Med nya SOLOLIFT2 slipper
du smutsiga händer

Nya SOLOLIFT2 ligger
generationer före
Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte,
men nu är den nya generationen här! Grundfos
SOLOLIFT2, sanitärpumpar med skärsystem, utgör
ett enormt framsteg inom spillvattenhantering.
SOLOLIFT2 är marknadens mest kraftfulla, driftsäkra
och servicevänliga sanitärpump och erbjuder enkel
installation och enkelt underhåll. Samtidigt får dina
kunder oöverträffad bortpumpning av WC- och BDTvatten utan att begränsas av befintlig rördragning.
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Ombyggnadstrenden skapar nya spännande
möjligheter för alla delar av hemmet. Grundfos
nya serie sanitärpumpar, SOLOLIFT2, erbjuder
professionell prestanda till hemmet. Med rätt
spillvattenlösning kan vilket utrymme som helst
förvandlas till ett idealiskt badrum eller grovkök.
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Inspirerad av proffs…
motiverad av modern komfort
Inspirerad av proffs, utformad för proffs… För att
möta behovet av smartare lösningar i fråga om
sanitärpumpar har Grundfos använt sina omfattande kunskaper och sin praktiska erfarenhet för
att utveckla SOLOLIFT2 som svar på kundernas krav.

Modern komfort drivs av innovation, och Grundfos
ger den senaste tekniken till hemmet. Nya lösningar,
som skärsystem med enastående prestanda, speciell
motorkonstruktion med högt vridmoment vid startoch skärmoment samt torr åtkomst för inställning
gör arbetet enkelt för både yrkesverksamma och
husägare!
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SOLOLIFT2 skär som ingen annan…
Driftsäker och hållbar
Den kraftfulla motorn i SOLOLIFT2-serien är
konstruerad för optimal prestanda och har speciallindning och speciell axelteknik. Tillsammans med
ett tåligt skärsystem av härdat stål ger serien
kunderna professionell kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Förutom mervärde, säkerhet och
driftsäkerhet ger SOLOLIFT2:s robusta konstruktion
idealiska förutsättningar för att hantera utmaningarna med modern komfort. Toalettpapper och
hygienprodukter*, som ibland spolas ned, är inte
längre något problem, tack vare att skärsystemet
i SOLOLIFT2 arbetar med maximal driftsäkerhet
i alla situationer.
*nedspolning av personliga hygienprodukter rekommenderas inte.

En unik svetsad trycktät tank garanterar säkerhet och
driftsäkerhet för SOLOLIFT2, speciellt i applikationer
med gråvatten, som pumpar för diskmaskin eller
tvättmaskin, som töms till SOLOLIFT2. SOLOLIFT2
tål upp till 90°C i upp emot 30 minuter, vilket gör
den till den idealiska lösningen för applikationer
för höga temperaturer i hushåll.

... passar som ingen annan
Passar alla befintliga installationer
Tid är pengar, vilket är skälet till att SOLOLIFT2
är den sanitärpump med skärsystem som har
marknadens högsta verkningsgrad. Även på ställen
där spillvatten inte kan ledas bort genom självfall
gör SOLOLIFT2 dig oberoende av huvudavlopps
ledningens läge. Detta ger dig friheten att placera
nya installationer var som helst i kundens hem.
Vägghängda och fristående modeller finns för
alla utrymmen, medan tillvalet fästklämmor
som förhindrar uppåtrörelse ger dig kontroll över
installationen. Fastmonterad eller fristående,
valet är ditt.

Lätt att byta ut
Som ledande innovatör i fråga om kallvatten
lösningar för hushållsmarknaden har Grundfos
tillämpat filosofin “en storlek passar alla” på
SOLOLIFT2. Tänk dig en serie med bara fem
modeller, som täcker alla applikationer i hushållet.
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Tack vare smarta in- och utloppsanslutningar har
utbyte av pump aldrig varit enklare. Justerbara
inloppsanslutningar tillåter upp till 10 mm rörelse
både vertikalt och horisontellt, för enkel anslutning
till befintliga rör. Dessutom gör valbar utloppsriktning och en uppsättning varierande utloppsanslutningar som tillval att enheten enkelt kan ersätta
befintliga märken och modeller. Oavsett om
applikationen är en första installation, efter
montering eller utbyte gör dessa unika funktioner,
tillsammans med den extremt kompakta konstruktionen, SOLOLIFT2 till det idealiska valet.

Nästan underhållsfri
Slipp kostsamma reparationer tack vare SOLOLIFT2.
Externa nivåvippor gör att man inte behöver
komma i kontakt med spillvattet. Med SOLOLIFT2
kan du alltså slippa stökiga reparationer och
smutsiga händer! Dessutom minimeras behovet
av tankrengöring, tack vare den unika självrengörande konstruktionen av SOLOLIFT2.
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Enkel service…

…och ren. Du slipper smutsa
ned händerna

Enkel åtkomst av pump och motor
SOLOLIFT2 är marknadens mest servicevänliga
sanitärpump med skärsystem. Motorn och pump
enheten kan lyftas ut som en enhet, vilket möjliggör snabb och ren reparation och service. Du slipper
smutsa ned händerna. Med SOLOLIFT2 behöver du
inte plocka isär enheten eller tömma och koppla
bort utloppsröret. Öppna bara serviceluckan för
att enkelt komma åt rena, torra komponenter.

Tack vare den externa manuella rensningsfunktionen
behöver du inget annat än en skruvmejsel för att
avlägsna igensättningar. Till och med föremål som
är för stora för skärsystemet avlägsnar du snabbt
och effektivt genom att helt enkelt skruva loss
serviceluckan och lyfta ut motor och pumpenhet
på några minuter.
Andra egenskaper, som fastsittande skruvar, extern
manövrering av tryckbrytare samt tömning av tank
via en enkel slanganslutning underlättar servicen
ytterligare.

Mindre arbete
Besvärligt underhåll och blockering är de främsta
orsakerna till reparation och/eller utbyte av sanitärpumpar, vilket är orsaken till att Grundfos minimerat
behovet av reparationer och underhåll. Detta uppnås
med en mängd innovativa funktioner som säkerställer optimal prestanda i alla lägen.

Ren tank

Inbyggt kolfilter

SOLOLIFT2:s unika sluttande botten och
kraftiga fasningar styr fasta partiklar mot
pumpen. Detta reducerar risken för sedimentering eller igensättning och gör att
tanken kan rengöras enkelt och utan obehag.

Det förbättrade kolfiltret i SOLOLIFT2
medför bättre prestanda, vilket gör att man
slipper montera mer effektiva filterenheter
i efterhand.

“Plug and Go” larmkretskort

Ingen rengöring behövs

SOLOLIFT2 har som tillval ett USB-anslutet
“Plug and Go” larmkretskort. Det gör
övervakningen enkel tack vare att det är
enkelt att installera, inte kräver batterier och
ger tidig varning vid eventuella funktionsstörningar.

SOLOLIFT2:s självrengörande utformning
håller skärsystem och tank fria från sedimentering och lukt. Därmed behövs ingen
regelbunden rengöring och inga kraftiga
rengöringsmedel, vilket är bra både för
miljön och för kundernas budget.
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Grundfos SOLOLIFT2
– matchar dina kunders
behov överallt i hemmet

WC-3
10

C-3

D-2
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Med Grundfos SOLOLIFT2 kan nya
installationer göras oberoende av
befintlig rördragning

C-3
C-3
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Oändliga möjligheter
Tack vare att den är oberoende av huvudavloppsledningen behöver SOLOLIFT2 bara ett enkelt
utloppsrör med diameter på 20 mm, vilket gör
den idealisk för det moderna livet. De unika egen
skaperna, som *monterad nivåvippa med två
olika startnivåer, kan volyminställningen anpassas
till den anslutna sanitetsanordningen utan extra

tillbehör. Välj bara en låg startnivå för moderna,
slanka duschkabiner, eller öka pumpnivå för
tvättapplikationer eller badkarstömning. Antingen
du bygger ett våtrum vid vindsinredning eller ett
grovkök i källaren ger SOLOLIFT2 enastående
resultat och trygghet.
*Finns på C-3-modellen

Före

Efter

WC-3

SOLOLIFT2 WC-3 är en kompakt, automatisk sanitärpump med 3 extra inloppsanslutningar, lämplig för
bortpumpning av hushållsspillvatten från duschkabin, bidé och tvättställ, liksom spillvatten från toaletter.

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

SOLOLIFT2
CWC-3

Produkt- och applikationsöversikt
Med bättre flexibilitet, anpassningsbarhet och
prestanda ger Grundfos sanitärpumpar SOLOLIFT2
den mest driftsäkra bortpumpningen av spillvatten
för alla kombinationer av toalett, bidé, tvättställ,
dusch och tvättmaskin.

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

WC-1

Registrera dig idag på
professional.grundfos.com

SOLOLIFT2 WC-1 är en kompakt automatisk
sanitärpump med 1 extra inloppsanslutning,
lämplig för pumpning av spillvatten från
tvättställ och toalett.

Grundfos Professional
Vi erbjuder en omfattande resurs med innehåll, verktyg och funktioner
som stöder ditt dagliga arbete och ger kunskap och insikter som är viktiga
för din verksamhet.
När du blir certifierad som Grundfos Professional får du:

D-2

SOLOLIFT2 D-2 är en liten, kompakt
automatisk sanitärpump, lämplig för
pumpning av gråvatten. SOLOLIFT2 D-2
kan installeras under eller invid dusch
kabin eller tvättställ.

• En gratis T-shirt med texten “I’m an Alpha Male”
• Inbjudningar till speciella lokala evenemang
• Kontinuerliga uppdateringar rörande relevanta produkter och lösningar
• Insikter och lösningar rörande generella utmaningar inom branschen
• Kampanjmaterial som du kan dela med dina kunder
Under en begränsad period erbjuder vi en gratis T-shirt med texten “I’m an
Alpha Male”, när du registrerar dig till programmet.

C-3

SOLOLIFT2 C-3 är lämplig för pumpning av
spillvatten upp till 90 °C från tvättmaskin,
diskmaskin, köksvask, badkar, dusch eller
tvättställ.

SOLOLIFT2 CWC-3 är en kompakt,
automatisk sanitärpump, speciellt
konstruerad för vägghängda toaletter.
Den är mycket tunn för att enkelt kunna
byggas in i tomrummet inne i moderna
väggsystem.

Grundfos AB

Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Telefon: 0771-32 23 00

www.grundfos.se
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

98410737/0511

CWC-3

