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Enhver, der har oplevet en oversvømmet kælder, vil være enige i, at man
skal kunne gå tørskoet så hurtigt som muligt. Det gælder om at få fjernet
vandet så hurtigt og effektivt som muligt – og til det har du brug for en
enkel og effektiv pumpeløsning.
Grundfos’ Multi-Box indeholder lige præcis de ting, du har brug for, hvis du
skal tømme en oversvømmet kælder i en fart. Den er klar på få minutter og
enkel at betjene, så du sparer dyrebar tid.
Multi-Box CC7 indeholder:
• En Grundfos Unilift CC7-pumpe med påmonteret Storz-C kobling
• En multifunktions-filterboks
• 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe
• En ekstra Unilift CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger
Helt i bund
Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor ”lav” sugeevne pumpen har. Med en Unilift CC kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan

pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det
2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.
Multifunktionsboks
Boksens primære opgave er at fungere som filter under pumpningen. Pumpen
placeres inde i boksen, som via en række huller sikrer, at vandet flyder frit, og
som samtidig mindsker risikoen for blokering på grund af forskelligt materiale,
der flyder rundt i vandet. Boksen fungerer desuden som praktisk opbevaring
for pumpen og de øvrige dele.
Selvudluftende ventil
Grundfos Unilift CC7-pumpen er udstyret med en unik selvudluftende funktion, som gør den endnu lettere at
bruge. Placer pumpen i vandet, tilslut strøm, og slap af. Den specielle
selvudluftende ventil, som sidder i
håndtaget, hindrer at der kommer
luft i pumpen.

Én pumpe løser flere opgaver
I hjemmet og haven er der utallige muligheder for at bruge Grundfos Multi-Box CC7.
De indbyggede funktioner kombineret med Grundfos’ velkendte kvalitet gør det muligt.

KENDETEGN
Ud over Unilift CC’s unikke funktioner – som fx tørløbssikring, sugeevne, lang levetid og den selvudluftende ventil
– tilbyder Multi-Box-løsningen endvidere:

Sænke vandstanden i fiskedamme
Det kan være både tidskrævende og besværligt at sænke
vandstanden i fiskedammen før vinteren. I stedet for at bruge
spand eller hævert, så brug Grundfos Multi-Box CC7 – det gør
jobbet meget nemmere.
Tømme swimmingpoolen
Med den kraftfulde Grundfos Unilift CC7 kan du nemt tømme
poolen for vand, og de medfølgende 15 m slange giver mulighed for at dirigere vandet derhen, hvor du gerne vil have det.
Tømme vandbeholder før rengøring
Hvis du samler regnvand, kan du let tømme beholderen med
Multi-Box-løsningen før rengøring eller vedligeholdelse.

CC-adapter
Med multiboksen medfølger en ekstra adapter, som ikke
blot gør installationen enkel, den er også udstyret med
en kontraventil, som forhindrer tilbageløb, når pumpen
er stoppet. Den passer til ¼”, 1” og 1 ¼” rørgevind.

Anti-klemkrave
Du finder også en speciel beskyttende krave i multiboksen. Den er udviklet til at forhindre, at slangen bliver
klemt af vinduet, når der pumpes vand fra en kælder.
Kraven placeres let hvor som helst på slangen.

Tekniske data for en Unilift CC7 A1
Max. løftehøjde
Max. flow
Væsketemperatur

7m
10 m3/h
-0 °C til +40 °C (+70 °C i korte perioder)
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Fleksibel svømmeafbryder
Den specielle, fleksible svømmeafbryder gør det muligt
at justere på niveauforskellen på start og stop. Kablet
fastgøres blot på siden af håndtaget i den ønskede længde – kablet skal ikke afkortes.

