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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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PE-FLEX:
Vi favner bredt 
og stikker dybt
Komplet brøndprogram med pumpestationer til ethvert formål



PUMPESTATIONER 
FRA GRUNDFOS
Komplet produktserie med pumpestationer til ethvert formål

Grundfos tilbyder et komplet program med funktionelle 
pumpestationer modulopbygget, med nødvendige rør, 
ventiler, niveaustyring m.v.

Høj kvalitet og korrisionfrie materialer sikrer hele installatio-
nen en sikker drift og lang levetid.

Brøndløsningerne bestemmes ud fra kundens behov, vi har 
dog foruddefineret størrelser og sammensætninger, hvilket 
giver en mere prisoptimeret løsning.

Dokumentation:  data, tegninger på standardløsninger henvi-
ses til vores hjemmeside www.grundfos.dk

Tekniske data
Diameter:  fra ø400 til ø2000
Højde:  Efter kundens ønske

Styringer til alle formål og 
ønsker.
•   Niveaustyring 

– vipper 
– elektroder 
– tryktransmitter

•  Komplette terrænskabe

Find vores 17 standard-
løsninger med tegninger og 
yderligere informationer på 
grundfos.dk

Vi tilbyder en lang række 
specialløsninger.
•  Ventilbrønde
•  Oppumpningsbrønde
•  Kompressorbrønde

Se kort beskrivelse af de forskel-
lige pumpetyper vi bruger i 
vores brøndløsninger.
•  AP Basic
•  DP
•  EF
•  SEG/SEG AUTOADAPT
•  SLV/SL1
•  SEV/SE1

Dæksel, der dækker dine behov.
•  Plast-dæksler
•  Alu-dæksler
•  Dæksler for let/tung trafik

Dokumentation og 
CE-mærkning af 
standardbrønde

Grundfos Service tilbyder en lang række ydelser fra vores servicecentre i Bjerringbro og Brøndby.
•  Døgnservice
•  Servicepartner
•  Vedligeholdelsesaftale

Pumpebrønd i detaljer

Brønd 
Fremstillet af polyethylen, med 
lys servicevenlig inderside klar 
til installation. 

Dæksel 
Topdæksel-løsning efter behov.
Kælderløsning med støbekrave, 

alu-dæksel for gående trafik,  
tung trafiklast 40 tons.

Rørføring og ventiler 
Korrisionsfri rør i PE eller  

rustfrit stål, ventiler i coated 
støbegods eller rustfrit stål.

Niveaustyring  
Styring kan tilbydes i mange  

forskellige udgaver. Niveauvippe, 
elektroder, tryktransmitter eller 

Grundfos-pumpe type AUTOADAPT 
med indbygget styring.

Indløb 
Indløbene påbores indivi-
duelt på brøndvæggen ved 
hjælp af et hulbor.

Opdrift 
Brøndbunden er dobbelt 
sikret mod grundvandstryk, 
og bundplade sikrer  
brønden mod opdrift.

Sumpen 
Sump tilbydes med 

banket for at sikre mi-
nimal aflejring. 

Servicering 
Brøndene/rørføringen er udført 
således, at pumperne nemt kan 
serviceres fra terræn.
Koblingsfod med profiltætning 
sikrer tæt overgang mellem kob-
lingsfod og pumpe. Koblingsfod 
og guiderør sikrer, at service kan 
ske uden brug af værktøj.

Et udpluk af de mange grunde til at vælge Grundfos PE FLEX-brønde
Læs mere på www.grundfos.dk


