
Vi udlejer alt udstyret, I har brug for til ompumpningen.

I slipper for at investere i udstyr og I får eksperthjælp med 
installation, driftovervågning og demontering.

Kontakt Dewatering, på tlf. 43 200 900

Ompumpning



Vi har alt til jeres ompumpning  
– fra planlægning, til installation og drift

Design og rådgivning
Få omfattende tekniske konsulentservices, inklusiv 
projektstudier og designservices for nye installationer eller 
ombygning, udvidelse eller opgradering af eksisterende.

Installation og idriftssættelse
Drag fordel af vores brede erfaring inden for installation og 
idriftssættelse – fra projekthåndtering og overvågning af 
installationer til opstart og idriftssættelse.

Udstyr og logistik
Nyd den fred i sindet, der følger med, når man ved, at det udstyr 
og de reservedele, man skal bruge, er tilgængelig inden for 
ganske kort tid – hvad enten det er til regelmæssig planlagt 
vedligeholdelse eller nødstilfælde.

Udlejnings- og afvandingsservice
Lej det bedste afvandings- eller ompumpnings udstyr på jeres 
præmisser uden behov for store anlægsinvesteringer. Vælg 
kortvarig leje, langvarig leje og ekstra serviceydelser inklusiv 
installation og idriftsættelse, overvågning og aflevering på stedet 
samt pumpe- og systemaudits.

Overvågning og kontrol*
Spar tid og penge gennem effektiv styring af individuelle 
installationer eller hele anlægget. Vi sørger for grundlæggende 
alarmfordeling samt optimering og udførelse af disse services.

Inspektion og gennemgang
Minimer nedetid og maksimer rentabiliteten med regelmæssige 
inspektioner foretaget af vores erfarne serviceteknikere. 
Serviceydelser omfatter også audits for energieffektivitet, 
udstyrets tilstand og pålidelighed.

Læs mere om vores TotalCare løsninger her



Renovering af pumpestation  
For at kunne lede spildevandet 
forbi pumpestationen 1 tilstopper 
vi spildevandsledningerne med 
gummipropper 2 (som fikseres i 
røret med hjælp af trykluft). Hove-
dledningens store flow pumpes 
istedet med hjælp af en kraftfuld 
dieseldrevet Godwinpumpe 3 
(som uden problem klarer flow 
op til 110 l/s). Mindre tværgående 
flow klarer vi med Slim-line pum-
per 4 som sænkes direkte ned i 
brønden.  
Fra pumperne ledes spildevandet 
gennem midlertidige rørledning-
er til en brønd 5 nedenstrøms 
(eller til en trykledning inden i 
stationen).
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Renovering af vejgennemløb  Med hjælp af dæmninger opstrøms og nedenstrøms 1 tørlægges vejgennem-
løbet 2 til renoveringen. Med hjælp af en dieseldrevet Godwin-pumpe 3 pumpes istedet vandløbets flow forbi 
vejgennemløbet i en  midlertidig rørledning 4 . Ved at trække rørledningen igennem et andet gennemløb gennem 
dæmningen (leveres af kunden) kan traffikken køre som sædvanligt imens arbejdet pågår. 

Renovering af spilde-
vandsledning   
Ved at afspærre rørled-
ningen opstrøms og 
nedenstrøms med gum-
mipropper 1, frigøres ser-
vicebrøndene 2 så rørerne 
kan renoveres. Med hjælp 
af en SlimLine-pumpe 3 
(kan sænkes ned i alm. 
gadebrønde med en dia-
meter på 600 mm) pumpes 
spildevandet istedet forbi 
den afspærret rørledning 
og slippes ud nedenstrøms. 
Flowet reguleres ved hjælp 
af vores mobile styreskab 4 
med niveauvipper og alarm 
med SMS-funktion.
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Flow (m³/h)

70

60

40

30

20

10

0

0 25 50 75 10
0

12
5

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

27
5

30
0

32
5

35
0

37
5

40
0

42
5

50

H
ø

jd
e 

(m
)

NC150 – 2000     omdr./min.

NC100 – 2000 omdr./min.

NC80 – 2000 omdr./min.A

B

C
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Pumpekurver Godwin NC

NC80 NC100 NC150

Inløb, mm 100 100 150

Udløb mm 80 100 150

Diesel motor Yanmar, 3TNM76AS Perkins, 404D-22 Perkins, 1104D-44T

Brændstoftank, liter 58 140 318

Drift hastighed [omdr./min] 1200 til 2200  1200 til 2200  1200 til 2000

Effekt, kW 3 til 10 6 til 25 15 til 55

Standard montering Meder Meder Meder

Dimension L x D x H, mm 1300 x 680 x 1900 1800 x 1000 x 1900 2500 x 1300 x 1900

Vægt med brændstof, kg 945 1,139 2,130

db(A) ved 7 m 63 65 67

Standard montering Meder Meder Meder

Dimension L x W x H, mm 2190 x 1050 x 1500 2190 x 1050 x 1500 2890 x 1300 x 1800

Vægt med brændstof, kg 1315 1390 2290

Effekt, kW 5.5 11 18.5

Strøm [V/phase] 400/3~ 400/3~ 400/3~

Mærkestrøm [A] 11 21 34

Drift hastighed [omdr./min.] 1450 1450 1450

Dimension L x D x H, mm 1200 x 740 x 1260 1500 x 740 x 1260 1500 x 900 x 1260

Vægt, kg 450 590 625
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Specifikationer

Eks. på en af vores pumper - Godwin NC
Se mere her om Godwin Pumper

Kontakt Dewatering afdelingen, på tlf. 43 200 900

www.xylem.dk


