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Dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA – DDC – DDE
Modulární
Jednoduchá
Inteligentní
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SMART Digital
Nyní nastává čas k prolomení bariér klasického dávkování
Nová éra v technologii dávkování

Navrženo pro úsporu nákladů
a ochranu životního prostředí

Chemie aplikovaná v oblastech úpravárenství vody,
recyklace vody a odpadní vody, jakož i dezinfekce,
zaznamenala za poslední roky významný rozvoj. To je
zároveň velkou výzvou pro technologie dávkování médií,
které se uplatňují v současné době. Stále komplexnější
aplikace vyžadují nasazení inteligentních dávkovacích
čerpadel s nově koncipovanými pohony, popř. novými
řídícími a regulačními prvky sloužícími ke zjednodušení
činnosti pracovníků obsluhy.

V obecné rovině jsou investiční náklady na instalaci
dávkovacího čerpadla nízké ve srovnání s celkovými náklady
za dobu jeho životnosti. Nízké provozní náklady a delší
časové intervaly mezi údržbou v kombinaci s extrémně
vysokou přesností dávkování předurčují čerpadla SMART
Digital jako perfektní dávkovací čerpadla, jejichž provoz
je úzce spjat s těmito pozitivními faktory:

Dávkovací čerpadla SMART Digital tuto výzvu přijímají.Tato
čerpadla se vyznačují nejmodernějším technickým řešením
pohonu, zcela novými dimenzemi uživatelského komfortu
a inteligentním řízením průtoku. Všechny tyto vlastnosti
dávají záruku spolehlivého a nákladově efektivního procesu
vysoce přesného dávkování při optimálním poměru
cenových nákladů a dosahovaných výkonových parametrů.

Spolehlivé procesy dávkování
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Nezaměnitelný uživatelský komfort
Jednoduché uvádění do provozu
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úspora chemikálií při vysoké přesnosti dávkování
a aplikaci funkce FlowControl,
úspora elektrické energie daná nejmodernějším
technickým řešením pohonu a inovovanou řídící
elektronikou
úspora nákladů na údržbu daná univerzální odolností
pracovní membrány výhradně z PTFE vůči chemikáliím
a daná systémem Digital DosingTM
racionální přístup k přírodním zdrojům díky použitým
novým kompozitním materiálům a šetrným výrobním
postupům

Optimální kontrola nákladů
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Šetrnost k životnímu prostředí
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Procesy

Oblasti použití

Dávkovací čerpadla SMART Digital jsou vhodná

Dávkovací čerpadla SMART Digital mají rovněž široký

pro rozsáhlou škálu procesů dávkování

rozsah použití zejména v těchto sektorech vodního

např. v těchto oblastech:

hospodářství a úpravy:

dezinfekce

podzemní vody

úprava hodnoty pH

povrchové vody

dávkování chemických roztoků

pitné vody

čištění metodou CIP

procesní vody

dávkování biocidních přípravků

vody pro rekreační účely

koagulace

recyklace a opětovné
opět
pětov
vné
év
vyu
využívání
yuží
žívá
žívání
áníí v
vod
vody
ody
dy

srážení / flokulace
filtrace
předprava pro reverzní osmózu
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SMART Digital
Dokonalý systém
Jednoduchost

Modularita

Přesné a jednoduché nastavení. Intuitivní uživatelské

Požadavky se mění, nároky rostou a výkonové parametry se

rozhraní. Jednoduché ovládání včetně dálkového ovládání

různí – Dávkovací čerpadla SMART Digital přesně zapadnou

a dokonalý přehled - obsluha našich dávkovacích čerpadel

do každého pracovního prostředí a vyhoví všem provozním

je velmi snadná!

situacím!

Intuitivní a srozumitelné menu.

Rozsah nastavení až 1:3000 při širokém spektru dávkování

Otočné navigační tlačítko.

0,0025 – 30 litrů za hodinu.

Velkorozměrný grafický displej koncipovaný

Západková montážní deska umožňující rychlou a flexibilní

jako dopravní semafor ve čtyřech barvách.

instalaci

Více než 25 jazykových verzí.

Možnost umístění řídícího boxu ve třech instalačních
polohách (na levé, pravé a čelní straně).
Při provozu se proměnným zdrojem napájení je dávkovací
čerpadlo SMART Digital model DDA nezávislé na typu
napájecího napětí z místní rozvodné sítě.

Maximální výkon ve všech provozních podmínkách
a flexibilní koncepce, na niž se můžete vždy spolehnout

Inteligentní a intuitivní manipulace šetří čas a peníze –
umožňuje bezproblémovou integraci do všech procesů

9

9

SMART Digital
Vysoké výkonové parametry jsou naším standardem
Inteligentní řízení průtoku

Digital Dosing TM

Komplexní řízení za všech provozních podmínek.

Generace dávkovacích čerpadel SMART Digital DDA, DDC

Maximální spolehlivost dávkovacího procesu

a DDE s výkonnými krokovými motory s otáčkovou

– kdykoliv s dávkovacími čerpadly SMART Digital!

regulací představuje nejmodernější technologii dávkování
médií ve své plné dokonalosti.

Funkce FlowControl s volitelnou poruchovou

Tato kombinace odborných znalostí a nových patento-

diagnostikou

vaných řešení nastoluje již nyní standardy pro budoucnost.

Monitorování tlaku

Tradiční technické koncepce spočívající v nastavování délky

Měření průtoku

zdvihu, popř. zdvihové frekvence pomocí synchronního

Funkce AutoFlowAdapt

motoru či solenoidového pohonu se stávají minulostí.

Revoluční systém inteligentního řízení průtoku je zárukou
maximální provozní spolehlivosti

9

Výkonný, otáčkově regulovaný krokový motor
Vnitřní řízení rychlosti zdvihu pracovní membrány
Rozsah nastavení až 1:3000
Vždy plný zdvih – i při malých průtocích
Rovnoměrné a plynulé dávkování
Optimální řešení pro zplyňující média
Funkce SlowMode pro dávkování vysoce
viskózních kapalin

Nová patentovaná řešení nastolují standardy
budoucnosti

9

Indicator Diagram
Pressure

2

trouble-free dosing stroke
air bubbles disturbing
the dosing stroke
1
3

4

Stroke length
1
2
3
4

Compression phase
Discharge phase
Expansion phase
Suction phase
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SMART Digital DDA, DDC, DDE
Dokonalá řešení pro různé aplikační oblasti
DDA

DDC

DDE

Tato typová řada špičkových
dávkovacích čerpadel DDA je navržena
pro komplexní a náročné provozní
aplikace. Tato čerpadla jsou ideálním
řešením ve všech případech, kdy se
jedná o dávkování zplyňujících kapalin,
nízké průtoky až 2,5 ml/h nebo
požadavky na moderně koncipovaný
systém řízení celého procesu
dávkování.

Dávkovací čerpadla typové řady DDC
jsou optimálním řešením pro obecné
technologické procesy. Uživatelsky
orientované rozhraní vybavené
otočným navigačním tlačítkem je svou
jednoduchostí nastavování parametrů
a provozování čerpadla srovnatelné
s ovládáním např. autorádia.

Dávkovací čerpadla typové řady DDE
jsou koncipována v rámci systému
Digital Dosing se základními funkcemi
i v nižší cenové úrovni pro méně
náročné provozní aplikace. Nyní pouhé
dva modely čerpadla DDE pokryjí
provozní rozsah, pro který bylo dříve
zapotřebí 12 a více modelů.

Max. 15 l/h a 10 barů
Rozsah nastavení výkonu 1:1000
Grafický LC displej s osvětleným
pozadím v různých barvách
Více než 25 jazykových verzí
Standardní provozní režimy manuální, impulzní a analogový
Funkce SlowMode pro dávkování
vysoce viskózních médií
2 integrované reléové výstupy

Max. 15 l/h a 10 barů
Rozsah nastavení výkonu 1:1000
Rovnoměrné a plynulé dávkování
Vždy 100 % délka zdvihu
Rozsah nastavení výkonu: 0,1-100 %
Jednoduchý start/stop nebo
impulzní provozní režim
Externí signalizace stop stavu
a prázdné nádrže

Max. 30 l/h a 16 barů
Rozsah nastavení výkonu 1:3000
(7,5-16) nebo 1:1000
Funkce FlowControl s volitelnou
poruchovou diagnostikou
Integrované měření průtoku
Funkce AutoFlowAdapt
Automatické odvzdušňování
i v pohotovostním stavu čerpadla
Možnost aplikace dávkového
režimu (časový spínač nebo
impulzní řízení)
Volitelné použití modulu E-box pro
komunikační systém pro Profibus
DP integraci

Bližší informace - viz následující strana.
Bližší informace - viz následující strana.

Bližší informace viz následující strana.

Performance range
P (bar) 16

DDA 7,5-16

14
12
10

DDC 6-10
DDE 6-10

DDA 12-10

8
6

DDA 17-7

DDC 9-7

4

DDA 30-4

DDC 15-4
DDE 15-4

2
0
6

9

12

15

17

O (l/h) 30
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Přehled funkcí
D DA

Ve rz e ří z e ní :
Vš eobecn ě
Di g i t a l D o s i n g : Vn i t ř n í ř í ze n í r yc h l o s t i a f re kve n c e zd v i hů
Mo ntážní d es ka (zákl adn í / pro n ástěn n ou montáž )
Napájec í napětí 1 00-240 V, 5 0 - 6 0 Hz
Kr y t í : I P 6 5, N e m a 4X
Ovlád ací panel
Řídící panel umístitelný ve třech polohách: čelní, levostranná a pravostranná
Po lo ha ovlád a cí ho pa n elu : čeln í
Pr ůhledný o c hranný kr y t pro ovládací pr vky
M o ž n o s t n a s t ave n í v ý ko n u v m i l i l i t re c h, l i t re c h n e b o U S galone ch
Graf ic ký dis plej s po zadím osvětleným ve č tyřech bar vách k indi ka ci
stavu: bí lá, zelená, ž lu tá a čer vená
Textové menu v různých jazykov ých verzích
Otočn é tlač ítko pro sn adn ou n avigaci
Kno f lí k pro nas tavová n í v ýkon u ( 0,1 - 10 0 %)
T lač ítko Star t / Stop
T lač ítko 1 00 % ( o d vzdu šn ěn í)
Přepínač provo zníc h rež imů (ru čn í / impu lz n í)
Provo zn í rež imy
Ruč ní ř ízení r yc h l o s t i zd v i h u
Řízení na bázi impulzů , ml/im pu lz
Řízení na bázi impulz ů (1 :n)
Analogové ř ízení 0/4- 20 mA
Řízení v d ávkovém rež imu (n a báz i impu lz ů )
Cy k l u s d áv ková n í ř í ze ný č a s ov ý m s p í n a č e m
Týdenn í c yklus řízený časov ý m sp ín ač em
Řízení p o provo zní s běrn ici
Fun kce
A utomatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla
Funkce FlowControl s volitelnou poruchovou diagn ostikou
Monitorování tlaku ( min / max )
M ěření průtoku
Fun kce A u toFlowAd apt
Funkce SlowMode (antikavitačn í)
Kalibračn í režim
Vymezení rozsahu měření analogovéh o vstu pu
Dis plej pro ind ikac i nu tn osti proveden í ser visu
Nas tavení relé: p o r uch ová in dikace, varovn á in dikace,
sig nalizac e zd vihu, provoz čerpadla
Nas tavení relé ( př íd avn é): časov ý spín ač cy klu dávkován í,
čas ov ý s pínač týdenn í h o cyklu dávkován í
Vs tupy
py / v ýs
ý tupy
py
Vstup pro ex terní stop
Vs tup pro ř ízení na b áz i imp u lz ů
Vs tup pro analogové řízen í 0/4- 20 mA
Vs tup pro s ig nalizaci níz ké h ladiny
Vs tup pro s ig nalizaci prázdn é n ádr že
Výs tupní relé ( 2 relé )
Analogov ý v ýs t u p 0 /4 - 2 0 mA
Vs t u p / v ýs t u p p ro G e n i B u s
Vstup / výstup pro E-box (Profibus DP nebo přídavná poruchová hlásicí relé)

FC M

FC

DDC

AR

AR

DDE

A

P

B

SMART Digital
Příslušenství a servis
E-Box Profibus DP

Základní nabídka
příslušenství

Servis

Pomocí rozšiřovacího modulu

Pro typovou řadu dávkovacích čerpadel
SMART DIGITAL je k dodání široká škála
příslušenství, z nichž uvádíme:

K dodání jsou následující servisní sady

E-Box může být čerpadlo snadno
integrováno do komunikační sítě

Kompletní dávkovací hlava

Profibus DP. Díky tomu lze realizovat
dálkové monitorování a nastavování
parametrů po provozní sběrnici. Stačí
kliknout na E-box mezi čerpadlem
DDA a montážní deskou.

(PP, PVC, PVDF a korozivzdorná ocel)

Instalační souprava včetně
vstřikovacího patního ventilu
a hadice
Multifunkční ventil (PVC, PP, PVDF)
Sací potrubí (PVC, PP, PVDF) včetně
senzorů nízké hladiny a prázdné
nádrže
Sací ventil s pružnou sací hadicí
(PP, PVDF, SS)
Injekční ventil (PP, PVC, PVDF, SS)
v různých verzích
Hadice PVC, PE, ETFE v různých
velikostech
Signální kabely pro všechny
vstupy a výstupy

Všechny komponenty jsou navrženy
a přizpůsobeny pro nová dávkovací
čerpadla SMART Digital.
Optimální dávkování zaručujeme
pouze při použití originálního
příslušenství.

a její součásti
Sada zpět. ventilků a membrány
Sada zpět. ventilků
Sada s membránou
Viz servisní katalog, který obsahuje
další servisní sady a informace.

Dávkovací čerpadla SMART Digital
mají mimořádně dlouhé údržbové
intervaly.
Díly podléhající rychlému opotřebení,
které jsou ve styku s dávkovaným
médiem, vyžadují výměnu až po 8.000
provozních hodinách (nebo nejpozději
po dvou letech provozu).
V případě dávkování vysoce
abrazivních a vybraných
problematických médií mohou být
údržbové intervaly kratší!

VEŠKERÉ POŽADOVANÉ
INFORMACE JSOU VÁM
K DISPOZICI ONLINE
Grundfos WebCAPS je nástroj online pro návrhy a volbu čerpadel. Dokáže však mnohem víc.
Na této webové stránce najdete všechny potřebné informace týkající se daného výrobku.
Co všechno najdete v programu WebCAPS
Katalog – obsahuje všechny výrobky, které jsou dostupné
ve vašem regionu včetně technických informací, výkresů,
popisů, provozních křivek atd.
Prospektový a technický materiál – zde je obsaženo vše od
katalogů přes montážní a provozní návody až po prospekty
jednotlivých výrobků.
Servis – pod touto položkou najdete pokyny pro provádění
údržby (včetně instruktážních videonahrávek), kusovníky
pro servis a údržbu, sestavné výkresy atd.

Dimenzování – zde můžete zadat své požadavky týkající
se vaší provozní soustavy a okamžitě získáte potřebná
doporučení. Tato sekce rovněž obsahuje program pro
výpočet celkových nákladů za dobu životnosti zařízení (LCC).
Náhrada čerpadel - zde můžete zadat značku
a model vašeho stávajícího čerpadla a okamžitě získáte
doporučení stran jeho náhrady novým čerpadlem.
Výkresy CAD – zde si můžete stáhnout požadované
soubory ve formátech DXF a DWG.

Pro offline použití doporučujeme program WinCAPS, který je verzí WebCAPS
v podobě CD-ROM. Objednávejte přímo u firmy Grundfos.

Naším krédem je odpovědnost.
Toto krédo naplňujeme tím, že myslíme dále.
Podstatou tohoto způsobu myšlení jsou inovace.

Naše nová řada dávkovacích čerpadel SMART Digital nabízí díky své
modulární konstrukci možnost flexibilní instalace čerpadla v různých
polohách. Snadné ovládání těchto dávkovacích čerpadel je dáno
uživatelsky přívětivým displejem a jednoduchou strukturou menu.
Integrovaná funkce inteligentního řízení průtoku zajišťuje bezpečný
a kontinuální průběh dávkovacího procesu, která čerpadlům uvedené
typové řady dává značku absolutní spolehlivosti.
Volbou dávkovacích čerpadel SMART Digital šetříte navíc ČAS a PENÍZE.

Šetříte ČAS:
Snadné uvádění do provozu a jednoduchá údržba a
servis díky západkovému provedení montážní desky
čerpadla.
> Intuitivní uživatelské rozhraní srovnatelné s
ovládáním autorádia.
> Textová poruchová indikace na displeji: odpadá tak
potřeba časově náročné analýzy poruchového stavu.
> Rychlé uvedení do provozu bez nutnosti studia
informačního letáku.
> Jednoduché řízení procesu dávkování dané

Šetříte PENÍZE:
Díky západkovému provedení montážní desky není
nutno dodatečně instalatovat žádné další komponenty.
> Vysoká přesnost dávkování šetří chemikálie.
> Stálé zajištění cílového průtoku díky integrovaným
funkcím AutoFlowAdapt, FlowControl a funkci měření
průtoku; dodatečná instalace monitorovacích
a regulačních jednotek tak není nutná.
> Funkce inteligentního řízení průtoku představuje
účinnou prevenci nákladných odstávek dávkovacího
čerpadla během procesu dávkování.

GRUNDFOS s.r.o., Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
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integrovanými funkcemi flow management.

