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NB/NK
ВЪВЕДЕНиЕ

Кривата показва работния диапазон на осово засмукващи помпи на Grundfos. Зелената зона 
показва работния диапазон на помпи с интегриран честотен конвертор (NBE/NKE помпи).

GRUNDFOS предлага почти 
неограничена гама близкокуплирани 
(NB) или дългокуплирани (NK) осово 
засмукващи помпи, чиЯто  здравина 
и надеждност ги прави идеални за 
взискателни приложениЯ
Обширна гама:
• Над 1 милион варианти на една и съща помпа
• От 0,25 kW до 355 kW
• Дебит до 1200 m3/h
• Напор до 150 m
• Температурен диапазон до + 140° C
• Работно налягане PN10 и PN16
• Близкокуплирани и дългокуплирани версии 
• Гама, съответстваща на EN733 и ISO2858
• За всички видове приложения:

- водоснабдяване
- нагнетяване в промишлени процеси
- пренос на промишлени течности
- напояване
- отопление / централно отопление
- климатизация
- централно охлаждане

Работен диапазон на NB/NK



Осово засмукващите помпи на Grundfos напълно 
отговарят на стандартите EN733 и ISO2858 и предлагат 
енергийна ефективност, надеждност и високо качество. 
Модулната конструкция ви позволява да 
конфигурирате помпата така, че да съответства точно 
на вашите нужди, като се избягва пада в ефективността 
вследствие на използването на преоразмеренa помпа.

Оптимизирана геометрия на потока
С помощта на нашите високопрецизни 
производствени машини, намалихме до минимум 
толерансите при производството на работното колело 
и помпения корпус и оптимизирахме геометрията 
на потока в тези два важни компонента. Резултатът: 
минимален паразитен поток и по-висок КПД.

Повърхности 
Понякога е добре да обърнем внимание на детайлите 
на повърхността. Помпите NB/NK на Grundfos са с 
обработени чрез катафореза повърхности. Процесът 
включва Powercron® катодно електролитно покритие и 
покритие от цинков фосфат. Катафорезната обработка 
на вътрешните повърхности гарантира дългия им 
живот и висока ефективност.

Близкокуплирани При близкокуплираните помпи двигателят и помпата 
са сглобени директно един към друг, за да се постигне компактен и пестящ 
пространство агрегат. Близкокуплираните помпи са лесни за инсталиране, 
не изискват съосие при монтажа и са по-слабо податливи на износване 
поради своята компактна конструкция.

стандартни помпи  
с производителност,  
далеч над стандартната

Дългокуплирани При дългокуплираните помпи двигателят и помпата са 
монтирани върху обща рама и са сглобени чрез система от носеща скоба 
и съединение. Помпата може да бъде сервизирана отделно от двигателя, 
което я прави идеална за приложения, в които се използват големи 
двигатели.



NB/NK
НаДЕжДНОСТ

безупречно представЯне, 
облечено в легирана стомана
Grundfos предлага пълна гама помпи от легирана стомана от клас 1.4408 
(AISI 304) за работа с вода с химикали и легирана стомана от висок клас 1.4517 
(AISI 316) за морска вода и висока концентрация на химикали. Гамата помпи 
от неръждаема стомана е достъпна с капацитет до 340 m3/h. Моделите от 
неръждаема стомана съответстват на стандартите EN733 и ISO2858 и са достъпни 
в близкокуплирани и дългокуплирани варианти. Същото се отнася и за помпите от 
чугун, оборудвани с работно колело от легирана стомана.

Само двигателите с официалното EFF1 
лого са сертифицирани двигатели с 
максимална ефективност.

NB/NK – разликата е в двигателя
Стандартният двигател на NB/NK помпите 
на Grundfos е всичко друго, но не и 
"стандартен". Първо, EFF1 е най-ефективният 
двигател съгласно споразумението на CEMEP 
(Европейската комисия на производителите на 
електрически машини и силова електроника).  
Второ, Grundfos използва само EFF1 двигатели 
в своите помпи. EFF1 двигателят е проектиран 
за постигане  на максимална ефективност както 
при пълно, така и при частично натоварване. 
Това означава, че двигателят има изключително 
висок КПД при всякакви работни режими и е 
идеалният двигател за широка гама приложения. 
Наред с това, EFF1 двигателите са изключително 
ниско ниво на шума и могат да работят при 
висока околна температура до + 60°C.



NBe/NKe – помпи за цЯл живот
Ако търсите най-добрата осово засмукваща помпа 
на пазара, вече сте я намерили – това е NBE/NKE 
на Grundfos. Тези адаптивни и интелигентни помпи 
са с вграден честотен конвертор, който осигурява 
максимална ефективност по всяко време.
Всички компоненти на NBE/NKE помпите са 
специално проектирани и оптимизирани, което 
осигурява до 50% пестене на енергия в сравнение  
със стандартните помпи.

Серията NBE/NKE е стандартна конфигурация на  
E-помпа, подходяща за приложения, в които сензор в 
системата управлява налягането, температурата или 
дебита.
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NB/NK
Грижа кЪм ОкОлНаТа СрЕДа

пестете пари, докато 
спасЯвате планетата
Разходите за електроенергия достигат до 90% от общите разходи на помпата 
по време на нейния жизнен цикъл. С други думи, загрижеността за енергийната 
ефективност не само оказва положително въздействие върху околната среда,  
а така също можете да спестите много пари.

Анализът на разходите за цикъл живот (Life Cycle Cost – LCC) е обективен метод, 
който ви позволява да оцените различни помпени решения и доставчици на 
базата на първоначалната инвестиция и разходите за инсталиране, поддръжка 
и електроенергия.

8 месеца работа на година. Единична цена на електроенергия 0,1 Euro/kWh.
Нова система – 3 NK помпи, 315 kW. 2 помпи работят и 1 помпа в режим на готовност.
2 честотни конвертора по 315 kW. Старата система се състои от 20-годишни помпи без контрол 
на работната скорост.

Топлофикационна отоплителна система.  
Максимален капацитет 2500 m3/h и 60 m.

Стара система

Нова система

Години работа

Време за изплащане на допълнителната инвестиция в NB/NK решение

Как се изчисляват разходите за цикъл живот (LCC)

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd
Cic = първоначален разход, цена за закупуване
Cin = разходи за монтаж и пускане в експлоатация
Ce = разходи за електроенергия
Co = експлоатационни разходи (работни разходи)
Cm = разходи за поддръжка и ремонт
Cs = разходи при престой (загуба на продукция)
Cenv = разходи за защита на околната среда
Cd  =  разходи за прекратяване на експлоатацията/

унищожаване
Изчисляването на LCC ще покаже най-рентабилното решение в  
рамките на достъпните данни.



 

E-решение срещу решение с фиксирана 
скорост в типично помпено приложение с 
променливи работни условия *

Спестяване на разходите за 
електроенергия на година

До 50%  
(обикн. 25-35%)

Намаляване на емисиите на CO2 
на година

Обикн.  
1 t CO2 на 3 kW

Намаляване на разходите за 
цикъл живот

Обикн. 25%

Време за изплащане на 
допълнителната инвестиция при  
NBE/NKE решения

2-3 години

* Стойностите са базирани на помпа с двигател 3 kW в 
приложение, работещо по 12 часа на ден, 220 дни в годината. 
Средното количество на емисиите на CO2 на kWh е 0,37 kg. 
Изчисляването на разходите за цикъл живот се базира на 
период от 10 години.

„e” означава 
синЯ планета 
за бъдещите 
поколениЯ
Избирайки помпа с най-ниски разходи за цикъл живот, 
вие помагате за значително намаляване на емисиите 
на CO2 и по този начин допринасяте за здравето на 
нашата планета. Всички NBE/NKE помпи на  
Grundfos се доставят с вградени честотни конвертори, 
които намаляват консумацията на електроенергия и 
гарантират най-ниските разходи за цикъл живот и най-
добрите условия за околната среда.

Факти относно решенията с NB/NK



NB/NK
ДЕТайли

Усъвършенствана 
конструкция на вентилатора
Усъвършенстваната конструкция на 
аксиалния вентилатор осигурява 
значително понижаване на нивото на шума

Интегриран честотен конвертор в NBE/NKE
• Лесно пускане в експлоатация
• Лесно инсталиране – без нужда от много кабели
• Фабрично сглобено решение за бързо и безопасно 

инсталиране
• Пестене на пространство
• Двигател, честотен конвертор и защита на двигателя в един 

модул
• Софтуер, оптимизиран за работата на помпата – ниски текущи 

разходи

EFF1
EFF1 двигател е стандартен 
в NB/NK и NBE/NKE 
помпите. Само двигателите 
с официалното EFF1 лого са 
сертифицирани двигатели с 
максимална ефективност.

Компактно съвършенство
Съотношението между дължината и диаметъра на вала 
в помпата е изключително важно. Големият диаметър 
на вала (D) и късото разстояние от работното колело до 
двигателя (L) увеличават максимално стабилността и 
осигуряват по-ниски разходи за поддръжка. Помпите 
на Grundfos винаги са съобразени с най-оптималното 
съотношение между дължина и диаметър на вала (L3/D4).
• Максимален живот на уплътнението на вала
• Изключително подходящи за работа с честотен 

конвертор



Integrated frequency converter in NBE/NKE

Решение "всичко-в-едно"
В NB/NK и NBE/NKE помпите на Grundfos 
съединението и валът са сглобени чрез фрикционна 
заварка, за да се постигне напълно стабилен 
механичен модул, който значително намалява 
вибрациите. Това решение удължава живота както на 
уплътнението на вала, така и на лагерите.

Антикорозионна повърхност
Катафорезна обработка на повърхността, 
състояща се от Powercron® катодно електролитно 
покритие и покритие от цинков фосфат.
• Максимална защита срещу корозия
• Катафорезната обработка на вътрешните 

повърхности гарантира дългия им живот и 
висока ефективност.

EN733 и ISO2858
Пълна гама помпи с 
размери и конструкция 
съгласно стандартите 
EN733 (PN10/PN16) и 
ISO2858 (PN16).

Сменяеми шийни 
пръстени
Всички NB/NK и NBE/NKE 
помпи са оборудвани със 
сменяеми шийни пръстени, 
което дава възможност 
за възстановяване на 
първоначалната ефективност 
на помпата, когато е 
необходимо.

Механично и хидравлично 
балансирано работно колело
• Намалени до минимум вибрации и аксиални 

сили
• По-дълъг живот на лагерите на двигателя и 

уплътнението на вала

Уникална конструкция на 
камерата на уплътнението 
на вала
• Без нужда от външна промивна тръба
• Осигурява оптимална циркулация 

на водата и по този начин удължава 
живота на уплътнението на вала



3 x 525-690 V

3 x 525-600 V

3 x 380-500 V

3 x 200-240 V

1 x 200-240 V

1 3 10 30 100 250 kW
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уНиВЕрСалНОСТ

CUe – бъдещето вече е тук
За модели до 22 kW Grundfos предлага пълна гама 
помпи с вграден честотен конвертор. За модели с 
по-мощни двигатели Grundfos предлага решение 
до 250 kW, наречено CUE.

Гамата CUE се състои от честотни конвертори за  
стенен монтаж с функционалността на Е-помпа. 
CUE позволява контрол на скоростта на практически 
всяка Grundfos помпа независимо от типоразмера, 
мощността на двигателя или типа приложение. Това е 
идеалното решение за бъдещето.

Преглед на Cue гамата

Захранване

* Захранване само до 480V          ** Захранване само от 208 до 230V

E-помпи CUE

0,75-7,5 kW

7,5-250 kW

0,55-22 kW* 0,55-250 kW

1,5-7,5 HP** 0,75-45 kW

1,1-7,5 kW0,37-1,1 kW

0,3



интелигентни сгради

потопете се в нашиЯ онлайн свЯт

Ние от Grundfos CBS сме посветени на идеята за 
"интелигентна сграда" и нашите продукти допринасят 
за създаването на сгради, които могат да "мислят" 
почти самостоятелно. Ние създаваме своите продукти 
не само като самостоятелни модули, но и като 
интегрирана част от "живата" сграда, чиято цел е да 
функционира по възможно най-добрия за своите 
обитатели начин.

Grundfos CBS предлага продукти, подходящи за 
всякакви приложения, включително отопление, 
климатизация, отпадни води, нагнетателни 
системи, системи за пожарогасене и централно 
топлоснабдяване.

Нашите експертни знания се основават на десетилетия 
богат опит и ние сме горди да споделим своите 
познания с клиентите. Наред с това, ние сме твърдо 
решени да заемем водеща позиция в областта на 
новите технологии и иновативните възможности.

За да разберете повече за Grundfos CBS и да научите 
как можем да ви помогнем, свържете се с Grundfos 
или посетете www.grundfos.com/commercialbuilding.

Възползвайте се от Grundfos CBS – посетете Thinking 
Buildings Universe на адрес 
www.grundfos.com/commercialbuilding.

Нашият уебсайт съдържа богат набор от услуги, които 
ще бъдат ваш онлайн съветник от Grundfos CBS:

• Бърз избор на помпа (Quick Pump Selection) с 
богата база данни с нашите продукти и софтуер за 
оразмеряване, който ви помага да изберете  
най-подходящата за вас помпа 

• Програма E-обучение (E-learning), която помага за 
обогатяване на експертните познания

• Достъп до Е-Новини (E-News), за да сте винаги 
информирани за най-новите технологии, 
продуктова информация и допълнителни 
материали 

• Речник, в който можете да откриете дефиниции за 
съответните специализирани термини

Добре дошли в Grundfos CBS
Светът на интелигентните сгради!



Грундфос БълГария Еоод
София 1592, Район Слатина,
ул. ”Източна Тангента” 100
Тел: 02/49 22 200, Факс: 02/49 22 201

www.grundfos.bg
Наименованието Grundfos, логото на Grundfos и мотото "Be–Think–Innovate" са регистрирани запазени 
марки на Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Всички права са запазени в целия свят.

Grundfos предлага практически неограничена гама 
близкокуплирани (NB) или дългокуплирани (NK) осово 
засмукващи помпи, чиито здравина и надеждност ги 
правят идеални за взискателни приложения. Помпите 
са стандартно оборудвани с високоефективните 
двигатели EFF1 или притежават вградени честотни 
конвертори, които осигуряват винаги максимална 
ефективност.

Области на приложение на продуктите на Grundfos:
• Водоснабдяване
• Нагнетяване в промишлени процеси
• Пренос на промишлени течности
• Напоителни системи
• Отопление / централно отопление
• Климатизация
• Централно охлаждане
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