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“De oplossing voor het kiezen 
en configureren van pompen.”

Introductie van SFA PumpSelect

SFA PumpSelect in één oogopslag 

 Intuïtief bedieningsconcept

 Complete integratie van PumpSelector en PumpConfigurator

 QuickSearch voor snelle selectie via bedrijfspunt

 Meertalige interface

De hydraulische selectie maakt het mogelijk de grootte en de configuratie 
van de pompen aan te passen aan de gebruiksomstandigheden zoals het 
toepassingsgebied, de vloeistof, het debiet en opvoerhoogte. 

Hydraulische selectie
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Voor de hydraulische selectie zijn de gebruiksomstandigheden in detail aan te geven.

Ten eerste wordt het Toepassingsgebied geselecteerd. 

In dit voorbeeld zijn alle Sanicubic 1 en 2 SC geselecteerd.

Van PumpSelect tot project
U kunt kiezen uit verschillende pomp selectieprocedures om de juiste pomp te kiezen. 

   HYDRAULISCHE SELECTIE via bedrijfspunt
 • Berekening weerstandsverlies

  DIRECTE PRODUCTSELECTIE via seriebeschrijving 
   

   QUICK SELECTOR: snelle, gekwalificeerde hydraulische selectie
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Vervolgens worden de Bedrijfsgegevens ingevoerd.

Als het Bedrijfspunt niet bepaald is, kan men het bepalen Weerstandsverlies berekenen.

Op basis van vooraf bepaalde parameters en volgens de officiële internationale 
normen, bepaalt het programma het weerstandsverlies voor onvertakte systemen 
evenals het debiet.

De pompopstelling kan een enkele pomp of parallelschakeling zijn. 

In dit voorbeeld wordt naar een enkele pomp gezocht voor een debiet van 10m3/u en een 
opvoerhoogte van 10 m voor de afvoer van grijs water bij 20 °C.

Hydraulische selectie Hydraulische selectie

Bijkomend kunnen er meerdere bedrijfspunten worden bepaald om zo ook gedeeltelijke 
belastingsomstandigheden weer te geven.

Bovendien kan het medium apart ingevoerd worden voor alle Bedrijfspunten om zo bijvoorbeeld 
het verwerken van een procesvloeistof en een reinigingsvloeistof te simuleren.  

Klik op Verder om naar de volgende stap te gaan.

Zie pagina 8 en verder voor gedetailleerde informatie.
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In de lijst met resultaten worden alle relevante Pompen weergegeven, waarbij de Prestatiecurves 
al omgerekend zijn naar de ingevoerde Vloeistof. 

De standaard sorteervolgorde en het Aanbevelings criterium voor elk toepassingsgebied 
kunnen worden opgeslagen.

Er is een verscheidenheid aan Grafiekopties beschikbaar.

Hydraulische selectie Hydraulische selectie

Door te klikken op Verder of Bevestigen, kan een productvoorbeeld aangemaakt worden, 
afgedrukt of via e-mail gedeeld worden.

Tabbladen aan de linkerkant bieden een verscheidenheid aan Informatie. 

Het onderste gedeelte toont de details voor de huidige Pomp.

Aan de rechterkant is het mogelijk te kiezen uit beschikbare opties van de Huidige configuratie. 



98

Berekening weerstandsverlies Berekening weerstandsverlies

SFA Pump Select biedt de PipeCalc-module voor de berekening van 
weerstandsverlies.  

Op basis van vooraf bepaalde 
parameters en volgens de officiële 
internationale normen, bepaalt het 
programma het weerstandsverlies 
voor onvertakte systemen evenals 
het debiet (bijv. voor vuil en 
afvalwater volgens DIN EN 12056). 

De resultaten worden automatisch 
toegepast op de pompselectie en de 
gegevensbladen voor berekeningen 
worden in het huidige project 
opgenomen. De gebruiker kan vooraf 
typische buiselementen bepalen om 
het selectieproces te versnellen.

Berekening van weerstandsverlies beheersen
Ten eerste wordt de Hydraulische selectie gestart en het Toepassingsgebied evenals de Serie geselecteerd.

Met de rekenmachine knop wordt het dialoogvenster «Bepalen weerstandsverlies» geopend.

Voor bepaalde 
toepassingen is bepaling 
van debiet volgens 
internationale normen 
beschikbaar. Selectie-
opties zijn

 Regenwater, 

 Drinkwater, 

 Huishoudelijk 
afvalwater 

De schatting wordt gedaan op basis van de Aantal inwoners of afwateringsvoorwerp. 

Er zijn verschillende criteria beschikbaar. 

Indien meerdere gelijkwaardige eenheden berekend moeten worden, kan er een Factor en een 
extra Volumestroom aangegeven worden, afgezien van de gelijktijdigheidsfactor.
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Berekening weerstandsverlies

Het berekende Debie wordt gebruikt voor de Berekening van het weerstandsverlies en de Leiding diameter wordt voorgesteld volgens de Doorloopsnelheid van de toepassingstekening. Er kan uit verschillende 
berekeningsmethoden worden gekozen. 

Voor elk onderdeel van de leiding is het mogelijk verschillende standaardelementen in te voeren in de database om snelle berekening te garanderen.

Berekening weerstandsverlies

Naast het Bedrijfspunt, wordt ook de NPSH-waarde bepaald met inachtneming van de omgevingsomstandigheden.
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Een snelle en eenvoudige dimensionering van de pompen is ook 
mogelijk door het gewenste bedrijfspunt in te voeren op het 
hoofdscherm. 

Directe Pompselectie QuickSearch via invoer van Bedrijfspunt

Standaard, biedt het programma de optie voor een directe 
pompselectie gebaseerd op de serienaam en het pomptype. 

De gebruiker moet in dit geval voldoende kennis hebben van 
het product. 

Na het selecteren van de pomp, krijgt de gebruiker 
dezelfde functies aangeboden als voor de hydraulische 
selectie.

Met deze methode kan vervolgens een bedrijfspunt 
bepaald worden zodat de configuratie uitgevoerd kan 
worden voor specifieke gebruiksomstandigheden.

Na het invoeren van de Q & H-waardes en de nominale frequentie, zijn de 
relevant series al beperkt en worden de relevant pompen weergegeven voor 
verdere filtering. De relevante pompgegevens worden zonder tussenstappen 
weergegeven, met dezelfde functionaliteiten als de hydraulische selectie.

De QuickSearch bevindt zich onderaan het SFA 
PumpSelect startscherm. 

Hier kunt u invoeren 

 Q in m3/u (volumestroom) en 

 H in m (opvoerhoogte).

U kunt filters gebruiken om de resultaten te beperken.

Het vergrootglas opent de lijst met resultaten.

De lijst omvat alle pompen die overeenkomen met de 
gebruiksomstandigheden voor het bedrijfspunt en de 
geselecteerde serie. 

De lijst met resultaten wordt gesorteerd op doeltreffendheid. De volgorde kan veranderd worden 
door te klikken op de kolomtitels. 

De details betreffende de grafiek en andere eigenschappen in relatie tot de geselecteerde pomp, 
verschijnen in de Informatiezone. 

De configuratiemogelijkheden bevinden zich in de zone Huidige Instellingen.
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