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SMART DIGITAL-SERIEN
Digitale membrandoseringspumper med stor præcision

GRUNDFOS DOSERINGSPUMPER



Overtryk og 
ledningsbrud

Lækager i afgangs- 
og indsugningsventil

Luftbobler

Kavitation

Uanset om du skal sikre rent vand i poolen eller tilføje koagu-
leringsmidler i komplekse industrielle produktionsprocesser, 
ved du, at doseringspumper er en vigtig del af processen. Der 
er sikkert også nogle strenge krav, du skal opfylde: Kemikalier 
skal doseres præcist, så du undgår overdosering, spild og kraf-
tigt stigende omkostninger. Pumperne skal være robuste og 
driftssikre, men samtidigt brugervenlige, så processerne bliver 
pålidelige og sikre, især når der indgår farlige kemikalier. Pum-
perne skal være energieffektive og kræve minimal service og 
vedligeholdelse, så du kan holde driftsomkostningerne nede. 
Og hvis du skal håndtere mange forskellige installationsadres-
ser, måske endda i flere lande, har du brug for pumper, der er 
fleksible og lette at konfigurere.

Opfylder alle krav
Membrandoseringspumperne i SMART Digital-serien fra 
Grundfos klarer alt dette og meget mere. Med flowmængder 
på op til 200 liter i timen og et udgangstryk på op til 16 bar 
sikrer SMART Digital-serien pålidelig, sikker og omkostnings-

effektiv dosering til alle applikationer med markedets førende 
brugervenlighed og fleksibilitet til mange forskellige brancher. 
Og de avancerede overvågnings- og analysefunktioner, som til-
bydes af flere varianter, sikrer intelligent processtyring, der ud 
over pumpen holder øje med hele anlægget for dig.

Én samlet pakke
SMART Digital-serien fås med et bredt udvalg af tilbehør som 
f.eks. installationssæt, signalkabler og doseringsbeholdere, der 
gør det endnu lettere at tilpasse pumperne til enhver appli-
kation. SMART Digital-pumper har meget lange service- og 
vedligeholdelsesintervaller, hvilket reducerer driftsomkostnin-
gerne betydeligt og sikrer pålidelig dosering uden afbrydelser. 
Og vores skræddersyede servicesæt giver optimal service, som 
holder pumperne i topform i årevis.

Kort sagt: SMART Digital tilbyder en komplet pakke af dose-
ringsløsninger til enhver virksomhed. Også din.

ÉN LØSNING TIL ALLE 
DOSERINGSAPPLIKATIONER

DE STØRSTE FORDELE VED 
SMART DIGITAL

Suveræn teknologi siden 
1999
Grundfos førte an med Digital Do-
sing™-teknologien i 1999. Vores SMART 
Digital-membrandoseringspumper giver 
store fordele i forhold til doseringspumper, 
som bygger på traditionelle teknologier så-
som regulering af slaglængde/slagfrekvens 
med synkronmotorer eller magnetdrev. 
Vores kraftfulde stepmotorer med varia-
bel hastighed har indbygget regulering af 
lukkehastighed, som sikrer jævn og kon-
tinuerlig dosering samt et imponerende 
turn-down-forhold.

Fjerner udfordringen ved 
vanskelige medier
SMART Digital gør dosering af afgassende 
medier eller medier med høj viskositet så 
let som ingenting. Den automatiske afluft-
ningsfunktion hos flere modeller betyder, 
at afgassende medier af kemikalier ikke 
forårsager damplommer, som kan blokere 
doseringen. Og med SlowMode-funktio-
nen kan væsker med høj viskositet doseres 
uden risiko for tilstopning af pumpen. 
Faktisk kan nogle SMART Digital-modeller 
dosere væsker med en viskositet på helt op 
til 3.000 mPas!

Flere styringsvarianter
Alle SMART Digital-pumper fås i flere sty-
ringsvarianter, så du kan få en løsning, der 
passer til din applikation, med funktioner 
lige fra enkle og intuitive start-/stop-knap-
per til avanceret fjernkommunikation og 
selvdiagnosticering.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

Nøjagtig
Synkronmotorer med step- og permanentmagnetteknologi og 
valgfri flow Control gør det muligt for SMART Digital-serien at sik-
re markedets største doseringsnøjagtighed. F.eks. afviger SMART 
Digital DDA-FCM mindre end én procent fra sætpunktet ved flow 
fra 50 ml/time og derover.

Fleksibel
Højt turn-down-forhold, bredt forsyningsspændingsområde, mon-
teringsplade, justerbar kubeformet styreenhed – det er bare nogle 
af de detaljer, der gør SMART Digital-serien fleksibel nok til enhver 
applikation. Pumperne kan hurtigt omstilles og fordeles til nye 
opgaver som følge af ændret efterspørgsel.

Sikker og pålidelig
SMART Digital-pumpernes suveræne nøjagtighed minimerer spild 
og bidrager til sikre driftsprocedurer. Adskillige varianter byder på 
funktioner til automatisk afluftning, overvågning og selvdiagno-
sticering, der giver en sikker og pålidelig installation.

Brugervenlig
SMART Digital-pumper er meget nemme at konfigurere og be-
tjene med alt fra intuitive hjul- og knapbaserede grænseflader 
til tydelige, baggrundsbelyste navigationsmenuer på mere end 
20 forskellige sprog. Med de mange styringsvarianter er kalibre-
ring ikke nødvendig, og du kan være sikker på, at pumpen klarer 
opgaven – eller advarer dig i tilfælde af problemer.

  

Omkostningseffektiv
Robuste pumpekomponenter som PTFE-membraner sikrer flere 
tusinde timers stabil drift, inden der er behov for service. Adskil-
lige varianter gør eksterne flowmålere og pulseringsdæmpere 
overflødige, og den store doseringsnøjagtighed og energieffektivi-
tet sparer kemikalier og strøm.



SMART Digital DDA, DDC og DDE tilbyder ekstrem dose-
ringsnøjagtighed og flere styrings- og kommunikationsmu-
ligheder ved doseringsvolumener op til 30 l/t. De kompakte 

pumper monteres let på vandrette eller lodrette flader med 
klik-stop-monteringspladen.

SMART DIGITAL S TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
EKSTREM PRÆCISION VED LAV DOSERINGSVOLUMEN

Se en komplet oversigt over styringsvarianter på side 8.

DDA
Den avancerede DDA-pumpe er den per-
fekte løsning til komplekse og krævende 
applikationer. Den håndterer afgassende 
medier uden problemer takket være den 
automatiske afluftningsfunktion – også 
når pumpen er på standby. FC-sty-
ringsvarianten tilbyder Flow Control 
med selektiv fejlsøgning og indbygget 
trykovervågning, mens FCM-styrings-
varianten derudover tilbyder integreret 
flowmåling og Auto Flow Adapt-funktio-
nen, som gør det muligt for pumpen at 
regulere hastigheden efter de faktiske 
forhold. Pumpen tilbyder batch-tilstan-
de (timer- eller impulsbaseret) og kan 
leveres med en valgfri E-Box til Profibus 
DP-integration.

DDC
DDC-pumpen er den optimale løsning 
til mange almindelige applikationer. 
Pumpen giver mulighed for manuelle 
og impulsstyrede driftstilstande, og den 
indbyggede Slow Mode kan anvendes 
til dosering af højviskose væsker. Den 
brugervenlige grænseflade med klikhjul 
gør opsætning og betjening lige så let 
som at tænde for et musikanlæg. AR-va-
rianten tilbyder analog styring, relæind-
stillinger for alarm, advarsel, slagsignal, 
og pumpedosering, analog 0/4-20 mA 
styring og to udgangsrelæer.

DDE
DDE-pumpen er en omkostningseffektiv 
Digital Dosing™-løsning med grundlæg-
gende funktioner ved enkle applikatio-
ner. Hele flowområdet dækkes af kun to 
varianter. Den intuitive brugergrænsefla-
de gør det nemt at indstille doseringen 
fra 0,1 til 100 %. Varianterne med PR- og 
P-styring tilbyder impulsstyring (1:n) og 
indgange til signaler for eksternt stop, 
lavt niveau og tom beholder. Varianten 
med PR-styring tilbyder også relæind-
stilling af alarm, advarsel, slagsignal og 
pumpedosering samt to udgangsrelæer.

Brancher
• Vandrensning

• Industri

Applikationer
•  Desinfektion

•  pH-justering

•  Kemisk dosering (skumdæmpere, ren-
semidler, biocider, osv.)

•  CIP (Cleaning in Place)

•  Koagulering

•  Udfældning/flokkulation

•  Filtrering

•  Omvendt osmose

Doseringskapacitet maks. 30 l/t

Driftstryk op til 16 bar

Afvigelse i doserings-
nøjagtighed < 1 % af sætpunktet ved 50 ml/t og derover (DDA-FCM)

Turn-down-forhold 1:3000 eller 1:1000

Væskeviskositet maks. 2.500 mPas, afhængig af model og opsætning

Forsyningsspænding 100-240 V, 50-60 Hz

Effektforbrug maks. 18 W

Vægt 2,4 kg

Lydtryksniveau < 60 dB(A)

Tæthedsgrad IP65, NEMA 4X

3017151297.560
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SMART DIGITAL XL
TRE VARIANTER, UENDELIGE MULIGHEDER

Se en komplet oversigt over styringsvariantfunktioner på side 9.

Doseringskapacitet maks. 200 l/t

Driftstryk op til 10 bar

Nøjagtigheden af 
repeterbarhed ±1,5 % af sætpunkt, ±0,1 % af fuld skala

Turn-down-forhold 1:800

Væskeviskositet maks. 3000 mPas, afhængig af model og opsætning

Forsyningsspænding 100-240 V, 50-60 Hz

Effektforbrug maks. 80 W

Vægt 6,7-15 kg afhængigt af materiale

Lydtryksniveau 80 dB(A)

Tæthedsgrad IP65, NEMA 4X

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Brancher
•  Vandværker (drikkevand og 

spildevand)

•  Vandrensning (poolvand, 
ultrafiltrering)

• Industri

• Landbrug

Applikationer
• Desinfektion

• pH-justering

•  Kemisk dosering (skumdæmpere, 
rensemidler, biocider, blegemidler, 
overfladebehandlingsmidler osv.)

• CIP (Cleaning in Place)

• Koagulering

•  Udfældning/flokkulation

• Filtrering

• Omvendt osmose

SMART Digital XL DDA- og DDE-enheder dækker hele interval-
let til applikationer, der kræver præcision ved et flow på op til 
200 l/t. Pumperne tilbyder mange af de samme styrings- og 
kommunikationsmuligheder som SMART Digital S-doserings-
pumper, men med større flowydelse. Pumperne monteres let 
på vandrette flader med klik-stop-monteringspladen.

SMART Digital XL-pumpernes høje flowydelse gør dem til det 
ideelle valg til applikationer, der kræver højt flow og høj nøjag-
tighed såsom dosering af flokkuleringsmidler. Til andre appli-
kationer, såsom polymerdosering i drikkevandsanlæg, leverer 
kombinationen af høje flowhastigheder og højt tryk (fx 120 l/t 
ved 7 bar) de resultater, der er behov for.

DDA

Med CIU-integrationsmuligheder og flere indbyggede styrings- 
og kommunikationsfunktioner er DDA-pumpen det mest 
avancerede produkt i SMART Digital XL-serien. Som SMART 
Digital S DDA giver den værdiforøgende tjenester såsom auto-
matisk afluftning og den kan specificeres i styringsvarianter 
med Flow Control, indbygget trykovervågning og flowmåling 
samt Auto Flow Adapt. Med en præcision, som er enestående 
i dette flowydelsesområde, leverer DDA sikkerhed, fleksibilitet 
og brugervenlighed til en bred vifte af applikationer.

DDE

Som den lille SMART Digital DDE tilbyder SMART Digital XL 
DDE omkostningseffektiv Digital Dosing™, men opfylder fle-
re applikationsbehov takket være dens større flowområde. 
AR-styringsvarianten tilbyder værdiforøgende tjenester såsom 
impulsstyring i ml/impuls og en analog styring på 0/4-20 mA. 
B-styringsvarianten leverer basal dosering med manuel hastig-
hedsregulering i en brugervenlig enhed. Når der er behov for 
høj flowydelse til en konkurrencedygtig pris, er SMART Digital 
XL DDE løsningen.
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FUNKTIONSOVERSIGT,  
SMART DIGITAL S

FUNKTIONSOVERSIGT,  
SMART DIGITAL XL

Model DDA DDC DDE

Styringsvariant FCM FC AR AR A PR P B

Driftstilstande

Manuel hastighedsregulering X X X X X X X X

Impulsstyring i ml/impuls X X X X X

Impulsstyring (1:n) X X

Analog styring 0/4-20 mA. X X X X

Batchstyring (impulsbaseret) X X X

Doseringstimer, cyklus X X X

Ugentlige doseringstimer X X X

Fieldbus-styring X X X

Funktioner

Automatisk afluftning også under pumpe-standby X X X

Flow Control-system med selektiv fejlsøgning X X

Trykovervågning (min./maks.) X X

Måling af pumpeflow X

Auto Flow Adapt X

Slow Mode (anti-kavitation) X X X X X

Kalibreringstilstand X X X X X

Skalering af analogt input X X X

Visning af serviceoplysninger X X X X X

Relæindstillinger: alarm, advarsel, slagsignal, pumpedosering X X X X X

Relæindstillinger (yderligere): timercyklus, timer om ugen X X X

Indgange/udgange

Indgang til eksternt stop X X X X X X X

Input til impulsstyring X X X X X X X

Indgang til analog styring på 0/4-20 mA X X X X

Indgang til signal for lavt niveau X X X X X X X

Input til signal for tom beholder X X X X X X X

Udgangsrelæ (to relæer) X X X X X

Udgang, analog 0/4-20 mA X X X

Indgang/udgang til GeniBus X X X

Indgang/udgang til E-Box (Profibus DP eller yderligere alarmrelæer) X X X

Model DDA DDE

Styringsvariant FCM AR AR B

Driftstilstande

Manuel hastighedsregulering X X X X

Impulsstyring i ml/impuls X X X

Analog styring på (0)4-20 mA X X X

Batchstyring (impulsbaseret) X X

Doseringstimer, cyklus X X

Doseringstimer, uge X X

Fieldbus-styring X X

Funktioner

Automatisk afluftning også under pumpe-standby X X

Flow Control-system med selektiv fejlsøgning X

Trykovervågning (min./maks.) X

Måling af pumpeflow X

Auto Flow Adapt X

Slow Mode (anti-kavitation) X X

Dobbelt membranlækagedetektering (ekstraudstyr) X

Indgange/udgange

Indgang til eksternt stop X X X

Input til impulsstyring X X X

Indgang til analog styring på 0/4-20 mA X X X

Indgang til signal for lavt niveau X X X

Input til signal for tom beholder X X X

Udgangsrelæ (to relæer) X X X

Udgang, analog 0/4-20 mA X X

Indgang/udgang til GeniBus X X
Indgang/udgang til Grundfos CIU (Profibus DP eller yderligere 
alarmrelæer)

X X

STYRINGSVARIANTER

FCM: Flowmåling

FC:     Flowstyring

AR: Analogt relæ

A:    Analog

PR: Impulsrelæ

P:   Impulsindgang

B: Basis
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TILBEHØR OG SERVICE GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Vi tilbyder et komplet sortiment af tilbehør til SMART Digi-
tal-pumper for at sikre let installation og drift inden for enhver 
applikation.

SMART Digital-pumper har imponerende lange vedligeholdel-
sesintervaller. Sliddele, der har været i kontakt med medierne, 
skal først udskiftes efter 8.000 driftstimer* (eller senest efter to 
år). Vores udvalg af servicesæt gør det muligt at udføre pumpe-
service og -vedligeholdelse i høj kvalitet med originale reserve-
dele, så din doseringsløsning kan være i fin form i årevis.

Ekstraudstyr
Udvalget af tilbehør til SMART Digital-serien omfatter:

•  Monteringssæt, herunder bundventil, 
indsprøjtningsenhed og slange

•  Multifunktionsventil (PVDF)
•  Stiv sugelanse (PE og PVDF) med signal for lavt 

niveau og tom beholder
•  Bundventil til fleksibel sugeledning (PE, PVDF og 

rustfrit stål)
•  Indsprøjtningsenhed (PP, PVC, PVDF og rustfrit 

stål) i forskellige udførelser
•  Slange (PVC, PE og ETFE) i forskellige størrelser
•  Signalkabler for alle indgange og udgange
•  Doseringsbeholdere i forskellige størrelser

Servicesæt

Du kan bestille følgende servicekit (til PP, PVC, PVDF og  
rustfrit stål):

•  Komplet pumpehovedsæt
•  Ventil- og membransæt
•  Ventilsæt
•  Membransæt

Udførlige oplysninger om servicesæt kan findes i Grund-
fos-servicekataloget eller online i Grundfos Product Center.

Grundfos Product Center er vores gratis digitale produktkata-
log og dimensioneringsværktøj, som giver praktisk adgang til 
alle produktoplysninger herunder pumpekurver, CAD-tegnin-
ger, instruktionsvideoer og servicemanualer. 

Du kan hurtigt søge i hele vores katalog efter pumpemedie el-
ler dimensioneringsoplysninger, eller du kan gennemse katalo-
get efter pumpedesign, applikation eller produktserie. Du kan 
også få anbefalinger til hurtig udskiftning af pumper.

Du får flere fordele ved at tilmelde dig i Grundfos Product Center. 
Du kan gemme søgeresultater og hele projekter til senere brug.

Grundfos Product Center, der både findes online og som skri-
vebordsapp (offline), er optimeret til visning på mobile enheder 
såsom din smartphone eller tablet.

Find hurtigt de doseringsløsninger, du skal bruge, på 

product-selection.grundfos.com.

*Ved 100 % drift. Længere intervaller kan forekomme i forbindelse med intermitterende drift, mens 
kortere vedligeholdelsesintervaller kan være nødvendige ved dosering af stærkt slidende medier.

HOLD DIN DOSERINGSLØSNING I TOPFORM FIND HURTIGT DEN DOSERINGSLØSNING, DU SKAL BRUGE

E-Box-modul eller Grundfos CIU: flere 
tilslutningsmuligheder til DDA-modeller

Med det valgfri E-Box-modul (SMART Digital DDA) 

eller Grundfos CIU (SMART Digital DDA XL) kan du øge 

tilslutningsmulighederne for avancerede DDA-pumper, 

f.eks. for at integrere dem i et Profibus DP-netværk til 

fjernovervågning og pumpeopsætning.



GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Telefon: 87 50 50 50
www.grundfos.dk
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