
Grundfos Multibox B-CC7
- ett komplett dräneringspaket

GRUNDFOS MULTIBOX B-CC7
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Grundfos Multibox B-CC7
- ett komplett dräneringspaket
Grundfos Multibox B-CC7 innehåller allt man behöver 
för att dränera en översvämmad källare. Den kan med 
fördel även användas för att sänka vattennivån i dammar, 
tömma pooler eller vattenbehållare inför rengöring etc. 
Den är klar att ta i drift på några minuter och mycket enkel 
att hantera. Allt material levereras i en praktisk låda.

Huvudaktören i Grundfos Multibox B-CC7 är en dränkbar 
grund- och gråvattenpump, Grundfos Unilift CC7. Pumpen 
är tillverkad av komposit och rostfritt stål och samtliga 
vätskeberörda delar består av korrosionsfria material. 

Pumpen kan hantera fasta partiklar upp till 10 mm och 
med ett enkelt handgrepp kan den rostfria bottensilen 
snabbt demonteras och pumpen kan då pumpa ner till en 
nivå på endast 3 mm. I en översvämmad källare på 100 m2 

gör en sugnivå på 3 mm stor skillnad jämfört med en 
sugnivå på 3 cm, som är vanligt hos övriga produkter på 
marknaden. Faktum är att skillnaden är 2 700 liter – en 
oerhört stor mängd vatten som användaren slipper moppa 
innan dräneringsarbetet är slutfört i källaren.

Beställ Multibox hos din grossist så är du redo för alla 
dräneringsjobb. 

Tekniska data för Unilift CC7

Max .flöde 10 m³/h

Max. lyfthöjd 7 m

Vätsketemperatur 0 °C till 40 °C (kortvarigt 70 °C)

RSK & artikelnr. 5885967 resp. 97519841

Grundfos Multibox B-CC7 innehåller:

En Grundfos Unilift CC7 pump med Storz-C koppling

En multifunktionell filterbox

En 15 m utloppsslang, inkl. skyddshylsa

En flexibel adapter som förhindrar backflöde

CC-adapter: flexibel  
anslutning, inget backflöde
Multibox B-CC7 levereras med 
en adapter, som inte bara gör 
installationen enkel, utan också 
har en backventil som förhind-
rar backflöde när pumpen inte 
pumpar. Kapa adaptern till lämp-
lig storlek för att ansluta Unilift CC 
till rörgänga ¾’’, 1’’ eller 1 ¼’’.

Flexibel nivåvippa för juste-
ring av start- och stoppnivå
Den flexibla nivåvippan har ett 
särskilt grepp, som gör det enkelt 
att justera nivåvippans kabel-
längd. Därmed blir det enkelt att 
justera start- och stoppnivån för 
pumpen.
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