
Flygt FGC Pumpstyrsystem
Drift och övervakning av mindre pumpstationer
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En enhet, en uppgift:  
fullständig kontroll 

FGC är en kompakt och robust styrenhet för en eller 
två pumpar i system med pumpar på upp till 5,5 kW, 
som du kan modifiera och utrusta efter de behov som 
föreligger i din pumpstation. FGC är en styrenhet som 
passar perfekt för mindre bostadsområden nästan var 
som helst. Den är idealisk för trycksatta avloppssystem.

Sådana funktioner som display, kommunikation, utom-
husskåp och andra tillbehör kan läggas till efter behov. 

Håll förbindelsen öppen till din pumpstation
FGC låter dig fjärrövervaka din pumpstation konti-
nuerligt. Du är alltid informerad om allt som händer. 
Beroende på de konkreta behoven på platsen skickas 
data via LON, GSM, telefon eller radio.

Larm visas lokalt i larmloggen och skickas omedelbart 
som SMS eller till ett SCADA-system. FGC avger larm 
i olika situationer som en del av övervakningen av 
pumpdriften. Ett larm kan exempelvis utlösas av att 
motorn går varm, eller av någon intern övervaknings-
funktion.

Kombinationen med SCADA-systemet gör att drifts-
kostnaderna minskar och du får full kontroll över hela 
pumpstationen.

Motorskydd 
Inbyggt överhettningsskydd och övervakning av nätfel, 
fasfel samt motorström.

Start- och stoppsekvenser för pumpen 
Menyer för att specificera pumpens driftsekvenser, 
exempelvis växling mellan pumparna.

Underhållsdrift 
För säker funktion hos pumpens mekaniska tätningar.

Manuell / automatisk pumpspärr 
Pumpen kan spärras automatiskt/manuellt när ett fel 
uppkommit.

Övervakning av nivågivaren 
För att upptäcka om givaren slutar fungera.

EX-drift 
För EX-klassade miljöer. Pumparna blockeras så att de 
inte kan starta om det inte finns någon vätska i  
sumparna.

Pumpfunktioner
Reservstyrning 
En reservfunktion aktiverar en pump om den övre nivå-
vakten ger signal om att vätskenivån är hög.

Påslag med fördröjning 
För att förhindra att pumparna i en installation startar 
samtidigt, så att inte startströmmen blir för hög.

Avstängning med fördröjning 
Låter pumpen tömma sumpen helt så att obehaglig 
lukt minimeras.

Flexibel nivåreglering 
Fungerar både med tryckgivare och nivåvippor.

Drifttid och antal starter

Larmsignal ljus/ljud

Hand/Blockering/Auto

Display

Knappsats

Hög nivå

Indikering 
status/alarm

Larmtext till SMS 
eller SCADA-system
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Plug-in-modul:

Kommunikationsmodul för kommu-
nikation via modem till överordnat 
system eller SMS.

Flexibel produktserie

 FGC 300, S  FGC 300, L  FGC 200, S  FGC 200, M
Mått (HxBxD)  180x255x100   400x300x180   130x180x85  255x180x100

Användning

<4,5 kW at 400 V • • • •
<5,5 kW vid 400 V   •1   •1 – –

1 pump  •  •  •  •
2 pumpar  •  • – –

Teckenfönster   •  •  •  •
Kommunikation   Tillval Tillval – –

Extra utrymme för 

säkringar och modem   –  •  – •
Tillbehör   •2    •2   •3   •3 

1 Endast 1 pump i drift >4,5 kW vid 400V
2 (FGC300) Kommunikationsmodul, batteri, pneumatisk nivågivare, LTU301, med gjuten klocka inkl slang,  
extra extern larmenhet ATU001, se nedan 
3 (FGC200) pneumatisk nivågivare, LTU301, med gjuten klocka inkl. slang, extra extern larmenhet ATU001, se nedan

                                 Small        Large

FGC 300

Välj de tillbehör du behöver

MODELERNA VISADE I  PROPORTIONELL STORLEK

 Small  Medium 

FGC 200

Utomhuskapsling:

Både FGC300 och FGC200 i 
utförande Small kan fås med 
utomhuskapsling i lackerad 
stålplåt med skyddsklass IP56 
inkl. larmlampa, huvudbry-
tare, plintar för inkoppling 
av pumpens kraftkabel och 
rostfritt låsbeslag för hänglås

Gjuten klocka och  
pneumatisk nivågivare, 
LTU301 

Extra extern 
larmenhet ATU001, 
batterimatad och/
eller 12-24 VDC.



Stockholm
ITT Water & Wastewater AB
SE–174 87 Sundbyberg
Gesällvägen 33
Tel  +46–8–475 60 00
Fax +46–8–475 69 00

Sundsvall
ITT Water & Wastewater AB
Norra vägen 34
856 50 Sundsvall
Tel: 060 - 10 18 10
Fax:060 - 10 24 91

Örebro
ITT Water & Wastewater AB
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel: 019 - 27 38 50
Fax: 019 - 27 38 55

Göteborg
ITT Water & Wastewater AB
Exportgatan 38C
422 46 Hisings-backa
Tel: 031 - 52 04 50
Fax: 031 - 52 05 50

Malmö
ITT Water & Wastewater AB
Agnesfridsvägen 194
213 75 Malmö
Tel: 040- 671 62 60
Fax: 040 - 21 17 18

Hur kan ITT Water & Wastewater hjälpa dig?

ITT Water & Wastewater kan erbjuda integrerade lösningar för hantering av flytande 
medier. Vi är världsledande på området transport och hantering av avloppsvatten, och 
tillhandahåller ett komplett sortiment av pumpar för renvatten, avloppsvatten och  
dränering för bygg och gruv, enheter för primär och sekundär biologisk rening.  
ITT Water & Wastewater har sitt huvudkontor i Sverige och bedriver verksamhet i 140 
av världens länder. Vi har egna produktionsanläggningar i Europa, Kina, Nordamerika 
och Sydamerika. Företaget är helägt av ITT Corporation, med huvudkontor i White 
Plains, New York, som tillhandahåller avancerade tekniska produkter och tjänster.

www.ittwww.com
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