
Grundfos udvider serien af intelligente MGE-motorer

På FoodTech-messen i Herning præsenterer Grundfos den helt nye generation af permanentmagnet-motorer med integrerede
frekvensomformere. Med effekt fra 0,25 til 11 kW og en virkningsgrad der overstiger EU’s fremtidige IE4-normer, har MGE-motorerne brede
anvendelsesmuligheder til mange forskellige applikationer.

Det satte nye standarder for virkningsgrader og energiforbrug, da Grundfos i 2013 introducerede MGE-motoren med permanentmagnet-motor og integreret
frekvensomformer. Med virkningsgrader der lå langt over gældende EI3-normer fra EU, har serien af motorer fra 0,25 til 2,2 kW gået sin sejrsgang verden
over. Nu lancerer Grundfos en udvidelse af programmet, så serien dækker motorer op til 11 kW, der alle, som vel nok de eneste i verden, opfylder EI4-
normerne for motorer med integrerede frekvensomformere, der forventes at blive ny standard i fremtiden. Det betyder, at serien nu også med fordel kan
anvendes i større industrier.

Den høje virkningsgrad og energieffektivitet skyldes, at den intelligente motor hele tiden tilpasser effekten efter forbruget. ”MGE-motoren kan styres via flow,
tryk, temperatur osv.,” fortæller Leif Slotø Thomassen, salgschef for Industri hos Grundfos. ”Det betyder, at der fx på en række køleanlæg kan spares op til
72 % energi sammenlignet med motorer, der kører med fast hastighed. Samtidig er der i nogle tilfælde mulighed for at man kan minimere brugen af
reguleringsventiler på rørledningerne. I installationer, hvor man traditionelt ville vælge PLC-styring, er denne investering overflødig, fordi mange af de samme
funktioner er indbygget i motorstyringen.”

Mange anvendelsesmuligheder i industrien 
Grundfos MGE-motorerne er udviklet til pumpestyring, og ifølge Leif Slotø Thomassen giver det ingen mening at undlade at regulere hastigheden på pumper.
Der er så store energibesparelser at hente bl.a. i forbindelse med industriens vandbehandling og vandforsyning, ved køling og i forbindelse med regulering af
kedelfødepumper. MGE-serien er også velegnet til anvendelse i hydraulikstationer, transportbånd og komfortventilation.

MGE-motorerne tåler som de eneste på markedet omgivelsestemperaturer fra -20 C° til +60 C°.

Den intelligente motor
MGE-motoren er en standard normmotor efter IEC34-normen, men tunet og udstyret med frekvensomformer og intelligent software, der hele tiden sørger for
den optimale virkningsgrad. De styrende parametre kan nemt tilpasses, hvis man har særlige ønsker til pumpekurven.

MGE-motoren kan kommunikere med 11 forskellige BUS-protokoller, og foruden plug-and-play-installation kan opstart og løbende styring ske fra
smartphones. ”Det er meget anvendt,” fortæller Leif Slotø Thomassen. ”Ved hjælp af Grundfos GO app’en og en dongle monteret på telefonen, kan motoren
både styres og overvåges og driften kan dokumenteres via fjernbetjening.”

På FoodTech i Herning fra den 1. til den 3. november kan man se nærmere på både den nye generation af Grundfos MGE-motorer fra 0,25 til 11 kW,
mulighederne for motor- og pumpestyring via Grundfos GO samt overvågning via SKADA-systemer.

Grundfos udstiller på i hal J2, stand 7270.
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