelar

Fördelar

■■

■■

Helautomatisk tryckstegringsanlägg-

Energieffektiv: automatisk justering av

■■

Litet underhållsbehov.

ning, godkänd för dricksvatten.

uteffekten och jämn fördelning av

■■

Material i hög kvalitet för hög drift-

Mycket driftsäker: övervakning av

pumpbelastningen.

sensorer och dagliga funktionstester.
■■

Utrymmessnål: kompakt konstruktion.

■■

Klar att ansluta: spar tid och sänker
kostnaderna.

■■

Fördelar

■■

■■

■■

säkerhet och lång livslängd.

Mycket driftsäker: övervakning av sen-

■■

Brett användningsområde: 4 tums

sorer och dagliga funktionstester.

brunnar, pumpgropar, vattentankar

Många alternativ för drift- och fel-

och öppet vatten.

meddelanden.

■■

Enkel att installera: alla kopplingsdetal-

Försedd med KSB SuPremE®-motor

jer är tillverkade av rostfritt CrNi-

som gör att enheten uppfyller IE5*

Mo-stål.

kraven redan i dag.
■■

Drift med låg ljudnivå.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
Höjd:

25–100
max. 110
max. 160
max. 1 822 mm

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
Höjd:

50/80
max. 70
max. 110
max. 1 260 mm

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
Diameter:

32/50
max. 79/16
max. 570/300
147/96 mm

* IE5 enligt IEC/TS 60034-30-2 upp till 15 kW/18.5 kW (endast gällande 1500 1/min: effekterna 0.55 kW, 0.75 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW enligt IE5 introduceras under 2017)
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Produkter

Värme/kyla/luftkonditionering

Calio
Högeffektiv cirkulationspump

Etaline PumpDrive/
Etaline Z PumpDrive

Etaline L/DL
In-linepump

In-linepump med KSB SuPremE -motor
®

Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden

Värme-, ventilations- och

Varmvattenburna värmesystem, kylkretsar

Varmvattenburna värmesystem, kylkretsar,

luftkonditioneringssystem samt

och vattenförsörjningssystem.

luftkonditioneringssystem, vattenförsörjningssystem, servicevattenförsörjnings-

industriella cirkulationssystem.

system, simbassänger (endast Etaline L)
och industriella cirkulationssystem.
Fördelar

Fördelar
■■

Eco Mode för lägre energikostnader.

■■

Alla viktiga gränssnitt är inbyggda.

■■

Smart, utrymmesbesparande konstruk-

■■

■■

tion.

Fördelar

Utrymmessnål: kompakt in-linekon-

Snabb installation och idrifttagning.

■■

Enkel att använda.

■■

Lång livslängd med membranteknik
förhindrar att smuts tränger in

■■

mycket varierande behov tack vare en

Anpassad pumphjulsdiameter för

stor mängd material.
■■

låga energikostnader säkerställs av

motorer för säker tillgång till reserv-

energieffektiv motor och avancerat
hydraulsystem i perfekt kombination.

Försedd med KSB SuPremE -motor och
®

fyller IE5*-kraven redan i dag.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
P bar:
T °C:

■■

PumpDrive som gör att pumpen upp-

i rotorutrymmet.

32–100
max. 70
max. 18
PN 6/10/16
−10 till 110

Hög sammantagen verkningsgrad och

Mycket driftsäker: standardiserade
delar.

■■

Ytterst mångsidiga och lämpliga för

struktion.
optimal verkningsgrad.

■■

■■

Tekniska data
DN:
32–200
Q m3/h: max. 700 (50 Hz), max. 850 (60 Hz)
H m:
max. 95 (50 Hz), max. 139 (60 Hz)
P bar:
max. 16
T °C:
−30 till +140

Högeffektiva IE3-motorer med lång
axel som standard.

■■

Behovsstyrd drift med PumpDrive.

Tekniska data för Etaline L/DL
DN:
25 – 80/32– 80
Q m3/h:
max. 95/max. 150
H m:
max. 21
P bar:
max. 10
T °C:
−15 till +120
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Rekommenderade ventiler

Etanorm PumpDrive

Etaline-R

Standardiserad direktkopplad pump med

Vertikal in-linepump, kan som tillval auto-

KSB SuPremE -motor

matiseras med PumpDrive/PumpMeter

Användningsområden

Användningsområden

Varmvattenburna värmesystem, kylkretsar,

Varmvattenburna värmesystem, kylkretsar,

vattenförsörjningssystem och bevattning.

vattenförsörjningssystem och bevattning.

Fördelar

Fördelar

®

■■

Lämplig för alla vanliga vätskor och

■■

användningsområden med ett stort
urval av materialvarianter.
■■

BOA-Control IMS

BOA-H
(grått gjutjärn/
nodulärt gjutjärn)

Serie 2000

BOAX-S/-SF

DANAIS

BOA-S

Utrymmessnål: kompakt in-linekonAnpassad pumphjulsdiameter för
optimal verkningsgrad.

■■

Försedd med KSB SuPremE®-motor och

Mycket driftsäker: standardiserade
motorer för säker tillgång till reserv-

PumpDrive som gör att pumpen uppfyller IE5*-kraven redan i dag.

BOA-Compact

struktion.
■■

Anpassad pumphjulsdiameter för
optimal verkningsgrad.

■■

BOA-Super Compact

delar.
■■

Försedd med KSB SuPremE®-motor och
PumpDrive som gör att pumpen uppfyller IE5*-kraven redan i dag.

Tekniska data
DN:
25 –150
Q m3/h: max. 640 (50 Hz), max. 740 (60 Hz)
H m:
max. 160 (50 Hz/60 Hz)
P bar:
max. 16
T °C:
−30 till +140

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:

150 –350
max. 1 900
max. 97

* IE5 enligt IEC/TS 60034-30-2 upp till 15 kW/18.5 kW
(endast gällande 1500 1/min: effekterna 0.55 kW, 0.75 kW,
2.2 kW, 3 kW, 4 kW enligt IE5 introduceras under 2017)
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Produkter

Cirkulation av dricksvatten

Calio-Therm NC
Cirkulationspump för dricksvatten

Användningsområden
Flerfamiljshus och kommersiella byggnader.

Fördelar
■■

Justering av driftpunkten genom manuell inställning av upp till tre varvtalsnivåer.

■■

Direkt drift och driftstatusövervakning med nivåvakt på främre kåpan.

■■

Inbyggd kopplingslåda för elanslutning via fjäderplint.

■■

Keramiska axlar och lager för pålitlig drift.

■■

Överlastskyddad motor.

Tekniska data
DN:
Q m3/h:
H m:
P bar:
T °C:

20–25
max. 9
max. 7
PN 10
0 till 40

Rekommenderade ventiler

BOA-Compact EKB

BOAX-S/-SF

SISTO 16 TWA

BOA-Systronic®
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Energioptimerade hydraulsystem
med BOA-Systronic®
Med KSB:s styrsystem utnyttjas hydraulsystemets sparpotential

Fördelarna är uppenbara:

fullt ut i värme-, ventilations- och luftkonditioneringskretsar.

■■

Systemet ingår i det energieffektiva konceptet FluidFuture som
ser till att systemet och tillhörande pumpar och ventiler drivs

■■

energihushållning och energiprestandacertifikat.

traditionella lösningar arbetar cirkulationspumpen i mycket nära
■■

Kompatibel teknik: beprövade komponenter för standardiserade styrsystem.

mängd vatten som behövs. Det ger markant lägre driftskostnader.
BOA-Systronic kan spara upp till 70 % av energikostnaderna.

Framtidssäker: med fyra gånger så hög effektivitet är din
installation väl förberedd för gällande och framtida krav på

energieffektivt baserat på det aktuella behovet. Till skillnad från
samverkan med reglerventilen. Pumpen transporterar exakt den

Låga planeringskostnader: enkelt systemval med ekonomisk
effektivitetsanalys samt automatisk beräkning av reglerventilen.

®

■■

Omfångsrik systemlösning: för värme- och luftkonditioneringssystem med statiska uppvärmningsytor, konvektorer och

Det innovativa systemet BOA-Systronic består av en styrenhet,
en mätventil och två reglerventiler:
■■

BOA-Control IMS (mätventil; flöde och temperatur)

■■

BOA-CVE SuperCompact med Systrobox
(reglerventil med styrenhet)

■■

BOA-CVE SuperCompact (reglerventil)

luftvärme-/kylregister.
■■

Praktisk: ekonomisk helhetslösning från en och samma leverantör som baseras på KSB:s stora kompetens som systemleverantör.

■■

Lokal KSB-service: globalt servicenät för optimala lösningar,
oavsett komplexitet.
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Rådgivning

Urvalsprogrammet KSBase Consult Building –
planeringsstöd online med aktuella data
Pumpar och ventiler från KSB – aldrig längre bort än ett
musklick: Med urvalsprogrammet KSBase Consult Building kan
du snabbt och enkelt hitta rätt pump och ventil för systemet. Det
nya urvalsprogrammet KSBase Consult Building vägleder dig
genom hela planeringsprocessen med alla relevanta data, grafer,
beräkningar och typiska anbud. Med vårt urvalsprogram kan du
snabbt och enkelt hitta rätt pump och ventil.
www.ksb.se/ksbase-consult

FluidFuture®
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FluidFuture®: energibesparande
koncept för ditt system
Många system har inte bara låg driftsäkerhet, utan använder dessutom
alldeles för mycket energi än nödvändigt. Lösningen: optimering av
effektiviteten i fyra steg med FluidFuture®. Vi ser till hela hydraul
systemet för att uppnå maximal energieffektivitet under hela livscykeln.
Kostnaderna för optimeringen betalar sig själva efter en kort tid tack
vare de stora energibesparingar som uppnås.

Processen och de fyra stegen är väl definier

Vi sänker driftskostnaderna i systemet

ade – de baseras på vår omfångsrika expertis

genom att kombinera vår expertis med

och erfarenhet. Denna systematiska och

smarta produkter och tjänster. Det är vår

målinriktade arbetsmetod ger maximala

gemensamma insats för en energieffektiv

besparingar till minimala kostnader. En per-

framtid.

fekt matchning av hydraulsystem, drivning
och automationsprodukter samt rördimen-

Mer om FluidFuture®:

sioner kan ge besparingar på upp till 60 %.

www.ksb.com/fluidfuture

Systemanalys

Urval

Idrifttagning

Högeffektiv drift

Skapa transparens
Fastställ belastningsprofilen

Definiera systemets
uppbyggnad
Välj komponenter

Expertinstallation
Professionell idrifttagning

Intelligent pumpteknologi
Kontinuerlig övervakning

ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

KSB Sverige AB
Box 9023
SE-400 91 GÖTEBORG
www.ksb.se

Du kan även besöka oss på
www.ksb.se/socialmedia
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