
Bedo Fransens



Pompen verbruiken
10% van de elektriciteit
wereldwijd

Nederland zit in een energietransitie



Meer dan 20%* van de energie wordt gebruikt door pompen!

Het energieverbruik van pompen kan met 20% tot 50% gereduceerd worden.

Pomp systemen

Overig

*Ref: A. Almeida et al. (2007): Appendix 8, EUP Lot 11 Motors 



Tijd voor een korte poll

Hoeveel pompen heeft u in uw Installatie?



Waar worden de pompen toegepast binnen de industrie?

Food & Pharmaceutical

Pulp & Papier

Chemie

Biobrandstof

Waterbehandeling

Energiecentrales

Automobiel industrie

Scheepvaart

Halfgeleider-ind.



Grundfos in de industrie…

Hoe kunnen we

u helpen?



Compleet pakket voor de industrie…



Grundfos in de industrie…

Hoe kunnen we

u helpen?



Hoe kunnen wij u helpen…

• Service Afdeling

• Afdeling Technical Support (TS)

• Energy Check

• Pomp Audit

• E-cademy

• Experience Center in Almere

• Grundfos Product Center (GPC) 



+ MOTOR
+ MOTOR
+ ELECTRONICA

+ MOTOR
+ ELECTRONICA
+ CONNECTIVITEIT
+ VALUE ADDED 
SERVICES
+ SOFTWARE FUNCTIES
+ NEW BUSINESS 
MODELS

WAVE 1
1945-1960

WAVE 2
1960-1990

WAVE 3
1990-2006

WAVE 4
2006-FUTURE

Technologische ontwikkeling
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Reductie van 83% in 17 jaar!





85% energieverbruik

7% onderhoud

8% investeringen

TCO pompen



Markt-drivers

▪ Topics:

▪ Reductie CO2

▪ Energielabel C kantoren 

▪ Circulaire (industrie)

▪ Stimulans:

▪ Subsidieregelingen

▪ Energie inveserings aftrek

▪ Financiering

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie


Energy Check & 
Pump Audit



Grundfos Energy Check

Inhoud van het rapport:

• Inzicht en duidelijkheid over de huidige installatie en operationele kosten

• Overzicht potentiele besparingen inclusief een indicatie van:

• Besparing op elektriciteit (kWh)

• Besparing op de elektriciteitsrekening (€) 

• Reductie van CO2 emissie (ton/jaar)

• Terugverdientijd (jaren)

• Life cycle analyse van de pompinstallaties





Energy check



Energy check



Energy check



Pump audit



Pomp audit voorbeeld
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POMPEN
Het kloppende hart van Grundfos 

iSOLUTIONS

• Een breed gamma pompen ontworpen 

voor industriële toepassingen

• Standaard of elektronisch geregeld

• Gebouwd op 70 jaar ervaring

• Efficiënt en goed presterend



STURING
Prestaties afstemmen op eisen

• Geïntegreerde en externe 

frequentieregelaars voor automatische 

snelheidsregeling

• Vooraf gedefinieerde functies en 

bedieningsmodi voor volledig 

aanpassingsvermogen 

• Eenvoudige installatie



Sensoren
Wijzigingen detecteren en overeenkomstig 

aanpassen

• Betrouwbare en eenvoudige 

meetoplossingen met gepatenteerde 

technologie

• Meet debiet, druk en temperatuur

T
D

P

PQ



Stoomketel met regelkraan en frequentiegestuurde pompen

Deaerato
r

Feed 
pumps

Burner

Boiler

Bypass

Feed 
valve

P



Stoomketel zonder regelkraan met frequentiegestuurde pompen

Deaerator

Feed 
pumps

Burner

Boiler



Filtration

• 30 bar druk voor het membraan.

• Max debiet van 25 m3/h over het 

membraan.

• Spoel met schoon water en 

chemicaliën wanneer drukverschil 

over membraan te groot is.



Filtration
Constante druk. 

Hoofdregeling analoge 

ingang 1

Setpoint influence. 

Debietmeter beperkt de 

druk bij maximaal debiet 

voor het membraan. 

Analoog 2.

Analoge uitgang van pomp 1 

die de werkelijke snelheid 

naar analoge ingang stuurt 1, 

op pomp 2. Analoge ingang 1 van 

drukverschilsensor, start-

en stop pomp 3 met limit 

exceed.
Wanneer pomp 3 wordt 

gestart met een limit 

exceed, activeert deze 3 

digitale uitgangen:

Stop pomp 1 en 2.

Start doseerpomp.

Open concentraatklep




