
Energibesparande med mycket hög verkningsgrad 
Invändig keramisk beläggning och rostfritt pumphjul som standard. 
 
Ökad livslängd på komponenter 
Robust och gedigen konstruktion ger lägre underhållskostnader. 
 
Enklare och snabbare service 
Byte av lager och mekaniska axeltätningar sker enkelt med pumpen på 
plats och utan att dela pumphuset. 
 
Brett arbetsområde och uppställningsalternativ 
Många olika pumpstorlekar ger större möjligt till optimal dimensionering. 
Förberedd för både horisontell eller vertikal installation.

Split Case – LLC Pumpserien
Splitcase-pumpar typ LLC (Lowest Life-Cycle cost) har utvecklats för att möta dagens 
krav på lägre energiförbrukning och sätter en högre standard för lägsta livscykel-
kostnad. Genom invändig keramisk beläggning av huset och pumphjul av rostfritt stål 
uppnår LLC-pumpen upptill 5% högre verkningsgrad än traditionella pumpar.

• SPP Pumps är ett engelskt 
företag med stor erfarenhet 
av att utveckla vattenpumpar 
av hög kvalité och unika 
egenskaper.

• SPP har ett brett sortiment av 
egentillverkade pumpar.
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Norrköping vatten och avfall 
valde LLC-pumpar

TEKNISKA DATA

KompetentEngageradPålitlig

• Flöde upp till 9000 m3/h
• Uppfordringshöjd upp till 300 m
• Anslutningar: 125 mm till 600 mm
• Standardutförande i gjutjärn med 

rostfritt pumphjul.
• Finns även i andra 

materialkombinationer såsom brons, 
rostfritt eller duplex stål.

 

Norrköping Vatten och Avfall skulle egentligen valt en annan pumplösning, men när projektledaren 
började räkna på livscykelkostnaden stod det klart att det fanns ett bättre alternativ:
en splitcase-pump från SPP Pumps.

Prislappen är inte allt
Historien börjar med att en befintlig dricksvattenpump behövde bytas ut på Borgs vattenverk. 
Offentlig upphandling resulterade i ett vinnande anbud med ett lägre inköpspris – men här fanns 
också option på en bättre, om än dyrare pump, en splitcase-pump från SPP Pumps. Optionspumpen 
hade en något högre verkningsgrad, men visade sig framförallt vara ett mycket bättre alternativ ur 
ett underhållsperspektiv. Projektledaren bestämde sig för att räkna på det hela. 

Det är helheten som räknas
Splitcase-pumpen från SPP visade sig ha längre livslängd på 
kritiska komponenter, där renovering krävs vart 6:e år istället 
för vartannat, och enklare underhåll eftersom pumpmotorn 
inte behöver demonteras vid renovering. LCC-uträkningen 
visade att underhållskostnaderna för splitcase-pumpen 
skulle bli omkring 20 000 kronor lägre om året under en 
20-årsperiod. Med andra ord skulle Norrköping vatten 
kunna spara närmare 400 000 kronor bara på underhåll om 
man valde splitcase-pumpen, och dessutom få en högre 
verkningsgrad. Valet blev plötsligt enkelt.

En vinnare i längden
Det har gått några år sedan Borgs vattenverk fick sin nya 
pump, och den sköter sig galant. Den totala verkningsgraden visade sig bli 84%, vilket man såklart 
är nöjda med, men den stora vinsten är det enklare underhållet.


