
Xylem Решения за 
комунални обекти
ЛЕКТОР – ПЕТЯ РУСИНОВА
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Нашата история
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1920

ITT foundation

1963

B&G

1968

Flygt

1997

Goulds and Lowara

2000s

Platforms creation

1995

sold of the non-manufacturing assets

11/01/2011

Spin off



Xylem Преглед
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UNIQUELY POSITIONED TO OUTPERFORM



Ние работим в целия цикъл на водата
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AWS - EMEA
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EMEA

• 1 Централна квартира

• 1 Развоен център

• 5 Производствени предприятия

• 4 дъщерни търговски дружества

• Дистрибутори и партньори на цялата 

територия

Производствени предприятия

Xylem Европа Централна квартира

Xylem дъщерни дружества

Развоен център



AWS заводи в EMEA

МОНТЕКИО МАДЖОРЕ

ИТАЛИЯ

СЕГЛЕД  УНГАРИЯХЪДСЪН UK

ДУБАЙ 

СТРЦЕЛИН ПОЛША



Едностъпални 

помпи

Многостъп.

помпи

БУСТЕРНИ 

ИНСТАЛАЦИИ

ОВК СОНДАЖНИ 

ПОМПИ

ПОМПИ ЗА 

ОТПАДЪЧНИ

AWS Продуктово портфолио

8

Montecchio Strzelin Cegled Emmaboda



Едностъпални центробежни помпи



e-NSC
Едностъпални помпи



e-NSC Line up

NSCE NSCS NSCF

Изпълнение

Удължен вал С адаптор На обща рама

DN 32 – 80 32 – 250 32 – 300

Мощност (MAX)
2P 22 kW 90 kW 200 kW

4P 11 kW 90 kW 355 kW

Дебит (MAX)
2P 280 m3/h 630 m3/h 630 m3/h

4P 140 m3/h 1300 m3/h 1800 m3/h

Напор (MAX)
2P 100 m 140 m 160 m

4P 25 m 60 m 98 m

Приложения

Отоплителни

системи

Чилърна вода

Напояване

OEM

Водоснабдяване

Отоплителни

системи

Чилърна вода

Измиващи системи

OEM

Водоснабдяване

Чилъри

Пожарогасене

Помпени станции

Обезсоляване

Минна индустрия

Водоснабдяване11



e-NSC – широка гама от различни материали
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Корпус Клас EN STD DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Чугун GJL-250 1561-2011 ● ● ● ● ● ● ● ● - - -

Сферочугун GJS-400-15 1563-2011 - - - - - - - - ● ● ●

Лята 
неръжд.стомана

1.4408 10213-4 - - - ● ● ● ● ● - - -

Дуплекс 1.4517 10213-4 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

Раб.колело Клас EN STD DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Чугун GJL-200 1561-2011 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

Бронз CC480K 1982-2008 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

Лист.неръжд.стом
ана

1.4401 10213-4 ● ● ● - - - - - - - -

Лята 
неръжд.стомана

1.4408 10213-4 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

Dуплекс 1.4517 10213-4 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

• Раб.колело от неръжд.стомана е възможно за цялата серия

• Чугун GJL-250 за помпения корпус

• Сферочугун/ Дуплекс се изпозват за минимизиране теглото на помпата при 

макс.налягане от 16bar!



Допълнителни опции

За приложения с тежки условия на експлоатация!

 Двуредов ролков лагер Може да издържи високи аксиални натоварвания

 Фиксиран вал (в сравнение с плаващ такъв за стандартните модели) осигурява контролирано 

движение на вала

 Лабиринтно уплътнение на вала По-добро уплътняване на вала

Тези опции са възможни за голяма част от помпите в серията 

 възможни са за помпи размери DN≥100 

Идеални за приложения с тежки условия на експлоатация

 промишлени приложения с необходимост от стандартни помпи за вода

Решение за много случаи

 Лагери с допълнително гресиране

 Лагери с маслено смазване (wс прозорче за нивото на маслото и пробка за 

пълнене и дрениране)

 Мех.уплътнения – патронен тип



Многостъпални помпи



e-SV
Вертикални многостъпални помпи
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e-SV

Дебит до 160 m3/h

Напор до 330 m

Мощност 0,37 – 55 kW

Материал AISI 304 - AISI 316 (N)

Специални 

изпълнения

Висока температура (150 –

180)

Високо налягане (PN 40)

Нисък NPSH

e-SV – технически данни



e-SV – две различни изпълнения
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1SV 3SV 5SV 10SV 66SV 92SV 125SV46SV33SV15SV 22SV

Макс.дебит 160 m³/h

Макс.напор 330 m



e-SV – характеристики на дизайна
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1-3-5 SV 10-15-22 SV 33-125 SV



Технически предимства
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Технически 

предимства
Предимства за клиента Предимства за клиента

Превъзходна

ефективност

Същите параметри, но с по-

малък разход на 

електричество

Спестяване на ел.енергия 

(пари!)

Ниска ст-ст NPSH Лесен и бърз монтаж

Евтин монтаж

Лесна смяна и стандартно 

мех.уплътнение

Необходим е само 1

механик

Намират се навсякъде

Ниски разходи за 

поддръжка

Ниски разходи за престой

Стандартен вертикален

двигател

Намират се навсякъде Лесно се адаптират по 

желанията на клиента

Балансирано раб.колело

Без ограничения на 

входното налягане

Стандартен вертикален 

двигател

Евтин монтаж

Ниски разходи за 

поддръжка

Сензор за сух ход

Увеличаване времето на 

експлоатация

Ниски разходи за 

поддръжка

Ниски разходи за престой



Серия e-MP 

Високо ефективни многостъпални помпи до 1250kW
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Xylem – едновековен опит, 
ноу-хау и експертиза за новите помпи e-MP 
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e-MPV

Дебит до 850 m3/h

Напор до 630 m

Мощност 7,5 – 355 kW – 2 poles

2,2 – 160 kW – 4 poles

Температура на 

течността

-25 – 120°C

Материал ЧУГУН

НЕРЪЖД.СТОМАНА

СФЕРОЧУГУН

DUPLEX

e-МР – технически данни
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e-MPA   e-MPR   e-MPD

Дебит до 850 m3/h

Напор до 950 m

Мощност 7,5 – 1250 kW – 2 poles

2,2 – 160 kW – 4 poles

Температура на 

течността

-25 – 140°C

Материал ЧУГУН

НЕРЪЖД.СТОМАНА

СФЕРОЧУГУН

DUPLEX

e-MPA

Смукател аксиален

Макс.вх.налягане до 10 bar

e-MPR

Смукател радиален

Макс.вх.налягане до 10 bar

e-MPD

Смукател Радиален

Макс.вх.налягане До 40 bar

e-MPA

e-MPR

e-MPD

e-MP – технически данни



e-MP модели съгласно ISO 5199

e-MPV

Заема много малко място, 

4 положения на фланците

(90°, 180°, 270°, 360°)

e-MPD

Най-високото възможно 

входящо налягане, опция: 

задвижване откъм 

смукателя

e-MPR

различни разположения на 

смукателния фланец, 

намалено износване

заради по-малко на брой 

елементи, компактно 

изпълнение

e-MPA

Максимална смукателна 

способност  (най-ниска ст-

ст NPSH) благодарение на 

идеалния аксиален вход на 

потока, намалено 

износване заради по-малко 

на брой елементи, 

компактно изпълнение



e-MP технически особености
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-образен канал



e-MP технически особености

Входящо 

налягане

Налягане 

напорна 

страна

Сензор за 

вибрации, 

хоризонтални и 

вертикални

Температурен сензор

Волфрамов 

карбид



Hydovar 5та генерация

за монтаж върху двигателя до 22kW
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Hydrovar основни особености
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Монтаж върху двигателя или

на стена
• Лесен монтаж с монтажни скоби

• Компактен, незаемащ място при монтаж върху

двигателяr

• Монтира се върху всеки стандартен асинхронен двигател

Ретрофит
• Подходящ за всеки асинхронен двигател

на пазара

• Лесен и икономичен монтаж при 

монтиране върху двигателя

• Удължава живота на помпата

Спестява ел.енергия до

70% 
• В сравнение с помпа с фиксирани обороти

Възможност за управление на до 8 помпи
• Не е необходимо външно ел.табло за управление

Лесно адаптиране към

BMS системи
• Modbus - стандартно

• Пълен набор от аналогови и дигитални

входове и изходи

• Функция за директно управление на двига-

теля (Actuator) Специфичен софтуеър за помпи
• Лесна първоначална настройка

• Лесно програмиране и експлоатация

• Позволява всякакво конфигуриране на помпи

• Специфични функции за помпи / различни езици за комуникация

• Спира помпата надеждно помпата

Устойчив и качествен 

дизайн
• IP55 - стандартно

• Качествени компоненти

• алуминиев корпус

Вградени функции за защита на помпата и двигателя
• Специфични защити на помпата

(напр. от работа на сух ход, изключване в случай на спукана тръба и др.…)

• Специфични защити за двигателя

(напр. от прегряване, претоварване, пренапрежение и др..) 

• История на грешките с дата и час



HVL - Hydrovar 5та генерация – основни особености
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Лесен и безопасен достъп при

окабеляване
• Отделна камера за кабелите с капак.  

• Защитени електронни компоненти

THDi филтър
• Запазва качеството на ел.енергията 

мрежата.

• Намалено загряване на кабелите

• Увеличен живот на оборудването

• Няма нужда от допълнителни

филтри

Разширени защити за двигателя :
• Намалено загряване на двигателя

• Увеличен живот на двигателя

• Термична защита на двигателя чрез софтуеър

(няма нужда от PTC)

• Минимизиране на загубите

Разширение на серията
• 1,5 kW 3ph 380-460V.  

• 1,5kW 2,2kW 3ph 208-240V
Разширени комуникационни способности

• BACnet - стандартно

• Wi-Fi карта - опция

Лесна първа настройка и работа
• Стартово меню

• По-широк LCD дисплей с допълнителни

параметри, показани на същата страница

• Разширен набор от езици

• Препрограмирани параметри за стандартни двигатели

Опции
• Управление на 8 помпи- стандартно

• Премиум карта – опция за разширени

входове и изходи

• Лесен подбор



1. Монтажни скоби (2 бр в комплект)

2. Само два комплекта скоби за 3 механични размера
• 1 к-т за двигатели от 0,55 до 4 kW

• 1 к-т за двигатели от 5,5 kW до 22kW

HVL – Лесен монтаж върху двигателя
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Standardized assembling components among the motor ranges 



HVL –EN50598-2 Ефективност

• HVL отговаря на клас IE2 l

НАЙ-ДОБЪР В КЛАСА
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GROUNDBREAKING EFFICIENCY    

• Ако HVL е свързан към IE3 
двигател Lowara, то 
системата постига най-
високият клас – IES2



Компактни помпени станции за 

отпадъчни води

Сух или мокър монтаж

Комплексно решение



Кои са проблемите днес при изпомпване на 

отпадъчни води:

•Изпомпване без запушване, но с висока ефективност

•Дистанционен контрол

•Лесна и икономична поддръжка

•Бърз и икономичен монтаж



Помпена станция със 

сух монтаж

Помпена станция с 

мокър монтаж



Как работи помпената станция със сух 

монтаж на помпите?



Помпената камера 
изработена от
Трудно за 
транспортиране и 
повдигане

Риск от течове при 
високи подпочвени 
води

Използване на 
местен производител

Бетон



Помпена камера 
изработена от
Икономичен транспорт-
ниско тегло

Прецизни тръбни връзки

100% гаранция за липса на 
теч от SAFCO (тръбни 
отвори с уплътнения за 
преминаване на тръби)

Напълно заводски 
окомплектована (механично 
и електрически)

Стъклопласт GRP





Видове работни колело:

Канален тип р.колело Вортекс многокан.         Затв.р.колело

сух и мокър монтаж сух и мокър монтаж сух монтаж
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