
VÄRLDENS FÖRSTA PUMPSYSTEM FÖR AVLOPPSVATTEN MED INBYGGD INTELLIGENS. 

Flygt Concertor ™

Ett nytt sätt att tänka
Genom en kombination av avancerade programfunktioner och toppmodern 
maskinvara kan Concertor känna av de omgivande driftsförhållandena och 
anpassa pumpprestanda i realtid, fatta intelligenta beslut och ge feedback 
till pumpstationens operatörer. 

En kraftfull lösning, obegränsade möjligheter
Concertor förenar ett helintegrerat styrsystem med motorverkningsgrad IE4, 
vår patenterade adaptiva N-hydraulik och intelligenta funktioner som t.ex. 
detektering av igensättning, pumpsumprengöring och pumprensning samt 
mjukstart och motorskydd. Den inbyggda intelligensen gör också installatio-
nen och driften enklare, samtidigt som utrymmesbehovet minskar. Allt är ut-
vecklat för att ge dig mer sinnesfrid och samtidigt sänka dina totalkostnader.

Vi är stolta över att introducera Flygt Concertor™, ett genom-
brott inom avloppsvattenpumpning som möter de växande 
utmaningarna för modern avloppsvattenhantering. 



Flygt Concertor™
VÄRLDENS FÖRSTA PUMPSYSTEM FÖR AVLOPPSVATTEN MED INBYGGD INTELLIGENS. 

EFFEKTIV ANLÄGGNINGSSKÖTSEL
Concertor eliminerar behovet av många reservpumpar, sam-
tidigt som du slipper leta efter den rätta prestandakurvan när 
förhållanden ändras. Nu kan du välja ur ett brett prestanda-
område i stället för från fasta kurvor, vilket innebär att du inte 
behöver känna till den exakta driftpunkten. Pumpens prestanda 
kan enkelt ändras på plats eller från annan ort.80 %

FÖRRÅDET AV RESERVPUMPAR KAN MINSKAS MED UPP TILL 

TACK VARE CONCERTORS FLEXIBLA PRESTANDA

ENERGIBESPARINGAR 
Med Concertor kan du minska energiförbrukningen med upp 
till 70 % jämfört med konventionella pumpar och styrsystem. 
Det är tack vare vår patenterade energisparalgoritm, förbättrad 
adaptiv N-teknik och en högeffektiv IE4-motor. Kombinationen 
av avancerade program- och maskinfunktioner möjliggör auto-
matisk självoptimering som säkerställer lägsta möjliga energi-
förbrukning.

70 %
ENERGIBESPARINGAR PÅ UPP TILL

JÄMFÖRT MED KONVENTIONELLA PUMPSYSTEM

MINSKAD TOTAL INVESTERING 
Tack vare den kompakta, integrerade konstruktion eliminerar 
Concertor behovet av traditionella komponenter i skåpet som 
t.ex. motorskydd, mjukstarter, variabla frekvensdrifter (VFD) 
och klimatstyrningsutrustning. Det ger dig full processtyrnings-
funktionalitet med ett skåp som kan vara hälften så stort som 
traditionella skåp.50 %

CONCERTOR KAN MINSKA STORLEKEN PÅ APPARATSKÅPEN UPP TILL 

JÄMFÖRT MED KONVENTIONELLA SKÅP

BEKYMMERSFRI PUMPNING 
Medan alla Flygts pumpar minimerar igensättning, ligger 
Concertor på en ännu högre nivå på igensättningsfri drift, rena 
pumpsumpar och minskat behov av slamsugning. Det har 
möjliggjorts genom en kombination av vår adaptiva N-teknik, 
inbyggda funktioner för pumpsump- och ledningsrengöring 
samt pumprensning – allt för att kraftigt minska sedimentupp-
byggnad, dålig lukt och oplanerade utryckningar.

80 %
IGENSÄTTNINGSFRI PUMPDRIFT OCH RENA PUMPSUMPAR SPARAR UPP TILL

AV SLAMSUGNINGSKOSTNADERNA
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