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A Sololift2 egy kisméretű, csatlakozta-
tásra kész kompakt szennyvízátemelő 
berendezés, elsősorban csatornaszint 
alatti helységekben keletkező szennyvizek 
szállítására. Főbb beépítési területek: 
csatornaszint alatti WC/bidé és mosdók 
szennyvizének átemelése, ill. WC/bidé és 
mosdók szennyvizének átemelése felújítás, 
vagy átépítés után, ha a beépítés helye 
megváltozik és a szennyvíz gravitációsan 
nem vezethető el.

A PM1 és PM 2 Grundfos, vagy más gyárt-
mányú szivattyúk indítására/leállítására 
szolgál a vízellátásban, és szárazonfutás 
elleni védelmet biztosít. 
A PM2 ezen felül beépített nyomáskapcso-
lóval és légüsttel (1dl) rendelkezik. 
Jellemző alkalmazási területei a vízellátó 
rendszerekben, és az esővíz hasznosításban  
a következő területeken:
• családi házak
• társasházak
• hétvégi házak és nyaralók
• kertészetek és kiskertek
• mezőgazdaság.

Részletes információért: http://moderncomfort.grundfos.com

VÍZ és GRUNDFOS – 
modern komfort a családnak
Vásároljon SQ szivattyút Pressure Manager-rel,  
és az akció időtartama alatt* megajándékozzuk  
egy Karcher K 2. 14. típusú magasnyomású mosóval.

* Az akció 2013. március 1-től augusztus 31-ig, illetve a promóciós nyomásfokozó  
készlet erejéig érvényes.

Az SQ 3”-os búvárszivattyúk, folyamatos,  
illetve szakaszos üzemvitelre használhatók,  
az alábbi alkalmazásokban: házi vízellátás, 
kisebb vízművek, öntözés, tartálytöltés.

A SQE rendszer az állandó nyomást biztosító 
komplett szivattyú berendezés felszerelésére 
minden szükséges elemet biztosítja.  
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Az MQ szivattyút családi és vidéki házak 
vízellátására tervezték. A komplett vízellátó 
berendezés egy többfokozatú önfelszívó 
szivattyúból, egy membrános légüstből 
és a vezérlő berendezésből áll.

Az SPO szivattyút családi és vidéki házak 
vízellátására és víztelenítésére tervezték.  
5” vagy 6”-os kútakban, aknákban is 
használható. A szivattyú szűrős és alaplapos 
kivitelben is elérhető.

Az UNILIFT KP/AP/CC tiszta nem agresszív víz, 
enyhén szennyezett és szennyezett víz szál-
lítására tervezett hozdozható búvárszivattyúk. 
Fixen telepített berendezésként és hordozható 
szivattyúként egyaránt alkalmazható. 

A JP egy vízszintes tengelyű, egyfokozatú, 
önfelszívó szivattyú, beépített ejektorral. 
Használata kerti alkalmazásoknál javasolt, víz 
szállítására (nem agresszív közeg, amely nem 
tartalmaz szálas anyagokat).

A Grundfos CMBE egy nyomásfokozásra 
tervezett kompakt berendezés, amely házi 
vízellátó alkalmazásokra alkalmas. A beépített 
elektronikus teljesítményszabályozásnak  
köszönhetően a Grundfos CMBE állandó 
nyomást biztosíthat a hálózatban.

Az SB szivattyú tiszta víz szivattyúzására alkalmas 
kompozitházas búvárszivattyú, melyet elsősorban 
csapadékvíz gyűjtő rendszerekhez, kerti öntözéshez, 
WC öblítéshez, autómosáshoz, locsoláshoz ajánlunk. 
Kétféle verzióban érhető el: beépített szűrővel 
a szívó oldalon, ill. szívóoldali csőcsatlakozással, 
mely tartalmazza a flexibilis szívócsövet és a 
szűrőt is. Mindkét verzió esetén a szivattyú lehet 
úszókapcsolós, vagy úszókapcsoló nélküli is.


