DE ULTIMATA
PRODUKTERNA FÖR
EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

Kräv tekniken för
optimal prestanda

Vi på Grundfos fokuserar på att skapa innovativ teknik och driftsäkerhet i alla våra produkter.
Vi anser att du ska ha dessa innovationer till hands i alla installationer du gör. Överlägset
utformad teknik förenklar installationsprocessen och gör att du kan leverera oöverträffad
prestanda varje gång.
Vi tillhandahåller en innovativ och heltäckande pumpserie för varje applikation i hemmet.
Kompromissa inte med vad du främst av allt vill ha från Grundfos – garanterad driftsäkerhet,
komfort och energieffektivitet för dina kunder.

SOLOLIFT2
Oändliga möjligheter

MQ
Komplett vattenförsörjning

SQE
Håller trycket konstant

Unilift
Optimal säkerhet som standard

Kräv enastående driftsäkerhet

Kräv ett system klart för “plug and pump”

Kräv allt i ett paket

Kräv beprövad teknik

Grundfos SOLOLIFT2 är en revolution inom branschen
– skärsystemet kan, tack vare sin enastående konstruktion, hantera hygienprodukter* som råkar spolas ned,
vilket gör att man praktiskt taget eliminerar behovet av
service. Tack vare smarta inlopps- och utloppsanslutningar
kan SOLOLIFT2 enkelt ersätta alla tidigare använda produkter. Den unika motor- och pumpenheten kan lyftas
ut, vilket innebär att man slipper smutsa ned händerna om service någon gång skulle behövas.

MQ är Grundfos branschledande och kompakta
vattenförsörjningsystem. Med integrerade komponenter har den allt du behöver för att ge dina kunder ett
överlägset vattenverk. Den självsugande konstruktionen
gör att den kan hämta vatten från hela 8 meter, vilket
minimerar problemen i applikationer med sugande
pumpsystem.

SQE är ett verkligt original. Den innovativa
konstruktionen förenklar borrning och hantering,
eftersom den kompakta pumpdiametern på 76 mm
innebär att borrhålen kan göras mindre. Detta säkerställer
effektiv och problemfri installation och allt du behöver
för ett konstanttryckssystem finns i ett paket.

Grundfos UNILIFT-serie är en säker och beprövad
lösning för uppfodring av spillvatten. Eftersom den
kräver minimalt med underhåll säkerställer konstruktionen att du slipper obehagliga överraskningar från
systemet i framtiden. Välj den bästa helhetslösningen
från början.

* Nedspolning av hygienartiklar rekommenderas inte.

Med den unika konstruk
tionen hos SOLOLIFT2 har du
innovation i dina händer

“Jag vill ha ett robust
skärsystem som mina
kunder kan lita på”

Optimal prestanda kan bara uppnås med den avancerade konstruktionen
hos skärsystemet i SOLOLIFT2. De två bladen är tillverkade av härdat stål och
drivs av en kraftfull motor med extremt stort vridmoment. Detta innebär
att den till och med klarar hygienartiklar som råkar spolas ned.* Något som
du inte finner hos en annan produkt på marknaden.
* Nedspolning av hygienartiklar rekommenderas inte.

GRUNDFOS SOLOLIFT2

En ny standard för sanitärpumpar
SOLOLIFT2 har ett effektivt skärsystem och är konstruerad
för att vara extremt driftsäker. Konstruktionen med
separat motor som kan lyftas bort från enheten gör
att man slipper smutsa ned händerna vid underhåll.
Justerbara inloppsanslutningar tillåter rörelse med upp till
10 mm både vertikalt och horisontellt, vilket underlättar
anslutning till befintliga rörledningar. Dessutom är det

enkelt att byta ut andra märken och modeller på
marknaden, tack vare valbar utloppsriktning och, som
tillval, en sats för inställbar utloppsanslutning. Avancerad
konstruktion med unika funktioner, som svetsad tank
och manuell rensningsfunktion, gör att denna kompakta
lösning alltid passar i det tillgängliga utrymmet.

Vi presenterar SOLOLIFT2
– ett enastående skärsystem
SOLOLIFT2 är en sanitärpump med ett effektiv skärsystem – en innovativ lösning som
Grundfos är unik med på marknaden. Om service eller underhåll skulle behövas, finns
det inbyggda funktioner för att göra detta så enkelt för dig som möjligt.
Extern tryckbrytare
Den externa tryckbrytaren utanför tanken betyder
att du aldrig mer behöver röra runt i spillvattnet. Alla
elektriska delar är isolerade från spillvattnet, så
smutsiga händer är inte ett problem vid service.

Ett robust skärsystem
du kan lita på

Enkel service med
utbytbar motorenhet
Den praktiska konstruktionen innebär att motor, pump
och styrenhet kan lyftas bort från sanitärpumpen för
service eller utbyte, så att du kan hålla händerna rena
under servicearbetet. Motorn är konstruerad med
extremt högt vridmoment, vilket säkerställer prestanda
och driftsäkerhet.

Anpassningsbara inloppsoch utloppsanslutningar

Optimal prestanda kan bara uppnås med den
avancerade konstruktionen hos skärsystemet i
SOLOLIFT2. De två bladen är tillverkade av härdat stål
och drivs av en kraftfull motor med extremt stort
vridmoment. Detta innebär att den till och med
klarar hygienartiklar som råkar spolas ned.* Något
som du inte finner hos en annan produkt på
marknaden.

Komponenter med avancerad design gör SOLOLIFT2 till
en kompakt, driftsäker lösning som inte kompromissar
med prestandan. Dessa enheter är konstruerade för att
uppfylla kraven i det aktuella rummet med specifika
modeller för installation bakom vägg eller under alternativt invid dusch eller tvättställ. Det flexibla utloppet
och de justerbara inloppsanslutningarna gör det enkelt
att byta ut andra befintliga märken och modeller
på marknaden.

* Nedspolning av hygienartiklar rekommenderas inte.

Praktisk
tömningsfunktion
Om fel mot förmodan skulle uppstå säkerställer
tömningsfunktionen med anslutning och medföljande
tömningsslang att du inte behöver demontera enheten
för att tömma tanken. Anslut bara tömningsslangen
för att tömma tanken utan att smutsa ned händerna.

Driftsäker konstruktion
med svetsad tank

Kräv en lösning som passar
Eftersom det finns ett antal modeller att välja mellan
kan du alltid vara säker på att hitta en lösning som
passar dina kunders behov. Vare sig det handlar om kök,
badrum eller grovkök finns det fem olika modeller som
uppfyller alla dina krav. Du kan enkelt hitta den bästa
lösningen för den aktuella uppgiften.

Beroende på var sanitärpumpen placeras i bostaden
kan igensättningar orsaka höga tryck i tanken, vilket
i sin tur kan orsaka läckage om inte enheten är säker.
Till skillnad från andra sanitärpumpar är SOLOLIFT2
konstruerad med en unik svetsad tank, som eliminerar
risken för läckage om systemet sätts igen.

Den ultimata serien för
oändliga möjligheter

Sololift2 WC-3

De unika funktionerna hos SOLOLIFT2, som är en revolution inom sanitärpumpar med skärsystem,
öppnar nya möjligheter i dina kunders hem. De fem modellerna i serien sätter standarden för vad
de kan vänta sig i fråga om inredning och design av rum, eftersom installationen är oberoende av
huvudavloppsledningen. Innovationerna i SOLOLIFT2 gör att det inte längre är något problem att
inreda ett badrum på vinden och man kan utnyttja utrymmet maximalt genom att enkelt inreda
till exempel ett grovkök eller ett andra kök i källaren.

SOLOLIFT2 WC-3 är en komplett och kompakt lösning för att transportera bort spillvatten från ett badrum. Tack vare innovativ teknik
kan den pumpa hushållsspillvatten från en dusch, en bidé och ett
tvättställ samt avloppsvatten från en toalett.

Sololift2 WC-1
SOLOLIFT2 WC-1 är en kompakt och automatisk sanitärpump för
separata WC-rum. Den kan pumpa spillvatten från ett tvättställ och
avloppsvatten från en toalett.

Fast inlopp
Extra inlopp som tillval

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

SOLOLIFT2
CWC-3

Sololift2 CWC-3
SOLOLIFT CWC-3 är en innovativ lösning för installationer med
vägghängd toalett. Konstruktionen är kompakt och lämplig för
moderna vägginstallationer.

Upp till 3 inlopp

Sololift2 D-2
SOLOLIFT2 D-2 är en liten och kompakt sanitärpump med skärsystem
som lätt kan döljas i ett skåp. Det är den idealiska lösningen för
borttransport av gråvatten från dusch eller tvättställ.

Sololift2 C-3
SOLOLIFT C-3 är den ultimata lösningen för kök, badrum och grovkök.
Konstruerad speciellt för att pumpa gråvatten upp till 90 °C från
tvättmaskin, diskmaskin, köksvask, badkar, dusch eller tvättställ.

Ett komplett vattenverk
som är klart för drift

“Jag vill ha ett komplett
vattenverk klart för
“plug and pump”

Alla komponenter i MQ är helt integrerade, vilket säkerställer enkel, effektiv
och snabb installation. Systemet består av pump, motor, membrantank,
backventil och pumpstyrning. Allt levereras i en enhet, utan komplicerad och
besvärlig montering. Med fler än 1 miljon MQ-pumpar i drift världen över är
detta en pump med hög driftsäkerhet som du kan lita på.

TRYCKSTEGRING
I VATTENLEDNING

TRYCKSTEGRING från
övergångstank

Vattenförsörjning
från tank/brunn

GRUNDFOS MQ

Leverera den kompletta lösningen för vattenförsörjning
MQ utgör den kompletta lösningen, antingen det handlar
om att pumpa vatten från en brunn eller att öka trycket
i vattenledningen. När den väl är fylld med vatten kan
MQ alltid lyfta upp vatten från hela 8 meters djup.

Den innovativa, vattenkylda motorn gör att dina kunder
dessutom får fördelen av tyst drift. Kräv den bästa prestandan med helt integrerade komponenter – kräv MQ.

Heltäckande
vattenförsörjning i ett paket

“Jag vill ha ett system
för konstant tryck,
som kommer i ett paket”

Ett besök, ett paket, en lösning.
SQE-paketet för konstant tryck har
allt du behöver för pumpinstallation
i ett vattenförsörjningssystem.
Paketet innehåller: SQE-pump, kabel,
8 l trycktank, ventil med manometer,
styrenhet CU 301 samt tryckgivare.
Det här paketet ger det tryck som
behövs tack vare pumpens självreglerande funktion. Enkelt uttryckt så är
det här en lösning som garanterar
konstant tryck i ett paket.

GRUNDFOS SQE

Kräv den bästa komfortupplevelsen
SQE matchar tillgången mot efterfrågan inom vattensystemet och ger konstant tryck och överlägsen
vattenkomfort. Även om flera kranar är öppna upplever
användaren perfekt vattentryck. Borrning och hantering

förenklas genom att den kompakta pumpdiametern på
76 mm gör att borrhålen kan göras mindre. Kundens
vattenbehov är inga problem med denna avancerade
SQE-lösning.

Den ultimata
driftsäkerheten

“Jag vill ha ett smidigt
och driftsäkert
alternativ”

UNILIFT-serien är den mest driftsäkra
lösningen för pumpning av grund- och
gråvatten med många olika användningsområden. Den robusta konstruktionen gör pumpen praktiskt taget
underhållsfri – en lösning som föredras
av installatörer världen över. Med
UNILIFT-serien kan du vara säker på
att inte få några otrevliga överraskningar i framtiden. Kräv mer genom att
välja den rätta lösningen från början.

GRUNDFOS UNilift

UNILIFT KP

UNILIFT CC

KP är en robust konstruktion helt i rostfritt stål,
med hermetiskt förseglat statorhus för att eliminera
risken för att vatten ska komma in i motorn.
Driftsäkerheten blir ännu bättre tack vare den unika,
okonventionella konstruktionen med glidlager, som
gör pumpen mycket driftsäker. Detta är en pump
som alltid gör vad som behövs i krävande applikationer. Det är beprövad teknik som du kan lita på.

UNILIFT CC har samma robusta egenskaper som KP,
inklusive dess enastående driftsäkerhet. Den automatiska avluftningen, som är unik för CC, säkerställer
start även om brunnen sinar. När vattnet åter runnit
till i brunnen säkerställer avluftningen problemfri
pumpning. Tillsammans med en hållbar keramisk axel
ger detta en överlägset driftsäker lösning. Den kan
också pumpa från så låg vattennivå som 3 mm och
kan användas i permanenta installationer eller som
bärbar pump.

En heltäckande
pumpserie från
Grundfos

Spillvatten

Värme

Vattenförsörjning

Tillförlitlig borttransport av spillvatten
är kritisk i ett modern hem. Vi har skapat
den ultimata serien av sanitärpumpar
med skärsystem och robusta lösningar
för spillvatten, vilka sätter branschstandarden för vad du bör kräva.

Grundfos har ägnat många år åt att
utveckla och förfina teknologin som
skapar energieffektiva och driftsäkra
pumpar som uppfyller dina behov och
lagstadgade krav.

Tillförlitlig vattenförsörjning definierar
modern levnadsstandard. De måste
vara driftsäkra och kompromisslösa.
Grundfos tryckstegringsenheter och
dränkbara lösningar tillhandahåller
denna standard tryggt och säkert.

Vill du veta mer om vår ultimata serie för en- och tvåfamiljshus, besök moderncomfort.grundfos.com

En perfekt matchning
för applikationer i
en- och tvåfamiljshus
Grundfos produkter täcker samtliga applikationer i en- och
tvåfamiljshus. Som installatör vill du ge dina kunder den
mest innovativa och effektiva teknik som finns. Med detta
utbud av produkter för en- och tvåfamiljshus har Grundfos
lösningen som uppfyller dina krav inom alla applikationsområden.

VATTENFÖRSÖRJNING

Spillvatten

Dränkbara pumpar

Tryckstegring

Grund-, grå- och spillvattenpumpar

Lyftstationer

SQ

SQE konstanttryckspaket

MQ

JP pumpautomat med PM

CM med PM

UNILIFT CC

UNILIFT KP

UNILIFT AP

UNILIFT AP-B

SOLOLIFT2 WC-1

SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

SOLOLIFT2 D-2

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 230 m
• Flöde: 9 m3/h
•H
 ög verkningsgrad
•E
 nkel att installera
• Torrkörningsskydd

TEKNISKA DATA
• L yfthöjd: 230 m
• F löde: 9 m3/h
• Komplett vattenförsörjningssystem
• Den bästa vattenkomforten
• Kompakt installation

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 45 m
• Flöde: 5 m3/h
• Självsugande
• Torrkörningsskydd
• Tyst drift

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 48 m
• Flöde: max. 5 m3/h
• Självsugande
• Torrkörningsskydd
• Kompakt och bärbar

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 55 m
• Flöde: 5 m3/h
• Tyst drift
• Inställbart starttryck
• Torrkörningsskydd

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 9 m
• Flöde: max. 4 l/s
• L åg insugsnivå ned till 3 mm
• Avluftning, problemfri start
• Hög driftsäkerhet

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 9 m
• Flöde: max. 4,7 l/s
• Hög driftsäkerhet
• Robust – helt av rostfritt stål
• Kompakt

TEKNISKA DATA
• L yfthöjd: 18 m
• F löde: max. 9,44 l/s
•R
 obust – helt av rostfritt stål
•S
 ervice- och underhållsfri
•H
 ög driftsäkerhet

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 12 m
• Flöde: max. 5,8 l/s
• Robust – helt av rostfritt stål
• Service- och underhållsfri
• Förberedd för kopplingsfot

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: max. 8,5 m
• Flöde: max. 2,5 l/s
• Ren och enkel service
• Justerbara anslutningar
• Effektivt skärsystem

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: max. 8,5 m
• Flöde: max. 2,5 l/s
• Ren och enkel service
• Justerbara anslutningar
• Effektivt skärsystem

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: max. 8,5 m
• Flöde: max. 2,3 l/s
• Ren och enkel service
• Installation i vägg
• Effektivt skärsystem

TEKNISKA DATA
• L yfthöjd: max. 5,5 m
• F löde: max. 2,1 l/s
•R
 en och enkel service
•U
 ltrakompakt
• L åg startnivå

Värme
Lyftstationer

NYA ALPHA2

ALPHA2 L

COMFORT PM

SOLOLIFT2 C-3

MULTILIFT MSS

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 6 m
• Flöde: upp till 3,2 m3/h
• Hög energieffektivitet, EEI 0,15
• AUTOADAPT
• Enkel installation

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 6 m
• Flöde: 3 m3/h
• Hög verkningsgrad
• Enkel installation
• Kostnadseffektiv

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 1,2 m
• Flöde: 0,6 m3/h
• Kompakt och enkel att installera
• Hög energieffektivitet
• L åg ljudnivå i drift

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: max. 8,5 m
• Flöde: max. 3,4 l/s
• Ren och enkel service
• Kompakt
• Kraftfull, med valbar startnivå

TEKNISKA DATA
• Lyfthöjd: 11,8 m
• Flöde: 101 l/s
• 100% förmonterad
• Hög driftsäkerhet
• Helt automatisk, tystgående drift
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GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel: 0771-32 23 00
www.grundfos.se

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Anmäl dig i dag – skanna
QR-koden eller besök
professional.grundfos.com
för att få veta mer
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