
Flygt tørtopstillede løsninger
ENKLE INSTALLATIONER TIL KONTINUERLIG PUMPNING
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SIKRE OG SMARTE LØSNINGER GIVER 
ROBUSTE OG EFFEKTIVE INSTALLATIONER
Da der ikke findes to pumpestationer med nøjagtigt de 
samme krav, er fleksible løsninger af afgørende betydning for 
at understøtte en lang række forskellige installationsscenarier.  
Flygt’s teknisk avancerede sortiment til tørtopstillede 
installationer har gjort det enkelt at opnå den bedst mulige  
opsætning med henblik på optimerede pumpeapplikationer.

Vores sikre og smarte løsninger giver robuste og effektive 
installationer, der reducerer installationstid og -omkostninger.  
Desuden er dykkede Flygt pumper, der er monteret tørtopstillet, 
udstyret med druknesikker motor, som forhindrer driftsmæssig 
nedetid.  
Hvis pumpestationen bliver oversvømmet, kører pumpen fortsat.



Fleksibel

Effektiv

RobustSikker

Druknesikker

FLYGT-TØRINSTALLATIONER – ØKOSYSTEM
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Med Flygt løsningen til vertikal tørtopstillet installation er 
installationsprocessen hurtig og enkel og uden tidskrævende 
tilpasninger. Det smarte design giver fleksibilitet til at tilpasse 
standen, så den passer til enhver installation, hvilket i høj grad 
sparer både tid og penge.

VERTIKAL TØRTOPSTILLET 
INSTALLATION

Fås til alle Flygt pumper med medium kapacitet | 10-100 kW.

Støbejernsstruktur

Kan tilpasses, så 
den problemfrit 
kan matche en 
eksisterende suge-/
indløbsflange

Fleksibel tilpasning 
til alle rørpositioner

Passer til alle applikationer

Til pumper med lav kapacitet (2-10 kW) leveres der en fleksibel, integreret stand sammen med pumpen.

Til pumper med høj kapacitet på over 800 kW leveres der en basisplade eller -stand sammen med 
måltegningerne med henblik på konstruktion på stedet. Xylem leverer specifikationerne, men ikke plinten.



Da Flygt løsningen til vertikal tørtopstillet installation kun består af fem dele, er den nem og 
hurtig at installere. Sammenlignet med løsninger i beton giver den en tidsbesparelse på op 
til 75 % i forbindelse med selve installationen.

Hurtig installation

Det forarbejdede støbejernsdesign giver installationen den nødvendige stabilitet til at  
forhindre vibrationer og sikre minimal systemslitage og -støj.

Det unikke design med fleksibilitet i højden gør det nemt at tilpasse pumpen til forskellige 
rør-positioner, og muligheden for at rotere pumpens afgangsflange 360 grader gør det 
muligt at tilpasse den problemfrit til en eksisterende suge-/indløbsflange.

Robust struktur

Fleksibelt design



Sikker håndtering

Nem vedligeholdelse

Forbedret arbejdsmiljø
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Med Flygt løsningen til horisontal tørtopstillet installation er det at adskille driv- 
enheden nu en hurtig, nem og sikker handling. Der kan opnås tidsbesparelser 
på op til 90 % i forbindelse med eftersyn, fordi der ikke er behov for at skille  
motoren fra pumpen for at få adgang til pumpehjulet.

Den specialdesignede serviceløsning med en balanceret løfteenhed muliggør 
sikker håndtering af motoren og pumpehjulet og forenkler service og 
vedligeholdelse dramatisk. 

HORISONTAL TØRTOPSTILLET 
INSTALLATION

Fås til pumper med lav til høj kapacitet | 2-800 kW. 

Intervaller kan overlappe afhængigt af det antal poler, der anvendes.*



Pivoterende indløb | 100-800 kW

Servicevognen/-slæden gør det nemt at trække drivenheden tilbage og sikrer, at 
drivenheden fortsat er perfekt justeret i forhold til pumpehussamlingen. For pumper med høj 
kapacitet (100-800 kW) er slæden forsynet med en hydraulisk aktuator, der styres af en  
håndpumpe, hvilket garanterer sikker håndtering.

Sikker håndtering

De patentbeskyttede serviceløsninger på indløb, der er teleskopiske for indløbsstørrelser på 
under 350 mm (14”) og pivoterende for størrelser over dette, giver nem adgang til pumpens 
sugeende, hvilket gør det nemt at få adgang til pumpehjulet, uden at det er nødvendigt at 
skille hele pumpen ad.

Dykkede Flygt pumper, der er installeret tørt, er forsynet med druknesikre motorer, hvilket 
sikrer, at pumperne fortsat vil fungere, selvom pumpestationen bliver oversvømmet. For 
pumper med lav til medium kapacitet (2-100 kW) er der også en drænport, der sikrer, at  
pumpehuset er tømt, før der påbegyndes arbejde på pumpen – en enkel innovation, der 
forbedrer arbejdsforholdene og gør en stor forskel på din arbejdsdag.

Nem at få adgang til. Nem at servicere

Forbedret arbejdsmiljø



1) Det stof i planter, som trækker vand op fra rødderne
2) En førende, global vandteknologivirksomhed.

Vi er et globalt team, der er forenet i et fælles formål – at skabe avancerede teknologiske 
løsninger på verdens vandudfordringer. Udvikling af nye teknologier, der vil forbedre 
måden, hvorpå vand bruges, opbevares og genbruges i fremtiden er centralt for vores 
arbejde. Vores produkter og tjenester flytter, behandler, analyserer, overvåger og 
returnerer vand til miljøet inden for rammerne af offentlige forsyningsselskaber, industri, 
bolig- og kommercielle bygninger. Xylem leverer også et førende sortiment inden for 
smarte målere, netværksteknologier og avancerede analyseløsninger til vandværker, el- 
og gasforsyningsselskaber. I mere end 150 lande har vi stærke, langvarige relationer med 
vores kunder, der kender os for vores kraftfulde kombination af førende produktbrands og 
programekspertise med stærkt fokus på udvikling af vidtspændende, bæredygtige løsninger. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Xylem kan hjælpe dig, på www.xylem.com

Xylem 

Xylem
1 International Drive
Rye Brook, NY 10573
USA
Tlf.: +1.914.323.5700
www.xylem.com
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