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ScandiaPUMPS


MiljöPLUS paket







Bättre för miljön...


Att spara energi är ett av våra största 
problem och att bry sig om klimatkontroll 
och energibesparing är en prioritet för 
Sverige idag. 


Vi är stolta över att kunna lansera  
MiljöPLUS-systemet från Emtek som  
representerar ett stort steg framåt 
för den miljövänliga pumpningen av 
brunnsvatten.


Den unika kontrollen är ett  modernt al-
ternativ till den traditionella trycktanken. 


Installationen är enkel och inga stora 
tryckkärl krävs. 


Emtek MiljöPLUS tar bara 30x30x80cm 
total yta vilket motsvarar en besparing 
på nästan 50 % - perfekt för dagens 
krav på mer bostadsyta i källaren!


Genomsnittlig Energibesparing är 39,5% med MiljöPLUS-systemet!


Energibesparningstester bevisar fördelen med Emteks MiljöPLUS-system.
Testerna utfördes med en pump med 1,1 kW motor, 30 mvp tryck.


5 1.295 0.185 1.110 86%
10 1.388 0.555 0.833 60%
20 1.480 0.740 0.740 50%
40 1.573 1.110 0.463 29%
70 1.794 1.570 0.224 12%
100 1.850 1.850 0.000 0%


Flöde Använd energi Använd energi Skillnad % besparad
Ltr/min Normal MiljöPLUS (kW) (kW) energi
  (kW)







”No worries” vattenförsörjning!


Blixtskydd
 
Emteks MiljöPLUS-system har inbyggd strömförträng-
ning som ger upp till 30% skydd från blixtnedslag.


……………………...rätt val, rätt pumpsystem idag!


ENKEL INSTALLATION!


Endast ett Emtek MiljöPlus system 
ger dig:
1. Torrkörningsskydd. 
2. Underspänningsskydd. 
3. Blixtskydd. 
4. Överbelastningsskydd. 
5. Frystemperaturskydd. 
6. Mjuk start och mjukt stopp.
7. Variabel motorhastighet. 
8. Konstant tryck. 
.....i en kompakt panel!


ENKEL INSTALLATION!


● Platsbesparande - monteras på väggen var som helst 


● Ingen kondensbildning med risk för fuktskador


● Konstant tryck oberoende av avtappningsmängd


● Underhållsfri - behöver inte kolla lufttrycket 3 gånger per år


● Pålitlig - inga tryckströmbrytare och separat motorskydd


● Inbyggd torrkörningsskydd


● Förlängd livstid på pumpen


● Mjuk start och stop







Signalgatan 6·  442 40 KUNGÄLV 
Telefon 0303-24 55 65 
Fax 0303-24 55 44 
info@scandiapumps.com 


ScandiaPUMPS
Din återförsäljare


Bättre för miljön... 
                       ...rätt val, rätt pumpsystem !


Hygieniska fördelar:
På grund av dubbla backventiler 
stannar inget vatten i kontrollen – 
vilket i stort sett tar bort all bakte-
rieuppbyggnad.


Emtek MiljöPLUS har utvecklats för energisparan-
de, platsbesparande och längre pumpliv. 


Emtek kontrollen är ett komplett system som 
ger torrkörningsskydd, variabel hastighet, mjuk-
start och kommer att hålla konstant tryck hela 
tiden. 


På grund av att den är lämplig för de flesta til-
lämpningar är Emtek MiljöPLUS framtiden för 
vattenförsörjning.


   ► lätt att installera
   ► lätt att kontrollera
   ► förinställda funktioner
   ► garanterade kostnadsbesparingar
   ► ingen tryckströmbrytare


Utvecklad av Scandia Pumps.
Leverantörer av Emteks ursprungliga  
Pumpsystem sedan 1991. 








En ny generation 
LPS pumpar
Skräddarsydda för extrema förhållanden
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LPS2000Extrem 
Hjärtat i LPS systemen
Hjärnan och hjärtat i LPS tryckavloppssystemen är marknadens 
mest robusta och hårt arbetande pump. 
SKT och E/One lanserar nu en ny generation LPS pumpar, "E/One 
Extreme series". Extreme series pumpen tar LPS konceptet till helt 
nya nivåer. Den har funktionallitet, prestanda och driftsäkerhet som 
går utöver det mesta samtidigt som den förstås är helt kompatibel 
med äldre LPS system och pumpar.


Unik pumpteknologi
Geometrin i den hydrauliska delen skapar, inte bara en nära nog 
vertikal pumpkurva utan tillåter också skuret avloppsvatten att 
passera utan att sätta igen. En lågt varvtal och material av högsta 
kvalitet gör att pumpen har marknadens längsta Genomsnittlig Tid 
Mellan Driftstörning (GTMS12-14år). Den vertikala pumpkurvan 
gör att hundratals pumpar kan samexistera på samma tryckledning 
utan att "störa" ut varandra.


Skärande funktion
Revolutionerande, skärande skruvpump ger säker drift i de mest 
utmanande systemen. Pumpkapaciteten är stor med normalt arbet-
stryck på 56mvp med kraftreserver för mer om så krävs för att hålla 
ledningarna fria från sediment och luft. En unik antivakuumventil 
ser dessutom till att häva undertryck som följd av ex.vis pumpning i 
nedförbacke.  Enheten levereras komplett med start/stopp-automa-
tik, larmutgång, backventil och snabb-koppling till utlopp. 230VAC 
1-fas pump på ca 1kW.


Nästa generation LPS pump
Under 40 år har erfarenheter har samlats in från våra system runt 
om i världen. Under den tiden har pumpen successivt utvecklats. 
Den första modellen hette LPS210 och installerades fram till 1997 
då LPS2000 modellen kom. Nu, 10 år senare, presenterar vi nästa 
generation LPS pump, "E/One Extreme series".
Pumpen finns i två utföranden,


LPS2000Extrem med fläns för placering i lukttätt mellandäck. 
Pumpen ersätter LPS2000 och är kompatibel med tidigare LPS 
pumpar/brunnar. 


Vi har även en pump för placering i valfri öppen brunn, 
AMGP2000Extrem där AMGP står för "After Market Grinder Pump". 
Den är speciellt framtagen för att ersätta konventionella pumpar 
där dessa eller dess nivåstyrning krånglar. Pumpen står på ett 
kraftigt stativ på tankbotten och anpassas lätt till befintlig el- och 
röranslutning.


�


Skruvpumpen är av en typ som kallas "Semi Positive 
Displacement". Tekniken är baserad på "The Moineau 
Principle". En precisionsgjuten skruv innuti statorn ska-
par en sekvens av håligheter. När skruven roterar rör sig 
spillvattnet som är inneslutet i håligheterna och skapar 
ett nära konstant flöde, i princip oberonde av mottryck.
Vid ett varvtal av endast 1450varv/m klarar 1kW motorn 
av att transportera avloppet genom klena ledningar 
flera kilometer eller höjdskillnader på mer än 56m.


AMGP2000Extrem 


Amerikanska Environment/One utvecklade för mer än 
40 år sedan konceptet med att sätt pumpar i system, LPS 
(Low Pressure Sewer) eller Tryckavloppssystem som vi 
kallar det. I Sverige har Skandinavisk Kommunalteknik 
AB (SKT) marknadsfört LPS i mer än 30 år.
E/One och LPS är idag fortfarande världsledande inom 
sitt område med nära 1 Miljon installerade pumpar.
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Vattentät tryckutjäm-
nare till pressostaterna


Anslutning via CEE don 
för snabbt montage.


Konsol med elkompo-
nenter för snabb service


Skruvpump med flexi-
bel stator för driftsäker 
funktion


Fläns för lukttätt 
montage


Integrerad back- och 
antivakuumventil


Skärhuvud med klackar av härdat 
stål finfördelar fasta partiklar till max 
5mm fragment


NYHETER


• Ny fräck och robust design som klarar 
hårda tag


• Ökat dimensionerande tryck till 56mvp 
från tidigare 40mvp


• Elektronisk och mekanisk trycköver-
vakning för optimering av lednings-
dimensioner som samtidigt utgör ett 
skydd för pump och ledning


• Pressostater i separat, utbytbar tryck-
kammare


• Helgjutet paket med back- och antiva-
kuumventiler för bästa trycktålighet 


• Ny slagtålig konstruktion av pressosta-
ter och nivåklockor


• Radiella, "dubbel O-ring" tätningar ger 
extra stor motståndskraft mot inläck-
age och korrosion i den aggressiva 
miljön.


• Föstärkt korrosionsskydd av högsta 
klass


• ++


• Pumpen är en 230V 1-fas motor på 
ca 1kW vilket ger den absolut lägsta 
installationskostnaden samtidigt som 
den inte påverkar nätet mer än en 
dammsugare. 


• Pumpen är konstruerad så att hydrau-
lik- resp. automatikdelen snabbt kan 
demonteras för reparation med enkla 
verktyg.


• Nivåerna, start-, stopp och alarm, 
känns av med hjälp av pressostater, 
dvs. inga krånglande vippor.


• Vid alarmnivån ges en signal som kan 
kopplas till valfri indikator som ex.vis, 
lampa eller summer.


• Pumpen kräver inget regelbundet 
underhåll vilket ger absolut lägsta drift-
kostnad


Nivåstyrning med pres-
sostater i separat utrymme 
utan kontakt med motor- 
eller hydraulkapsling


Syrafast utloppsör för 
snabbkoppling till tankens 
utloppsventil.


LPS2000Extrem 
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Konsultera
leverantören för
intermittent drift


över 56mvp


Förutsägbart flöde
I ett tryckavloppssystem är ett konstant, 
förutsägbart flöde från pumparna funda-
mentalt för en korrekt hydraulisk dimen-
sionering. Det hjälper konstruktören att 
minimera uppehållstider, pumpslitage 
och att hålla kontroll på självrensning 
etc.


Pumpens unika konstruktion gör att 
tryckkurvan blir den absolut mest "förlå-
tande" då den i det närmaste är vertikal.
Den ger föutsägbart flöde över hela dess 
normala arbetsområde vilket är avgöran-
de för ett storskaligt tryckavloppssystems 
funktion.


Överlägset tryck
Den överlägsna tryckkapaciteten tillåter 
ett minimum, om ens några alls, kon-
ventionella lyftstationer. Och, den tillåter 
framtida förtätning utan att systemets 
funktion äventyras.


En extra växel ger pumpen möjlighet 
att intermittent arbeta med ännu högre 
tryck. Detta gör att tillfällig luft, sedimen-
tering i ledningen pumpas ut.


Pumpen har inbyggd tryckövervakning, 
både mekaniskt och elektroniskt som gör  
att ledningsdimensioner kan optimeras 
och som även skyddar pump och led-
ning. 


Nedförbackepumpning
Antivakumventilen tillsammans med den 
sinrika konstruktionen som transporterar 
avloppsvattnet framåt i inneslutna kavite-
ter mellan rotor och stator, gör att nega-
tiva tryck, nedförbackepumpning, inte är 
några problem.


Effektiv
Trots extrema prestanda har pumpen 
endast en 230VAC 1kW motor, Avsäkras 
med en standard 10A Trög säkring.  


Box 1444, 183 14 Täby, 08-54440790 
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg, 031-727 68 60Aug-07


Prestanda i särklass 










Yrkesmässig erfarenhet :


2010                                    Försäljning/reparation
                                            MKM småmaskinservice, Göteborg


• Försäljning och service av tryckluft-, el och hydraul-
verktyg.


2009 Översättning
Skandinavisk Kommunalteknik AB, Göteborg


• Översättning av engelsk pumpmanual (LPS 2000
 extreme-series, avloppspump) till svenska.


2008 - 2009 Teknisk säljare
Scandiapumps, Kungälv


• Försäljning och dimensioneringsberäkningar av
pumpar till industrin.


• Försäljning av mekaniska tätningar.
• Översättningsarbete, engelska till svenska.


2008 Teknisk säljare
Gotec AB, Göteborg


• Återförsäljning av pumpar och kringutrustning till
raffinaderier och företag inom petrokemin samt
order- och offert-skrivning.


• I jobbet ingick även att kommunicera på både engelska
      och franska med leverantörer.


2007 Hantverkare
Proplex, Göteborg


• Efterjustering av laserskurna skyltar till H&M.  


2006 Konstruktör
TTS Ships Equipment, Göteborg


• Auto-Cad ritningar och hållfasthetsberäkningar.


2005 Hantverkare
Ostindiekompaniet, Göteborg


• Tillverkning och konstruktion av rodret på ostindiefararen 
Götheborg samt annat hantverksarbete på båten.


2003 – 2004 Säljare
DJ&Kompani, Kungsbacka


• Försäljning av verktyg, maskiner och annat till hus/hem.


2001 – 2002 Brevbärare
Posten, Göteborg


1999 – 2000 Projektledare
René Composites Materials, Québec, Kanada


Anders Ahlm
Björcksgatan 44B, 416 52 Göteborg


Mobil: 0733-30 44 94, Tel.: 031-25 37 44,  E-post: anders@atech.me







• Projektledning av Finita Element hållfasthets-
beräkningar för reparation av 1000-ton pressar,
i vilka delar till lastbilar tillverkades.


• Kontrollmätning av dimensioner på karossdelar
(med positionsmätutrustning av xyz-typ).


1996 – 1998 Båtkonstruktör och designanalyser
Navtech, Québec, Kanada


• Analyser med datorprogrammet NavCad;
beräkning av maximal båthastighet,
beräkning och val av optimal propeller
och motor för olika båtar.


• Ritning av båtkonstruktioner med 
datorprogrammet AutoCad.


• Översättningar av lastfartygs ritningar 
från tyska till engelska.


1984 – 1994 Konstruktionsstöd strukturmekaniska analyser (1991 - 1994)
Ericsson, telekommunakation, Mölndal
Utveckling och mekanisk konstruktion av radarantennstrukturer
som installeras på flygplan, satteliter, och  fordon. Antennerna
tillverkades sedan i  olika kompositmatrial såsom kevlar och
 kolfiber och till viss del stål eller aluminium:


• Strukturmekaniska analyser och hållfasthets beräkningar
med finita element programmen NASTRAN och
pre/post processorn PATRAN.


• Rapportskrivning


Mekanik konstruktör (1984 – 1991)
• Konstruktionsarbete med datorprogrammet Norskdata


av elektroniskt utrustade boxar vilka var placerade i JAS-
planet.


• Design och konstruktion av verktyg för ihopmontering, 
böjning, klippning.


1989 – 1990 Exemensarbete
Volvo Penta, Göteborg
Examensarbete för civilingenjörsexamen på maskinlinjen,


 inom ämnet marin hydrodynamik:
• Bestämning av fart genom vattnet för ett planande skrov;


Framtagning och konstruktion av en fartmätnings 
utrustning för en planande motorbåt. Mätutrustningen
användes sedan under en båt och mätresultat erhölls.
Dessa mätningar verifierades även sedan med 
konfirmerande handberäkningar.


Anders Ahlm
Björcksgatan 44B, 416 52 Göteborg


Mobil: 0733-30 44 94, Tel.: 031-25 37 44,  E-post: anders@atech.me







Övrig erfarenhet:


1999 – 2000 Assisterande fotbolls tränare för pojkar, åldrarna 15 till 17.
Association de soccer Pointe-Lévy, Québec, Kanada


1997 Tolk för svenska landslaget i militära världsmästerskapen
 i skidskytte, biathlon.


La Maison des langues, Québec, Kanada


1983 – 1984 Ställföreträdande skytte gruppchef
I 16, allmän  värnplikt, Halmstad


1981 – 1982 Elektronik tekniker
Sahlgrenska sjukhus, Elektronik- och Instrument-verkstad,  
Göteborg


Utbildning:


2009   Auto-Cad LT 10 - kurs
Cad-Q, Göteborg


1985 – 1990 Civilingenjörs utbildning, Maskinlinjen
Chalmers Tekniska Högskola


1979 – 1983 Gymnasieingenjör, Maskinteknisk linje
Aschebergs- och Frölunda-gymnasiet, Göteborg


Datorprogram: NavCad, Auto-Cad, Norskdata, Nastran, Patran och Word.


Språk : engelska (mycket god), franska (god), tyska (god)


Fritids intressen: Innebandy, gym-träning och musik.


Referenser: Skickas vid förfrågan.  


Anders Ahlm
Björcksgatan 44B, 416 52 Göteborg


Mobil: 0733-30 44 94, Tel.: 031-25 37 44,  E-post: anders@atech.me
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