REOVEE KÄITLEMINE UNILIFT SARJAGA

GRUNDFOS UNILIFT
SUKELDRENAAŽIPUMPADE SARI

GRUNDFOS UNILIFT

UNILIFT CC

SUKELDRENAAŽIPUMPADE SARI

Meie uskumatult vastupidav täiustatud
kodune äravoolulahendus pesumasinatest,
vannitubadest, valamutest, kaevudest ja
basseinidest halli vee pumpamiseks.
Kasutatakse:

Põhjalik
mootorikaitse

Globaalne kasutus: saadaval
50/60 Hz,
0,3–2 kW, 1- ja 3-faasiline
erinevate
10–50 mm
suuruste tahkete
osakeste
Jahutuskate pidevaks tööks, olles
veidi vee all CC, KP ja AP jaoks
(võib töötada täielikult või
osaliselt vee all)

Saadaval
ujuklülititega
automaatseks
käivitamiseks või
kasutamiseks väliste kontrollerite ja
andurite või ujuklülititega

•
•

•

Drenaaži- ja halli vee rakendused - statsionaarsed või
mobiilsed
Üleujutatud keldrite tühjendamine kuni 3 mm;
Grundfos MULTIBOX lisab kõik vajalikud
komponendid
Rakendamine soolavee keskkondades, mis nõuavad
alternatiivseid materjale (riimvesi sadamates, merevesi,
veepehmendajad)

Statsionaarne
paigaldus ja mobiilne
kasutamine

UNILIFT KP

Puhta või halli vee, vihmavee
ja musta vee ärajuhtimine
drenaaž
hall vesi
vihmavesi
must vesi

Kasutatakse:
•
•
•

Meie originaalne roostevabast terasest
tühjenduspump on ainuke määritud
laagritega märgjooksuga pump turul,
mis tagab pika eluea ja tõrgeteta töö
isegi karmides tingimustes, näiteks
kõrge vedelikutemperatuuri korral.

Drenaaži- ja halli vee rakendused - statsionaarsed või
mobiilsed
Manuaalne ja automaatne juhtimine – saab täielikult või
osaliselt vee alla panna
Kompaktsed tõstejaamad – kasutatakse LIFTAWAY
paakide jaoks

UNILIFT AP & APB

Drenaaži ja halli vee jaoks:
UNILIFT CC, KP ja AP12

Halli vee ja vihmavee jaoks:
UNILIFT AP35(B) ja AP50(B)

Musta vee jaoks
(kaasa arvatud tualeti
tühjendus): UNILIFT AP50B

Valige UNILIFT pumpade perekond
ja leidke endale sobiv pump
Nõuded veebilehel Grundfos.com
*Lisateavet drenaaživee olemuse ja püsiva või teisaldatava
pumpamislahenduse paigaldusnõuete kohta Grundfos ECADEMY-s:
„Drenaaživee, halli vee, vihmavee ja musta vee pumpamise nõuded“

Mõeldud palju nõudlikumaks reo- ja
heitvee pumpamiseks, mis nõuab suurt
jõudlust, suurt töökindlust ja vähest
hooldust.
Kasutata
kse:
• Nõudlik vee äravool, mis nõuab kõrgemat tõusu (AP12)
• Reoveerakendused, mis nõuavad suurt voolu ja 35–50 mm
osakeste läbivoolu (AP35 ja AP50)
• Statsionaarsed paigaldised pumbajaamade
automaatühendustele (AP Basic)
• Olmereovee rakendused, sealhulgas tualeti tühjendus

