GRUNDFOS UNILIFT CC

SPAR DINE KUNDER
FOR EN MASSE BESVÆR!

GRUNDFOS UNILIFT CC
UNILIFT CC klarer ikke kun oversvømmelser i kældre. Den er også effektiv,
når vandstanden i havedammen skal
sænkes, eller når swimmingpoolen eller
regnvandstanken skal tømmes.
Grundfos UNILIFT CC er en lille, transportabel kælderpumpe i professionel kvalitet til den private boligejer.
Med sin enkle betjening og lave vægt kan pumpen
lynhurtigt sættes ind ved oversvømmelser, og det
kompakte design gør den velegnet til permanent
montering i fx små drænbrønde.
• Kontraventil – fjerner risikoen for tilbageløb
• Flydende niveauafbryder – pumpen tænder automatisk, når vandstanden overstiger afbryderens
vandrette niveau
• Rustfri si – afmontér sien, og pumpen
suger ned til 3 mm over gulvet
• Robust keramisk akseltætning
– giver god holdbarhed
• Automatisk udlufter garanterer problemfri opstart
– også selv om brønden løber tør.

Beskrivelse

Anvendelse

Dykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og
lettere snavset (gråt) spildevand. Pumpen kan pumpe ned
til et vandspejl på 3 mm ved afmontering af si.

Unilift CC er konstrueret til pumpning af følgende:

Unilift CC er egnet til både stationær og transportabel brug.

• Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
• Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
• Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under
kloakniveau

• Vand fra vandløb og søer

• Medietemp.: 0° C til +40° C

• Drænvand fra grøfter

• Maks. partikelstørrelse: ø10 mm

• Grundvand (grundvandssænkning)

• Materiale: Komposit

• Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.

• Sugning ned til 3 mm (ved afmontering af si)

• Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.

Løftehøjde og tryklængde ved 2 m3/h i et DN32 rør
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Pumpetype

Unilift CC fås i tre størrelser. M1-modellerne er uden niveauvipper, mens A1-modellerne leveres med svømmeafbryder påmonteret.
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• Vand og regnvand inden for skovbrug

• Maks. løftehøjde, H: 9 m
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• Svømmebadsvand
• Maks. flow, Q: 14 m³/h

