
ENTREPRENØRENS 
PUMPEGUIDE

løsninger til alle faser i byggeriet



FÅ OVERBLIK OVER PRODUKTER TIL HVER FASE
I denne brochure har vi forsøgt at inddele produkt-
valget i ni forskellige applikationer. Grundfos har et 
stort og omfattende produktprogram, og for at lette 
jeres arbejde, vil vi gerne præsentere jer for udvalgte 
produkter, der kan være en løsning i den aktuelle 
situation. 

Du vil opleve, at produkter gentages, men det finder 
vi naturligt, da mange af vores løsninger har et bredt 
anvendelsespotentiale.

Vores installatører står gerne klar til opstart og 
indregulering af pumper og brønde. Ring til vores 
serviceafdeling for at høre mere og få et tilbud på 
vores ekspertise, du finder telefonnummeret på 
næste side.

KONTAKT VORES SPILDEVANDSTEKNIKERE
Ring til os på 87 50 50 51 eller send mail til  
support-dk@sales.grundfos.com.
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ETABLERING AF 
BYGGEPLADS PUMPER 
TIL SKURVOGNE

• • •

8 GRUNDVANDSSÆNKNING • • • •

12
DRÆN- OG  
OVERFLADEVAND • • • • • • •

18 GRÅT SPILDEVAND • • • • • • • • •

26 SORT SPILDEVAND • • • • • • • • •

34
TILBAGELØBSSIKRING 
AF KLOAK • • • •

38 AFVANDING • • • •

42 REGNVANDSANLÆG • • •

46 STYRINGER

•  AUTOADAPT-modul
• LC 231/LC 241
• LC 232/LC 242
• Dedicated Controls
• CIM/CIU

• CU100
• MP204
• PM2
• LLC 1000 W

LØSNINGER TIL ALLE  
FASER I BYGGERIET
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ETABLERING AF BYGGEPLADS
PUMPER FOR SKURVOGNE

Ved etablering af byggepladsen, når der er behov  
for midlertidige løsninger til driften på pladsen.

• SOLOLIFT2
• PE Standard skurvognsbrønd
• SCALA2
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SOLOLIFT2
Anvendes steder, hvor der er behov for tømning af en sanitær instal-
lation, men ikke mulighed for bortledning via et afløbsrør med 
minimum fald.  

ANVENDELSE
WC-1, WC-3 og CWC-3 er konstrueret til bortledning af spildevand fra op 
til ét toilet, én håndvask, én brusekabine og ét bidet. CWC-3 er en ekstra 
slank variant, som er konstrueret til væghængt installation. C-3 og D-2 er 
konstrueret til bortledning af (varmt) spildevand fra et badekar, en 
brusekabine, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine og en 
opvaskemaskine.

FORDELE
• Installationsklar løsning
• Høj driftssikkerhed takket være højtydende kværn og motor  

(WC-1, WC-3 og CWC-3)
• Hurtig, nem og ren servicering – unødvendigt at afmontere 

enheden fra installationen.

TEKNISK DATA
Spændingsområde: 1x220-240 V
Max medietemperatur: 50 °C 
 (C-3 75 °C konstant 90 °C op til 30 minutter)
Kapslingsklasse: IP44
Omgivelsestemperatur: +5 til +35 °C
pH-værdi: 4-10.

Skurvognsbrønd med SEG 
Grundfos PE-flex skurvognsbrønd er kun Ø600x1000 mm, og derved 
let at flytte fra byggeplads til byggeplads. Pumpen i brønden er en 
grinder-pumpe med skæresystem, som snitter alle partikler, som ledes 
gennem pumpen. Pumpen styres via stavelektroder.

ANVENDELSE
Pumpebrønden kan anvendes til sort spildevand.
Tilløbsledningerne anbores på installationsstedet. Brønden kræver 
3x400 V strømforsyning.

FORDELE
Alle nødvendige rør og ventiler er tilsluttet, og det færdige pumpesy-
stem i brønden gør det således nemt at tilslutte på stedet.

Brønden er fabrikeret af korrosionsfrie materialer fra inderst til yderst. 
Den unikke formgivning samt valget af materialer sikrer, at pumpe-
brønden er servicevenlig og nem at vedligeholde.

TEKNISK DATA
Pumpe SEG40.09.3 på fod,  3x400 V, 50 Hz
Brønd Ø600x1000 mm
Trykrør 1 ½” RF
Kontraventil 1 ½” RF
Kuglehane 1 ½” RF
Aluminiumsdæksel
Stavelektroder
pH-værdi 4-10
LC110 styreboks.

Dimensionen på trykledningen fra 
pumpestationen bør tilpasses 
pumpens ydeevne. Skemaet 
herunder viser mulige længder af 
trykledning ved brug af PE PN 6 
trykrør. Den geometriske løfte-
højde er forudsat til 4 m.

SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

Trykrør dimension Længde

ø40 mm 5-40 m

ø50 mm 40-80 m

ø63 mm 80-150 m

SCALA2 
SCALA2 er en kompakt og alt-i-en trykforøgerpumpe udviklet til at 
levere perfekt vandtryk i en- og tofamiliehuse. Med SCALA2 vil dine 
kunder opleve et perfekt vandtryk i alle haner – også selv om der fx 
tages brusebad, vaskes bil, vandes have og bruges vand i køkkenet på 
samme tid.

ANVENDELSE
?

FORDELE
• Nemt valg: Én variant til ethvert behov for trykforøgning 1,5-5,5 bar 

konstanttryk
• Perfekt vandtryk: Intelligent pumperegulering tilpasser automatisk 

driften. Leverer som standard et vandtryk på tre bar i hele anlægget 
uanset tilløbstryk og antal åbne haner.

• Støjsvag: Så stille som en moderne opvaskemaskine (47 dB(A) ved 
normal brug)

• Nem installation:Kompakt alt-i-en-løsning
• Nem betjening: Brugervenligt kontrolpanel
• Pålidelig drift: Tørløbssikring, cyklusbeskyttelse
• Lang levetid: vedligeholdelsesfri
• Udendørs installation også muligt. Skal sikres mod frost (X4D).

TEKNISK DATA
Antal haner: 8
Maksimal omgivelsestemperatur: 55 °C
Maksimal medietemperatur: 45 °C
Maksimalt anlægstryk: 10 bar
Maksimalt tilløbstryk: 6 bar/85 psi
Konstant trykmodul: Ja IP klasse: X4D (udendørs installation)
Støjniveau: 47 dB(A) ved normal brug
Ydelse: 3 m3/t ved 27 m/45 maks.
Dimensioner: L x B x H: 403 x 193 x 302 mm
Vægt: 10 kg.
Konstruktion: robuste og vejrbestandige materialer. Kan modstå regn, 
varme og kulde. Hermetisk forseglet kabinet: ingen risiko for vand eller 
snavs ind i de mekaniske dele. 
Omgivelsestemperatur: 0 til +45 ˚C
Vægt: 13 kg
Dimensioner: 320 x 570 x 220 mm.

ETABLERING AF BYGGEPLADS PUMPER FOR SKURVOGNEETABLERING AF BYGGEPLADS PUMPER FOR SKURVOGNE
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GRUNDVANDSSÆNKNING

Når der skal bygges i et område med højt vandspejl eller hvis 
der skal bygges i dybden, kan det være nødvendigt at sænke 
grundvandet.

• DP
• SP
• SQ
• CR
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DP 
Designet på DP-pumperne gør at de nemt kan transporteres, anvendes 
fritstående samt være installeret på et auto-koblingssystem. 

ANVENDELSE
Grundfos DP-pumper er konstrueret til pumpning af afløbsvand og 
grundvand fra installationer i og omkring huse, gårde og mindre  
industrielle anlæg.

FORDELE
• Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken
• Kablet kan udskiftes på stedet
• Patrontætning.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 49 m3/h, 13 l/sek.
Løftehøjde: op til 25,1 m
Effekt: 0,9 – 2,6 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: RP 2 / DN65
Vægt: 39 – 61 kg
Materiale: Støbejern
Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm
pH-værdi: 4-10
Eksplosionssikker version: Ja.
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SP
SP-programmet kan håndtere flow på op til 280 m3/t og løftehøjder på 
op til 670 m og er din garanti for grundvandssænkning af højeste 
pålidelighed.

ANVENDELSE
Pumperne er velegnede til:
• Grundvandsforsyning til vandværker
• Kunstvanding i skov- og landbrug
• Grundvandssænkning
• Trykforøgning
• Industrielle formål.

FORDELE
• Driftssikkerhed – 100 % rustfrit højkvalitetsstål fra inderst til yderst med 

indbygget modstandsdygtighed over for sand og korroderende vand
• Høj virkningsgrad– suveræn hydraulik og en motor, der er fremstil-

let specielt til pumpen
• Lavere levetidsomkostninger – høj driftssikkerhed og effektivitet 

reducerer omkostningerne gennem hele løsningens levetid
• Ydeevne testes efter de højeste standarder – Grade 3B er standard-

testen, som udføres på alle vores SP-pumper. Grade 1 og 2 udføres 
på anmodning. 

TEKNISK DATA
Flow: Op til 280 m3/t
Løftehøjde: Op til 670 m
Medietemperatur: 0 til +60 °C
Diameterstørrelse: 4, 6, 8, 10 og 12”0.4 0.6 0.8 1
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SQ
Grundfos SQ 3”-dykpumperne dækker et bredt ydelsesområde, hvilket 
gør det let at finde en model, der passer til dine individuelle behov.

ANVENDELSE
SQ- og SQE-pumper er velegnede til både kontinuerlig og intermitte-
rende drift i forbindelse med en lang række anvendelsesformål:
• Grundvandsforsyning – private huse, små vandværker, små 

kunstvandingsanlæg
• Grundvandssænkning
• Væsketransport i tanke
• Trykforøgning
• Miljømæssige formål – afværgepumpning eller prøveudtagning.

FORDELE
• Tørløbssikring
• Permanentmagnetmotor med høj virkningsgrad
• Slidbestandighed takket være flydende løbere
• Beskyttelse mod upthrust
• Høj strømningshastighed
• Softstarter reducerer sliddet på motoren
• Beskyttelse mod over- og underspænding
• Overbelastnings- og overteperatursbeskyttelse.

TEKNISK DATA
 Flow: Op til 9 m³/t 
Løftehøjde: Op til 237 m
Medietemperatur: 0 til +40 °C
Pumpediameter: ø 74 mm
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CR 
Det grundlæggende CR-pumpeprogram, som kan anvendes i næsten 
alle industrielle løsninger samt trykforøgning af oppumpet grundvand. 

Kontakt Grundfos for den helt rigtige version til den aktuelle applikation.

ANVENDELSE
CR-pumper udgør et komplet program af pumpeløsninger til alverdens 
anvendelsesformål – såvel i virksomheder som i private hjem. Følgen-
de er eksempler på anvendelsesformål:
• Procesvandsanlæg
• Vaske- og rengøringsanlæg
• Havvandsanlæg
• Pumpning af syrer og baser
• Ultrafiltreringsanlæg
• Omvendt osmose-anlæg.

FORDELE
• Driftssikkerhed
• Høj virkningsgrad
• Servicevenlig
• Pladsbesparende
• Egnet til lettere aggressive medier.

TEKNISK DATA
Flow: maks. 180 m3/t
Løftehøjde: maks. 500 m
Medietemperatur: -40 til +180 °C
Driftstryk: maks. 50 bar.

GRUNDVANDSSÆNKNINGGRUNDVANDSSÆNKNING
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DRÆN- OG  
OVERFLADEVAND

Regnvand og andet overflade - vand kræver efterhånden mere 
opmærksomhed med flere skybrud og omskifteligt vejr.

• CC og KP
• UNILIFT AP og AP Basic
• DP
• SL
• PE Standard-brønde
• PE Flex-brønde
• Installation i betonbrønd
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Valg og dimensionering

Valg og dimensionering

Max. 80 m
3,8 m3/h

Max. 40 m
2,5 m3/h

Max. 18 m
2,0 m3/h

Max. 150 m
7,0 m3/h

Max. 110 m
5,3 m3/h

Max. 70 m
4,1 m3/h

Max. 28 m
3,1 m3/h

Max. 7 m
2,7 m3/h

Max. 150 m
10,2 m3/h

Max. 215 m
8,0 m3/h

Max. 160 m
6,6 m3/h

Max. 125 m
5,5 m3/h
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Illustrationen til valg og dimensionering er baseret på et DN 32-afgangsrør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende.

Illustrationen til valg og 
dimensionering er baseret 
på et DN 32-afgangsrør. 
Denne rørinstallation 
sikrer, at pumperne er 
selvrensende.
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Unilift CC

Unilift AP Unilift AP Basic

Unilift KP

UNILIFT CC og KP
Drænvand, grundvand og overfladevand, som indeholder mindre faststof-
fer. Fri passage for faststofpartikler med en diameter på op til 10 mm. 

FORDELE
• Pumperne passer ind i snævre drænbrønde og er praktisk talt 

vedligeholdelsesfri
• Unilift-programmet er konstrueret til håndtering af rent, ikke-ag-

gressivt vand, gråt spildevand, slam og husholdningsspildevand
• Leveres i en automatisk og en manuel udgave
• Alle pumperne kan leveres med eller uden svømmerafbryder.

TEKNISK DATA
KP temperatur: 0 til +50 °C
CC temperatur: 0 til +40 °C
pH-værdi: 4-9.

Unilift AP og AP Basic
Unilift AP 12/35/50 og Unilift AP Basic er drændykpumper (kælderpum-
per), der er konstrueret til både midlertidig installation/transportabelt 
brug og permanent fritstående installation. Nummeret i typebetegnel-
sen, f.eks. AP35, indikerer den partikelstørrelse, der kan passere 
gennem pumpen.

FORDELE
• Drænvand med faste bestanddele på op til 12, 35 eller 50 mm
• Unilift-programmet er konstrueret til håndtering af rent, ikke-ag-

gressivt vand, gråt spildevand, slam og husholdningsspildevand
• De fleste komponenter er lavet af rustfrit stål
• Kabel monteret ved hjælp af et stik
• Leveres i en automatisk og en manuel udgave
• Alle pumperne kan leveres med eller uden svømmerafbryder
• Enfasede udgaver har integreret termoafbryder.

Unilift AP 12

DP 
Designet på DP-pumperne gør at de nemt kan transporteres, anvendes 
fritstående samt være installeret på et auto-koblingssystem. 

ANVENDELSE
Grundfos DP-pumper er konstrueret til pumpning af afløbsvand og 
grundvand fra installationer i og omkring huse, gårde og mindre  
industrielle anlæg.

FORDELE
• Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken
• Kablet kan udskiftes på stedet
• Patrontætning.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 49 m3/h, 13 l/sek.
Løftehøjde: op til 25,1 m
Effekt: 0,9 – 2,6 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: RP 2 / DN65
Vægt: 39 – 61 kg
Materiale: Støbejern
Maks. faststofpartikelstørrelse: 10 mm
pH-værdi: 4-10
Eksplosionssikker version: Ja.

SL 
Grundfos SLV- og SL1-pumper er konstrueret til at håndtere ufiltreret 
kloakvand, spildevand, store mængder overfladevand og procesvand i 
kommunale, offentlige og industrielle anlæg. 

ANVENDELSE
SL-pumperne er konstrueret til at optimere driften af et anlæg. 
Driftssikkerhed, simpel servicering og komplet anlægskompatibilitet 
er nogle af de vigtigste fordele.

SL-pumper er konstrueret til neddykket brug i netværkspumpestatio-
ner, spildevandsrensningsanlæg, offentlige bygninger, boligblokke og 
industrielle anlæg.

FORDELE
• Kabel med stik
• S-tube- og vortex-løbere (partikelstørrelser på op til 160 mm)
• Høj driftsikkerhed med minimum af driftsstop.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 1.008 m3/h, 280 l/sek.
Løftehøjde: op til 71,3 m
Effekt: 0,9 – 30 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: DN65 til DN300
Maks. faststofpartikelstørrelse: 160 mm
pH-værdi: 6,5-14* 
Eksplosionssikker version: Ja.
*(For varierende PH værdier i mediet 4-14 i PH)
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PE Standard-brønde
Rotationsstøbte pumpebrønde til meget konkurrencedygtige priser. 
Brøndene er forsynet med vvs-nummer.

ANVENDELSE
Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig rørfø-
ring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel 
– klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Sikker drift og lang levetid
• Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
• Sumpen er konstrueret, så slam- og lugtproblemer reduceres,  

og opdrift ved høj grundvandsstand forebygges
• Korrosionsfri indvendig PE-rørføring med snapkobling
• Afspærrings- og kontraventiler i rustfrit stål eller PE/PP
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Pumpestyring af mindre pumper ved hjælp af niveauvippe,  

der automatisk starter og stopper pumpen
• Trykstyring af de større pumper ved hjælp af AUTOADAPT, der 

automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget 
motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning

• Aflåseligt PE-topdæksel for fodgængertrafik.

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400, ø600, ø800
Standardlængde: 2.000, 2.500, 3.000 og 4.000 mm.

PE Flex-brønde
Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset 
den enkelte kundes behov – fra lille drænbrønd til store kloakbrønde. 

ANVENDELSE
Pumpestationerne er konstruerede, så servicering kan udføres fra 
terræn. Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig 
rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og 
dæksel – klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
• Sikker drift og lang levetid
• Nem servicering fra terræn
• Brønden er fremstillet af korrosionsfri polyethylen
• Indvendige rør i korrosionsfri PE eller rustfrit stål
• Ventiler i coated støbegods eller rustfrit stål
• Sumpen kan leveres med banket for minimal aflejring
• Bundplade sikrer brønden mod opdrift
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Topdæksel efter behov – fra kælderløsning med støbekrave, aludæk-

sel for gående trafik eller løsning for tung trafik op til 40 tons

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400 til ø3000
Dybde: Op til 12 meter.

Installation i betonbrønde
Grundfos serviceteam leverer og monterer pumper, rør, ventiler og 
pumpestyringer til individuelle installationer såsom renovering af og 
montage i betonbrønde eller bygværker.

ANVENDELSE
• Montage i betonbrønde med eller uden mellemdæk
• Montage i brønde med separat ventilbrønd
• Tørt opstillet installation i overbygning
• Tørt opstillet installation i separat brønd
• Renovering af eksisterende installation
• Renovering af eksisterende brønd med ny brøndforing og  

pumpeinstallation.

FORDELE
• Erfarne servicemontører med nødvendig og lovbefalet sikkerheds-

udstyr
• Sikkerhed for optimal drift
• Pumpesump designet så slam og lugt problemer reduceres
• Servicevenlig installation
• Alarm og overvågning efter kunde ønske
• Installationen udføres i korrosions fri materialer såsom varmt 

galvaniseret, PE .eller rustfri stål efter kundes ønske
• Opstart og indregulering af erfarne montører/teknikerer
• Afspærringsventiler i korrosionsfri materiale
• Kontraventil tilpasset driftsforholdene så vandslag undgås.

DRÆN- OG OVERFLADEVAND DRÆN- OG OVERFLADEVAND
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GRÅT SPILDEVAND

Snavset vand og spildevand  
(ekskl. afløbsvand fra toilet) som indeholder fibre og faststoffer.

• UNILIFT AP og AP Basic
• SL
• EF
• PE Standard-brønde
• PE Flex-brønde
• SOLOLIFT2
• Liftaway B
• MULTILIFT
• Installation i betonbrønd
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SL 
Grundfos SLV- og SL1-pumper er konstrueret til at håndtere ufiltreret 
kloakvand, spildevand, store mængder overfladevand og procesvand i 
kommunale, offentlige og industrielle anlæg. 

ANVENDELSE
SL-pumperne er konstrueret til at optimere driften af et anlæg. 
Driftssikkerhed, simpel servicering og komplet anlægskompatibilitet 
er nogle af de vigtigste fordele.

SL-pumper er konstrueret til neddykket brug i netværkspumpestatio-
ner, spildevandsrensningsanlæg, offentlige bygninger, boligblokke og 
industrielle anlæg.

FORDELE
• Kabel med stik
• S-tube- og vortex-løbere (partikelstørrelser på op til 160 mm)
• Høj driftsikkerhed med minimum af driftsstop.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 1.008 m3/h, 280 l/sek.
Løftehøjde:  op til 71,3 m
Effekt: 0,9 – 30 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: DN65 til DN300
Maks. faststofpartikelstørrelse: 160 mm
pH-værdi: 6,5-14* 
Eksplosionssikker version: Ja.
*(For varierende PH værdier i mediet 4-14 i PH)
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Unilift AP Unilift AP Basic

Unilift AP og AP Basic
Unilift AP 12/35/50 og Unilift AP Basic er drændykpumper (kælderpum-
per), der er konstrueret til både midlertidig installation/transportabelt 
brug og permanent fritstående installation. Nummeret i typebetegnel-
sen, f.eks. AP35, indikerer den partikelstørrelse, der kan passere 
gennem pumpen.

FORDELE
• Drænvand med faste bestanddele på op til 12, 35 eller 50 mm
• Unilift-programmet er konstrueret til håndtering af rent, ikke-ag-

gressivt vand, gråt spildevand, slam og husholdningsspildevand
• De fleste komponenter er lavet af rustfrit stål
• Kabel monteret ved hjælp af et stik
• Leveres i en automatisk og en manuel udgave
• Alle pumperne kan leveres med eller uden svømmerafbryder
• Enfasede udgaver har integreret termoafbryder.

Unilift AP 12

GRÅT SPILDEVANDGRÅT SPILDEVAND

EF 
EF-pumper er konstrueret til fritstående, tophængt eller almindelig 
autokoblingsinstallation. Pumperne er udstyret med et integreret 
trebenet stativ. De kan håndtere medier med partikler på op til 30 mm. 

ANVENDELSE
Pumperne er velegnede til:
• Dræn- og overfladevand
• Spildevand
• Spildevand, som ikke indeholder udledning fra toiletter.

FORDELE
• Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken
• Kablet kan udskiftes på stedet
• Patrontætning.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 46 m3/h, 12,9 l/sek.
Løftehøjde: op til 22,5 m
Effekt: 0,6 – 1,5 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: RP 2
Vægt: 38 kg
Materiale: Støbejern
Maks. faststofpartikelstørrelse: 30 mm
pH-værdi: 4-10
Eksplosionssikker version: Ja

50.06.1/50.06.3

50.09.1/80.09.3

50.15.3

50.11.1 50.11.3

EF 30
50 Hz

PE Standard-brønde
Rotationsstøbte pumpebrønde til meget konkurrencedygtige priser. 
Brøndene er forsynet med vvs-nummer.

ANVENDELSE
Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig rørfø-
ring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel 
– klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Sikker drift og lang levetid
• Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
• Sumpen er konstrueret, så slam- og lugtproblemer reduceres,  

og opdrift ved høj grundvandsstand forebygges
• Korrosionsfri indvendig PE-rørføring med snapkobling
• Afspærrings- og kontraventiler i rustfrit stål eller PE/PP
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Pumpestyring af mindre pumper ved hjælp af niveauvippe,  

der automatisk starter og stopper pumpen
• Trykstyring af de større pumper ved hjælp af AUTOADAPT, der 

automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget 
motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning

• Aflåseligt PE-topdæksel for fodgængertrafik.

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400, ø600, ø800
Standardlængde: 2.000, 2.500, 3.000 og 4.000 mm.
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SOLOLIFT2
Anvendes steder, hvor der er behov for tømning af en sanitær instal-
lation, men ikke mulighed for bortledning via et afløbsrør med 
minimum fald.  

ANVENDELSE
WC-1, WC-3 og CWC-3 er konstrueret til bortledning af spildevand fra op 
til ét toilet, én håndvask, én brusekabine og ét bidet. CWC-3 er en ekstra 
slank variant, som er konstrueret til væghængt installation. C-3 og D-2 er 
konstrueret til bortledning af (varmt) spildevand fra et badekar, en 
brusekabine, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine og en 
opvaskemaskine.

FORDELE
• Installationsklar løsning
• Høj driftssikkerhed takket være højtydende kværn og motor  

(WC-1, WC-3 og CWC-3)
• Hurtig, nem og ren servicering – unødvendigt at afmontere 

enheden fra installationen.

TEKNISK DATA
Spændingsområde: 1x220-240 V
Max medietemperatur: 50 °C 
 (C-3 75 °C konstant 90 °C op til 30 minutter)
Kapslingsklasse: IP44
Omgivelsestemperatur: +5 til +35 °C
pH-værdi: 4-10.

SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

PE Flex-brønde
Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset 
den enkelte kundes behov – fra lille drænbrønd til store kloakbrønde. 

ANVENDELSE
Pumpestationerne er konstruerede, så servicering kan udføres fra 
terræn. Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig 
rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og 
dæksel – klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
• Sikker drift og lang levetid
• Nem servicering fra terræn
• Brønden er fremstillet af korrosionsfri polyethylen
• Indvendige rør i korrosionsfri PE eller rustfrit stål
• Ventiler i coated støbegods eller rustfrit stål
• Sumpen kan leveres med banket for minimal aflejring
• Bundplade sikrer brønden mod opdrift
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Topdæksel efter behov – fra kælderløsning med støbekrave, aludæk-

sel for gående trafik eller løsning for tung trafik op til 40 tons

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400 til ø3000
Dybde: Op til 12 meter.

GRÅT SPILDEVANDGRÅT SPILDEVAND
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Liftaway B
Til installation under kloakniveau og en enkel løsning til eksisterende 
bygninger, hvor spildevandet skal pumpes ud i kloak systemet. 

ANVENDELSE
LIFTAWAY er konstrueret til pumpning af spildevand uden partikler fra 
gulvafløb, håndvaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner osv., som ikke 
kan sluttes direkte til kloakken pga. manglende naturligt fald.

FORDELE
• Teleskopisk konstruktion for nem justering af højde
• Ekstra teleskopdel kan leveres, så højden kan øges 200 mm
• Fleksibel og let at installere
• Vendbart metaldæksel – skridsikker overflade på den ene side og 

ramme til fliser på den anden
• Kontraventil medleveres.

TEKNISK DATA
Væsketemperatur: 0 til +70 °C 
Vægt: 14,7 kg (uden pumpe)
Tankkapacitet: 100 l
Afgangstilslutning: 1 x DN40 (ø42)
Indløbstilslutninger: 3 x DN100 (ø110)
Udluftning/kabelgennemføring: 1 x DN70 (ø75)
Lydtryksniveau: <65 dB (A)
Pumpeenhed:  Unilift KP/AP (ikke inkluderet)

MULTILIFT
MULTILIFT-løftestationer er komplette anlæg, der er konstrueret til at løfte 
spildevand fra niveauer under kloakniveau i bygninger af alle størrelser. 

ANVENDELSE
En løftestation opsamler spildevand fra et niveau under kloakniveau i 
en bygning og sender det videre til kloaksystemet. Den forhindrer også 
tilbageløb/opstemmet vand i tilfælde af høj vandstand i kloakken.
Flerfamiliehuse samt kommercielle og offentlige bygninger kræver 
dobbeltpumpeanlæg. Vælg mellem MULTILIFT MD, MLD eller MD1/MDV.

FORDELE
• Op til fem motorstørrelser for hver tankstørrelse (M, MD, MLD)
• Formonterede enheder inkluderer en kontraventil (MSS, M, MD, MLD)
• Lav vægt betyder nem håndtering og installation (MSS, M, MD, MLD)
• Brugervenlig mikroprocessor med to sætpunkter (MSS, M, MD)
• To justerbare indløbshøjder i ét anlæg (MSS)
• Trinløs justering af indløbshøjde for (M, MOG, MD, MDG)
• Kvalitetstryksensor uden kontakt med spildevandet og separat 

alarmsensor for høj vandstand
• Fleksible indløbstilslutninger med muffer eller tilslutningsdele
• Tre mulige DN100-hovedindløb og to ekstra indløbstilslutninger
• Stort udvalg af tankstørrelser til alle anvendelsesformål: 66, 100, 120, 

270, 450, 900 og 1350 liter
• Rejfede tankbunde forhindrer bundfældning og reducerer mængden 

af tilbageværende spildevand
• Lufttæt polyethylenmateriale giver et lugttæt anlæg
• Vortex-løbere med fri passage på op til 80 mm
• Unikt pumpedesign af SE-pumperne til MD1/MDV.
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Installation i betonbrønde
Grundfos serviceteam leverer og monterer pumper, rør, ventiler og 
pumpestyringer til individuelle installationer såsom renovering af og 
montage i betonbrønde eller bygværker.

ANVENDELSE
• Montage i betonbrønde med eller uden mellemdæk
• Montage i brønde med separat ventilbrønd
• Tørt opstillet installation i overbygning
• Tørt opstillet installation i separat brønd
• Renovering af eksisterende installation
• Renovering af eksisterende brønd med ny brøndforing og  

pumpeinstallation.

FORDELE
• Erfarne servicemontører med nødvendig og lovbefalet sikkerheds-

udstyr
• Sikkerhed for optimal drift
• Pumpesump designet så slam og lugt problemer reduceres
• Servicevenlig installation
• Alarm og overvågning efter kunde ønske
• Installationen udføres i korrosions fri materialer såsom varmt 

galvaniseret, PE .eller rustfri stål efter kundes ønske
• Opstart og indregulering af erfarne montører/teknikerer
• Afspærringsventiler i korrosionsfri materiale
• Kontraventil tilpasset driftsforholdene så vandslag undgås.

GRÅT SPILDEVANDGRÅT SPILDEVAND
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SORT SPILDEVAND

Ubehandlet spildevand og ufiltreret kloakvand, som 
indeholder fibre, tekstiler og andre faststoffer (inkl. 
afløbsvand fra toilet).

• SEG
• APG
• SL
• S
• PE Standard-brønde
• PE Flex-brønde
• SOLOLIFT2
• MULTILIFT
• Installation i betonbrønd
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APG
UNILIFT APG er en effektiv knivpumpe designet til at løfte og trans-
portere sort spildevand fra en- og tofamiliehuse. Udover at kunne 
anvendes som selvstændig pumpe kan UNILIFT APG også fås som en 
del af en færdig pumpebrønd. Pumpen benytter det solide og kraftige 
knivsystem, som er kendt fra Grundfos store SEG-spildevandspumper. 
Det velafprøvede knivsystem skærer tørstoffer og partikler i stykker, 
så spildevandet let kan pumpes både vertikalt og horisontalt over 
lange afstande til det offentlige kloaksystem.  

ANVENDELSE
• Pumpen er særligt anvendelig ifm. nybyg af en-  

og tofamiliehuse og til mindre etageejendomme.
• Som separat enhed
• Pumpestation (uden for bygningen)
• Løftestation (inde i bygningen)

FORDELE
• Robust knivsystem
• Pumpebrønd med kontraventil forebygger oversvømmelse
• Effektiv og let vedligeholdelse

UNILIFT APG.40.10.1 
UNILIFT APG.40.10.A1

UNILIFT APG.40.10.3 
UNILIFT APG.40.10.A3

Spænding/frekvens 1x220-240V, 50Hz 
1x230V, 50Hz

3x380V, 50Hz 
3x400V, 50Hz

Strømforbrug P1/2 [kW] 1,3/1,0

Nominel [A] 6,8 2,6

Maks. Q [l/s]/H [m] 3,3/26

Svømmeafbryder APG.40.10.A1 er med påbygget svømmeafbryder. APG.40.10.
A3 er med ekstern styring med 1 svømmeafbryder

Dimensioner  
H x B x D [mm] 498 x 254 x 209

Starter pr. time 30

Drift S3 50 %, 1 minut

Væsketemperatur: [°C] 40* (70* i 3 minutter)

Nettovægt [kg] 25

SORT SPILDEVANDSORT SPILDEVAND

S
S-pumper udgør kernen i mange kloaksystemer. De er udvalgt på 
grund af deres styrke, holdbarhed og innovative funktioner såsom 
SmartTrim-løberspaltejusteringssystemet og Smart Seal, der forebyg-
ger lækager.

ANVENDELSE
Pumperne er velegnede til:
• Transport af ufiltreret sort spildevand
• Transport af råvand
• Pumpning af slamholdigt vand
• Pumpning af industrielt spildevand.

FORDELE
• Bredt program
• Drift med eller uden kølekappe
• Neddykket installation eller tøropstilling
• Kanal og vortex-løbere
• Indbygget motorbeskyttelse
• Stort gennemløb.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 9.000 m3/h, 2500 l/sek.
Løftehøjde:  op til 116 m
Effekt: op til 520 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: 80 – 600 mm
pH-værdi: 4-10
Maks. faststofpartikelstørrelse: 145 mm.
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SL 
Grundfos SLV- og SL1-pumper er konstrueret til at håndtere ufiltreret 
kloakvand, spildevand, store mængder overfladevand og procesvand i 
kommunale, offentlige og industrielle anlæg. 

ANVENDELSE
SL-pumperne er konstrueret til at optimere driften af et anlæg. 
Driftssikkerhed, simpel servicering og komplet anlægskompatibilitet 
er nogle af de vigtigste fordele.

SL-pumper er konstrueret til neddykket brug i netværkspumpestatio-
ner, spildevandsrensningsanlæg, offentlige bygninger, boligblokke og 
industrielle anlæg.

FORDELE
• Kabel med stik
• S-tube- og vortex-løbere (partikelstørrelser på op til 160 mm)
• Høj driftsikkerhed med minimum af driftsstop.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 1.008 m3/h, 280 l/sek.
Løftehøjde:  op til 71,3 m
Effekt: 0,9 – 30 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: DN65 til DN300
Maks. faststofpartikelstørrelse: 160 mm
pH-værdi: 6,5-14* 
Eksplosionssikker version: Ja.
*(For varierende PH værdier i mediet 4-14 i PH)

SEG
Grundfos’ SEG-program af grinderpumper er specielt konstrueret til 
pumpning af spildevand og ubehandlet kloakvand i små samfund, 
tyndt befolkede områder uden kloaksystemer eller områder, hvor 
systemer baseret på hældning ikke er velegnede.

ANVENDELSE
Grundfos SEG-pumperne er specielt konstrueret til pumpning af 
ubehandlet spildevand fra private, kommercielle eller kommunale 
kilder. Det høje afgangstryk muliggør transport af spildevand over 
lange afstande.

FORDELE
• Servicevenlig pga. let adgang til hydraulikken og kabel, der kan 

udskiftes på stedet
•  Justerbar og langtidsholdbar hydraulik med god virkningsgrad
•  Patrontætning.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 17 m3/h, 4,75 l/sek.
Løftehøjde:  op til 45,7 m
Effekt: 0,9 – 4 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: DN 40/50
Vægt: 35 – 70 kg
Materiale: Støbejern
pH-værdi: 4-10
Eksplosionssikker version: ja
Skæresystem: Hærdet, rustfrit stål.
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PE Standard-brønde
Rotationsstøbte pumpebrønde til meget konkurrencedygtige priser. 
Brøndene er forsynet med vvs-nummer.

ANVENDELSE
Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig rørfø-
ring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel 
– klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Sikker drift og lang levetid
• Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
• Sumpen er konstrueret, så slam- og lugtproblemer reduceres,  

og opdrift ved høj grundvandsstand forebygges
• Korrosionsfri indvendig PE-rørføring med snapkobling
• Afspærrings- og kontraventiler i rustfrit stål eller PE/PP
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Pumpestyring af mindre pumper ved hjælp af niveauvippe,  

der automatisk starter og stopper pumpen
• Trykstyring af de større pumper ved hjælp af AUTOADAPT, der 

automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget 
motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning

• Aflåseligt PE-topdæksel for fodgængertrafik.

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400, ø600, ø800
Standardlængde: 2.000, 2.500, 3.000 og 4.000 mm.

SOLOLIFT2
Anvendes steder, hvor der er behov for tømning af en sanitær instal-
lation, men ikke mulighed for bortledning via et afløbsrør med 
minimum fald.  

ANVENDELSE
WC-1, WC-3 og CWC-3 er konstrueret til bortledning af spildevand fra op 
til ét toilet, én håndvask, én brusekabine og ét bidet. CWC-3 er en ekstra 
slank variant, som er konstrueret til væghængt installation. 

FORDELE
• Installationsklar løsning
• Høj driftssikkerhed takket være højtydende kværn og motor  

(WC-1, WC-3 og CWC-3)
• Hurtig, nem og ren servicering – unødvendigt at afmontere 

enheden fra installationen.

TEKNISK DATA
Spændingsområde: 1x220-240 V
Max medietemperatur: 50 °C 
Kapslingsklasse: IP44
Omgivelsestemperatur: +5 til +35 °C
pH-værdi: 4-10.

SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

PE Flex-brønde
Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset 
den enkelte kundes behov – fra lille drænbrønd til store kloakbrønde. 

ANVENDELSE
Pumpestationerne er konstruerede, så servicering kan udføres fra 
terræn. Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig 
rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og 
dæksel – klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
• Sikker drift og lang levetid
• Nem servicering fra terræn
• Brønden er fremstillet af korrosionsfri polyethylen
• Indvendige rør i korrosionsfri PE eller rustfrit stål
• Ventiler i coated støbegods eller rustfrit stål
• Sumpen kan leveres med banket for minimal aflejring
• Bundplade sikrer brønden mod opdrift
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Topdæksel efter behov – fra kælderløsning med støbekrave, aludæk-

sel for gående trafik eller løsning for tung trafik op til 40 tons

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400 til ø3000
Dybde: Op til 12 meter.

SORT SPILDEVANDSORT SPILDEVAND

MULTILIFT
MULTILIFT-løftestationer er komplette anlæg, der er konstrueret til at løfte 
spildevand fra niveauer under kloakniveau i bygninger af alle størrelser. 

ANVENDELSE
En løftestation opsamler spildevand fra et niveau under kloakniveau i 
en bygning og sender det videre til kloaksystemet. Den forhindrer også 
tilbageløb/opstemmet vand i tilfælde af høj vandstand i kloakken.
Flerfamiliehuse samt kommercielle og offentlige bygninger kræver 
dobbeltpumpeanlæg. Vælg mellem MULTILIFT MD, MLD eller MD1/MDV.

FORDELE
• Op til fem motorstørrelser for hver tankstørrelse (M, MD, MLD)
• Formonterede enheder inkluderer en kontraventil (MSS, M, MD, MLD)
• Lav vægt betyder nem håndtering og installation (MSS, M, MD, MLD)
• Brugervenlig mikroprocessor med to sætpunkter (MSS, M, MD)
• To justerbare indløbshøjder i ét anlæg (MSS)
• Trinløs justering af indløbshøjde for (M, MOG, MD, MDG)
• Kvalitetstryksensor uden kontakt med spildevandet og separat 

alarmsensor for høj vandstand
• Fleksible indløbstilslutninger med muffer eller tilslutningsdele
• Tre mulige DN100-hovedindløb og to ekstra indløbstilslutninger
• Stort udvalg af tankstørrelser til alle anvendelsesformål: 66, 100, 120, 

270, 450, 900 og 1350 liter
• Rejfede tankbunde forhindrer bundfældning og reducerer mængden 

af tilbageværende spildevand
• Lufttæt polyethylenmateriale giver et lugttæt anlæg
• Vortex-løbere med fri passage på op til 80 mm
• Unikt pumpedesign af SE-pumperne til MD1/MDV.
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Installation i betonbrønde
Grundfos serviceteam leverer og monterer pumper, rør, ventiler og 
pumpestyringer til individuelle installationer såsom renovering af og 
montage i betonbrønde eller bygværker.

ANVENDELSE
• Montage i betonbrønde med eller uden mellemdæk
• Montage i brønde med separat ventilbrønd
• Tørt opstillet installation i overbygning
• Tørt opstillet installation i separat brønd
• Renovering af eksisterende installation
• Renovering af eksisterende brønd med ny brøndforing og  

pumpeinstallation.

FORDELE
• Erfarne servicemontører med nødvendig og lovbefalet sikkerheds-

udstyr
• Sikkerhed for optimal drift
• Pumpesump designet så slam og lugt problemer reduceres
• Servicevenlig installation
• Alarm og overvågning efter kunde ønske
• Installationen udføres i korrosions fri materialer såsom varmt 

galvaniseret, PE .eller rustfri stål efter kundes ønske
• Opstart og indregulering af erfarne montører/teknikerer
• Afspærringsventiler i korrosionsfri materiale
• Kontraventil tilpasset driftsforholdene så vandslag undgås.

SORT SPILDEVANDSORT SPILDEVAND
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TILBAGELØBSSIKRING  
AF KLOAK

Vores produkter virker som højtvands lukke, modvirker tilbageløb 
fra kloak, i tilfælde af skybruds- og opstuvningssituationer.

• PE Standard-brønde
• PE Flex-brønde
• Liftaway B
• MULTILIFT

34 3534



PE Standard-brønde
Rotationsstøbte pumpebrønde til meget konkurrencedygtige priser. 
Brøndene er forsynet med vvs-nummer.

ANVENDELSE
Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig rørfø-
ring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel 
– klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Sikker drift og lang levetid
• Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
• Sumpen er konstrueret, så slam- og lugtproblemer reduceres,  

og opdrift ved høj grundvandsstand forebygges
• Korrosionsfri indvendig PE-rørføring med snapkobling
• Afspærrings- og kontraventiler i rustfrit stål eller PE/PP
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Pumpestyring af mindre pumper ved hjælp af niveauvippe,  

der automatisk starter og stopper pumpen
• Trykstyring af de større pumper ved hjælp af AUTOADAPT, der 

automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget 
motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning

• Aflåseligt PE-topdæksel for fodgængertrafik.

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400, ø600, ø800
Standardlængde: 2.000, 2.500, 3.000 og 4.000 mm.

PE Flex-brønde
Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset 
den enkelte kundes behov – fra lille drænbrønd til store kloakbrønde. 

ANVENDELSE
Pumpestationerne er konstruerede, så servicering kan udføres fra 
terræn. Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig 
rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og 
dæksel – klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning. 

FORDELE
• Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
• Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
• Sikker drift og lang levetid
• Nem servicering fra terræn
• Brønden er fremstillet af korrosionsfri polyethylen
• Indvendige rør i korrosionsfri PE eller rustfrit stål
• Ventiler i coated støbegods eller rustfrit stål
• Sumpen kan leveres med banket for minimal aflejring
• Bundplade sikrer brønden mod opdrift
• Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
• Topdæksel efter behov – fra kælderløsning med støbekrave, aludæk-

sel for gående trafik eller løsning for tung trafik op til 40 tons

TEKNISK DATA
Materialer:  Rustfrit stål, Polyethylen, Polypropylen
Diametre:   ø400 til ø3000
Dybde: Op til 12 meter.

MULTILIFT
MULTILIFT-løftestationer er komplette anlæg, der er konstrueret til at løfte 
spildevand fra niveauer under kloakniveau i bygninger af alle størrelser. 

ANVENDELSE
En løftestation opsamler spildevand fra et niveau under kloakniveau i 
en bygning og sender det videre til kloaksystemet. Den forhindrer også 
tilbageløb/opstemmet vand i tilfælde af høj vandstand i kloakken.
Flerfamiliehuse samt kommercielle og offentlige bygninger kræver 
dobbeltpumpeanlæg. Vælg mellem MULTILIFT MD, MLD eller MD1/MDV.

FORDELE
• Op til fem motorstørrelser for hver tankstørrelse (M, MD, MLD)
• Formonterede enheder inkluderer en kontraventil (MSS, M, MD, MLD)
• Lav vægt betyder nem håndtering og installation (MSS, M, MD, MLD)
• Brugervenlig mikroprocessor med to sætpunkter (MSS, M, MD)
• To justerbare indløbshøjder i ét anlæg (MSS)
• Trinløs justering af indløbshøjde for (M, MOG, MD, MDG)
• Kvalitetstryksensor uden kontakt med spildevandet og separat 

alarmsensor for høj vandstand
• Fleksible indløbstilslutninger med muffer eller tilslutningsdele
• Tre mulige DN100-hovedindløb og to ekstra indløbstilslutninger
• Stort udvalg af tankstørrelser til alle anvendelsesformål: 66, 100, 120, 

270, 450, 900 og 1350 liter
• Rejfede tankbunde forhindrer bundfældning og reducerer mængden 

af tilbageværende spildevand
• Lufttæt polyethylenmateriale giver et lugttæt anlæg
• Vortex-løbere med fri passage på op til 80 mm
• Unikt pumpedesign af SE-pumperne til MD1/MDV.
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Liftaway B
Til installation under kloakniveau og en enkel løsning til eksisterende 
bygninger, hvor spildevandet skal pumpes ud i kloak systemet. 

ANVENDELSE
LIFTAWAY er konstrueret til pumpning af spildevand uden partikler fra 
gulvafløb, håndvaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner osv., som ikke 
kan sluttes direkte til kloakken pga. manglende naturligt fald.

FORDELE
• Teleskopisk konstruktion for nem justering af højde
• Ekstra teleskopdel kan leveres, så højden kan øges 200 mm
• Fleksibel og let at installere
• Vendbart metaldæksel – skridsikker overflade på den ene side og 

ramme til fliser på den anden
• Kontraventil medleveres.

TEKNISK DATA
Væsketemperatur: 0 til +70 °C 
Vægt: 14,7 kg (uden pumpe)
Tankkapacitet: 100 l
Afgangstilslutning: 1 x DN40 (ø42)
Indløbstilslutninger: 3 x DN100 (ø110)
Udluftning/kabelgennemføring: 1 x DN70 (ø75)
Lydtryksniveau: <65 dB (A)
Pumpeenhed:  Unilift KP/AP (ikke inkluderet)

TILBAGELØBSSIKRING AF KLOAKTILBAGELØBSSIKRING AF KLOAK
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AFVANDING

Etablering af anlæg til opsamling og bortledning af 
overflade- og grundvand.

• KPL
• KWM
• SL
• S
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KPL
KPL Aksialpumpen er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde.

ANVENDELSE
Med en flowkapacitet på op til 9.200 l/sek. ved en løftehøjde på op til  
10 m er Grundfos KPL Aksialpumpen ideel til at kontrollere oversvøm-
melser samt til andre formål, hvor der skal flyttes store mængder vand.

FORDELE
• Robust og driftssikker
• Omkostningseffektiv
• Enkel pumpekonstruktion sikrer problemfri drift og lang levetid.
• Alle pumper er testet og registreret enkeltvis, hvilket sikrer effektiv 

levering af korrekte reservedele – selv efter mange år.

TEKNISK DATA
Flow: op til 33.120 m3/h, 9.200 l/sek.
Løftehøjde:  op til 10 m (op til 400 ved forespørgsel)
Effekt: 11-700 kW (op til 850 ved forespørgsel)
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: op til DN 2.200.

KWM
KWM Mixed flow-pumpen er konstrueret til stort flow ved mellemstor 
løftehøjde.

ANVENDELSE
Med en flowkapacitet på op til 5.555 l/sek. ved en løftehøjde på op til 
20 m er Grundfos KWM Mixed Flow-pumpen ideel til at kontrollere 
oversvømmelser samt til andre formål, hvor der skal flyttes store 
mængder vand.

FORDELE
• Robust og driftssikker
• Omkostningseffektiv
• Enkel pumpekonstruktion sikrer problemfri drift og lang levetid.
• Alle pumper er testet og registreret enkeltvis, hvilket sikrer effektiv 

levering af korrekte reservedele – selv efter mange år.

TEKNISK DATA
Flow: op til 20.000 m3/h, 5.555 l/sek.
Løftehøjde:  op til 20 m (op til 400 ved forespørgsel)
Effekt: 11-700 kW (op til 850 ved forespørgsel)
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: op til DN 2.200.

Fig. 3 Performance range, KPL
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SL 
Grundfos SLV- og SL1-pumper er konstrueret til at håndtere ufiltreret 
kloakvand, spildevand, store mængder overfladevand og procesvand i 
kommunale, offentlige og industrielle anlæg. 

ANVENDELSE
SL-pumperne er konstrueret til at optimere driften af et anlæg. 
Driftssikkerhed, simpel servicering og komplet anlægskompatibilitet 
er nogle af de vigtigste fordele.

SL-pumper er konstrueret til neddykket brug i netværkspumpestatio-
ner, spildevandsrensningsanlæg, offentlige bygninger, boligblokke og 
industrielle anlæg.

FORDELE
• Kabel med stik
• S-tube- og vortex-løbere (partikelstørrelser på op til 160 mm)
• Høj driftsikkerhed med minimum af driftsstop.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 1.008 m3/h, 280 l/sek.
Løftehøjde:  op til 71,3 m
Effekt: 0,9 – 30 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: DN65 til DN300
Maks. faststofpartikelstørrelse: 160 mm
pH-værdi: 6,5-14* 
Eksplosionssikker version: Ja.
*(For varierende PH værdier i mediet 4-14 i PH)

S
S-pumper udgør kernen i mange kloaksystemer. De er udvalgt på 
grund af deres styrke, holdbarhed og innovative funktioner såsom 
SmartTrim-løberspaltejusteringssystemet og Smart Seal, der forebyg-
ger lækager.

ANVENDELSE
Pumperne er velegnede til:
• Transport af ufiltreret sort spildevand
• Transport af råvand
• Pumpning af slamholdigt vand
• Pumpning af industrielt spildevand.

FORDELE
• Bredt program
• Drift med eller uden kølekappe
• Neddykket installation eller tøropstilling
• Kanal og vortex-løbere
• Indbygget motorbeskyttelse
• Stort gennemløb.

TEKNISK DATA
 Flow: op til 9.000 m3/h, 2500 l/sek.
Løftehøjde:  op til 116 m
Effekt: op til 520 kW
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
Afgangsdimension: 80 – 600 mm
pH-værdi: 4-10
Maks. faststofpartikelstørrelse: 145 mm.
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REGNVANDSANLÆG

Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært supple- 
ment til den almindelige vandforsyning i bygninger.

• RMQ
• RCME
• SB
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RCME 
Regnvandspumpeanlægget RCME er en komplet “tilslut og pump”-
løsning til overvågning og styring af regnvandsdistributionsanlæg. 
Anlægget er let at betjene og installere med kun én forsyningstilslut-
ning til både trykforøgeren og den neddykkede fødepumpe. Anlægget 
er forsynet med automatisk drikkevandsreserve, som aktiveres, hvis 
opsamlingstanken tømmes, fx i tørre perioder.

ANVENDELSE
RCME er velegnet til installation i:
• Indkøbscentre
• Skoler og kontorbygninger
• Hospitaler og plejehjem
• Gartnerier og andre store haver
• Landbrug og drivhuse.

FORDELE
Tilslut og pump-løsningen giver mange fordele:
• Installationsklar enhed
• Integreret drikkevandsreserve
• Kompakt størrelse
• Støjsvag konstanttrykforøger
• Kan tilpasses varierende flowbehov
• Justerbart konstanttrykniveau.

TEKNISK DATA
Flow: 5,6 m3/h
Løftehøjde:  44,2 m.
Tankvolume: 108 l

RMQ
RMQ-regnvandsstyringen er udviklet til overvågning og styring af 
anlæg til udnyttelse af regnvand.

ANVENDELSE
Regnvandsstyringen er velegnet til transport af vand fra anlæg til 
udnyttelse af regnvand i:
• En- og tofamiliehuse
• Feriehytter
• Gårde
• Haver og drivhuse. 

FORDELE
• Mulighed for automatisk og manuelt skift mellem regnvandstank 

og integreret vandværksvandtank
• Akustisk/visuel alarm i tilfælde af overløb i den integrerede 

vandværksvandtank.

TEKNISK DATA
 Tryk: op til 7,5 bar
Tilløbstryk: maks. 4 bar
Sugehøjde: maks 8 m
Væsketemperatur: 0 til +35 °C
Vægt: 27 kg.
Termisk beskyttelse: ja

Der findes to modeller, RMQ-A og RMQ-B.  
RMQ-A har en analog måling af niveauet i tanken.
I overensstemmelse med EN1717
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SB og SBA
Dykpumpe til regnvandsanlæg.

GRUNDFOS SB
Grundfos SB er en dykpumpe til pumpning af rent vand og er beregnet 
til anvendelse i en- og tofamiliehuse. Til automatisk drift skal SB-
pumpen anvende en ekstern styring, fx Pressure Manager.

GRUNDFOS SBA
Grundfos SBA er en komplet alt i en-enhed. Den bygger på den 
gennemprøvede SB-platform, men leveres med en indbygget styrings-
enhed, der eliminerer behovet for ekstern pumpestyring.

ANVENDELSE
• Regnvandsanlæg
• Private brønde (kun SBA)

FORDELE
Alle SB og SBA fås i følgende konfigurationer:
• Med integreret indløbssi (1 mm maskestørrelse)
• Eller med sideindløb/fleksibel sugeslange med flydende indløbssi  

(1 mm maskestørrelse).

TEKNISK DATA
Flow: 6,6 m³/h
Løftehøjde: 43,3 m
Maks. partikelstørrelse: 1 mm
Væsketemperatur: 0 til +40 °C
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STYRINGER

Vi har et bredt udvalg af beskyttelsesanordninger og 
styringer til vores produkter.

• AUTOADAPT-modul
• LC 231/LC 241
• LC 232/LC 242
• Dedicated Controls
• CIM/CIU
• CU100
• MP204
• PM2
• LLC 1000 W

46 47



LC 231/LC 241
Grundfos LC-niveaustyringen er designet til installationer med en eller 
to pumper og ideel til tømning i forbindelse med spildevandsbrønde 
samt fyldning af bassiner og tanke. 

Grundfos LC-niveaustyringer fås i to varianter: 
• LC 231 – en kompakt løsning, komplet med certificeret motor-

beskyttelse
• LC 241 – en modul opbygget tavleløsning med mulighed for 

brugertilpasning. 

FORDELE
• Nem konfigurering med GRUNDFOS GO Remote  

uden dongle (via bluetooth)
• Pumpe- og systembeskyttelse
• Nem SRO, BMS og CTS-integration

AUTOADAPT-pumper
AUTOADAPT er en indbygget styring udviklet efter markedets ønsker 
om en mere simpel installation ”én pumpe, ét kabel”. Med AUTOADAPT 
skal du blot sætte stikket i og starte pumpen – det kalder vi ”tilslut og 
pump”. AUTOADAPT sikrer, at pumpen automatisk indstiller sine egne 
start-/stop-niveauer og laver automatisk alternering, ligesom mo-
torbeskyttelse er indbygget og korrekt omløbsretning sikret.

Der kan kommunikeres med pumpen på forskellige måder, enten ved 
at tilkoble serviceværktøjet PC-TOOL eller ved hjælp af Grundfos GO/
R100 og et tilkoblet CIU-interface. Endelig kan CIU-interfacet tilkobles 
pumpen og informationerne i pumpen tilgås via et SCADA-system. 
Derved kan der udlæses forskellige driftsdata fra pumpen, desuden 
kan forskellige parametre så som start- og alarm-niveauer, efterløbstid 
og antiblokering justeres.

FORDELE
• Indbygget trykstyring og motorværn
• Direkte tilslutning af el-kabel
• Ingen behov for separat styreskab/pladeskab
• Ingen driftsproblemer med niveauvipper eller elektroder
• Automatisk tjek af pumpehjulets omløbsretning
• Automatisk logning af driftsdata
• Kommunikation via CIU-modul.

Kan bl.a. fås til spildevandspumperne SL og SEG som er nævnt her i 
brochuren. 

DEDICATED CONTROLS
Dedicated Controls er en pumpestyring, som kombinerer en lang 
række avancerede funktioner med det store intuitive og brugervenlige 
grafiske display.

Opstarten af systemet kan foretages direkte på skærmen ved hjælp af 
opstartsguide, hvor man med enkle trin ledes igennem hele opsætnin-
gen. Det er også muligt at opstarte og indregulere styringen hjemme-
fra ved brug af Grundfos PC-TOOL, som er et pc-baseret værktøj, og så 
efterfølgende uploade opsætningen i styringen.

FORDELE
• Læsevenlig farveskærm
• USB-port til PC-tool
• Kalkulation af overløbsmængde
• Serviceknap
• Brugerdefinerede tællerindgange
• Navngivning af digitale indgange
• Oversigt over valg af alarmer/advarsler
• SMS-afsendelse ved manglende SCADA
• Styring af op til 6 pumper med mulighed for gruppering
• Alternering af pumper
• Automatisk funktionskontrol, så pumperne ikke gror fast
• En lang række beregninger af fx tilløb, pumpekapacitet parallel 

pumpedrift samt specifik energi [Wh/m3]
• Daglig tømmefunktion, overløbsregistrering eller vilkårligt start-

niveau.

LC 232/LC 242
Grundfos LC 232- og LC 242 styringer er designet til applikationer med 
en eller to pumper og er ideel til vandindtag i private installationer 
eller mindre vandværker samt til vandafledning på byggepladser. 
Styringen er også ideel til tømning eller påfyldning af tanke med 
svømmekontakt eller analog niveausender. Styringen er udstyret med 
foruddefinerede indstillinger, der passer til disse applikationer, så den 
er nem at starte op. 

LC 232- og LC 242- styringer kan understøtte op til fem styringsniveauer 
for både analog niveausender eller svømmekontaktdrift i f.eks. 
tankanvendelser eller for at undgå overpumpning af dit borehul i 
vandindtags- eller vandingsanvendelser.

FORDELE
• Enkel installation og idriftsættelse
• Grundlæggende kontrolfunktioner
• Kundespecifikt tilpasning
• Overvågning og kontrol med SCADA systemer
• Lethed - lad LC holde dig orienteret

STYRINGERSTYRINGER
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CU100
CU100 er en enkel styring til mindre pumper, den fås i forskellige 
udgaver til både drænvand og sort spildevand. I spildevandsstyringen 
er indbygget en timer, der bestemmer pumpens efterløbstid, derved er 
det kun nødvendigt med en svømmeafbryder.Niveauvippe til start af 
pumpen er medleveret, kabellængden på vippen er 10 meter.

Der kan sluttes én pumpe til hver kontrolboks.

FORDELE
CU100 er udstyret med auto/manuel omskrifter samt start/stop-afbry-
der i fronten. Der er naturligvis mulighed for tilslutning af pumpens 
termoafbryder for overvågning af denne. Endvidere er der fasefølge-
viser for 3-faset installation.

Ønskes der højtvandsalarm, tilbydes dette som tilbehør fx i form af en 
ekstra højtvandsvippe samt alarmenhed, alternativt anbefales 
Grundfos LC/LCD styring.

CIM/CIU
CIU/CIM modulerne muliggør, at pumper, styringer og styringskompo-
nenter, som det elektroniske motorværn MP204 eller frekvensom-
formeren CUE, kan kommunikere med et standardnetværk. 

ANVENDELSE
CIM-modulerne er et indstikskort til indbygning direkte i fx MAGNA3, 
E-pumper (11-22 kW), Dedicated Controls til spildevands pumper samt 
MPC-anlæg med farveskærm (CU352). 

CIU-enheden er til alle Grundfos-produkter med et GENIbus-interface 
som fx små E-pumper, cirkulationspumper, trykforøgere og frekvensom-
formere (CUE). CIU-enheden har en integreret 24 til 240 V strømforsyn-
ing og er forberedt til montering på DIN-skinne eller direkte på væg. 

SYSTEMER
CIM 050 Genibus 
CIM 060  Glowpan WIFI-modul til Grundfos GO  
CIM/CIU 100 LON
CIM/CIU 110 LON (MPC)
CIM/CIU 150 Profibus DP 
CIM/CIU 200 Modbus RTU  
CIM/CIU 250 GSM/GPRS   
CIU 251 GSM/GPRS med 4 digitale/analoge indgange
CIM/CIU 300 BACnet
CIM/CIU 500 Profinet/Modbus TCP
CIM/CIU 271   GRM (et mini SCADA-anlæg, der kræver abonnentsaftale).

Desuden findes en tilsvarende række moduler specifikt til AUTOADAPT-pumperne.

PM2
Grundfos Pressure Manager er en alt i én-løsning – et intelligent vandfor-
syningsanlæg, der styrer din pumpe i forhold til forbruget i dine private 
vandforsynings- og trykforøgeranlæg.

ANVENDELSE
PM2 er en alsidig styringsløsning med indstillelig pumpestart fra 1,5 til 
5 bar. Dette muliggør tilpasning til forskellige typer installationer og 
ønskede komfortniveauer. Starttrykket indstilles inde i enheden, 
hvorimod det aktuelle tryk kan aflæses på det intuitive lysdiodedisplay 
på fronten af Pressure Manager.

FORDELE
• Brugervenligt interface
• Frit valg mht. installationsstilling
• Fleksibel strømforsyning
• Roterende afgangstilslutning
• Beskyttelsesfunktioner
• Integreret tryktank 
• Velegnet til strømforsyning fra benzingeneratorer
• Indikator, der viser, at strømmen er tilsluttet
• Indikator, der viser, at pumpen kører
• Indikator for alarm
• Tørløbssikring
• Roterende afgangstilslutning.

MP204 motorbeskyttelses-enhed
MP 204 beskytter pumpemotorer mod underspænding, overspænding 
og andre udsving i strømforsyningen, hvilket sikrer en stabil pumpey-
delse. Måler overgangsmodstanden til jord inden opstart, dermed er 
både pumpe og kabel beskyttet.

Pumpemotorerne beskyttes også mod overophedning, der forårsages 
af sådanne udsving, og som nedsætter pumpelevetiden. Ud over at 
sikre pålidelig drift kan MP 204 også holde øje med energiforbruget, 
hvilket giver mulighed for at optimere forbruget.

ANVENDELSE
MP 204 kan bruges alene som motorværn, desuden kan det indgå i en 
GRM overvågningsløsning eller spildevandsstyringen Dedicated 
Controls, hvor det fungerer som et motorværn og som en dataopsam-
lingsenhed, således at måleværdierne fra motoren kan præsenteres. 

MP 204 dækker et driftområde fra 3 til 999 A samt spændinger fra 100 
til 480 VAC. MP 204 er konstrueret til 1- og 3-fasede motorer. I 1-fasede 
motorer måles også start- og driftskondensatorerne. Cos φ måles i 
både 1- og 3-fasede systemer.

STYRINGERSTYRINGER
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LLC 1000 W niveaustyring
Med LLC 1000 W Niveaustyring åbnes der mulighed for elektronisk 
overvågning af vandstanden i selv smalle pumpebrønde ifm. renove-
ring af ældre brønde eller ved nyetablering under trange forhold.

ANVENDELSE
LLC 1000 W Niveaustyring kan indstilles til lavere start/stop-niveauer 
end de traditionelle svømmeafbrydere. Løsningen kan således 
anvendes som alternativ i UNILIFT-serien og til alle en-fasede pumper 
op til 1000 W uden flyder.

Indstilling af start-/stopniveau og alarmniveau sker ved afkortning af 
elektroder i overensstemmelse med de ønskede niveauer.

FORDELE
•  Til en-fasede pumper under 1000 W (Unilift CC/KP/AP)
• Elektronisk overvågning af vandstanden i selv smalle pumpebrønde
• Renovering/etablering af små/smalle pumpesumpe
• Indbygget alarmbuzzer i kontrolboksen
• En potentialfri kontakt for tilslutning af ekstern alarm eller signal til CTS
• Individuel tilpasning af start/stop
• Med Unilift CC kan den bruges som lænsepumpe i kælderrum.
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OM GRUNDFOS SERVICE
Filosofien bag Grundfos Service & Solutions er at 
tilgodese din forretnings behov for professionel 
service i hele pumpens levetid – lige fra valg af 
pumpeløsning til drift og udskiftning. Med over 65 års 
branchekendskab, et landsdækkende og globalt 
netværk af servicepartnere og en utrættelig ambition 
om altid at understøtte vores kunders skiftende behov 
for serviceydelser er Grundfos en samarbejdspartner, 
som har øje for din forretning.

UNDGÅ FEJL VED OPSTART AF GRUNDFOS PUMPE-
BRØND
Grundfos’ pumpeløsninger til kloakspildevand er 
avanceret teknologi og solidt kram. Derfor kan selv 
små finjusteringer af pumpeindstillingerne have stor 
effekt i pumpens lange levetid.

Grundfos har et meget fordelagtigt tilbud om 
opstart og indregulering af pumpebrønde til 
dræn- og sort spildevand. Det er et tilbud, der er 
både entreprenørens, kloakmesterens og husejerens 
sikkerhed for en driftsikker, økonomisk og ydelses-
mæssigt velfungerende pumpebrønd uden stoppede 
afløb, ophobninger og problemer med lugt. 

Med startpakken fra Grundfos er behovet for tilsyn 
minimeret. Skulle der alligevel opstå problemer, er 
installationen omfattet af 2 års døgnservice (regnet 
fra opstart), hvor teknikere fra Grundfos Service 
foretager fejlretning på stedet. Problemer, der 
skyldes produktions- og materialefejl, rettes uden 
beregning inden for garantiperioden. 

Med Grundfos Service & Solutions som samarbejds-
partner er dine pumper sikret maksimal ydeevne og 
minimal nedetid. 

Læs mere på grundfos.dk/service, ring til os på 87 50 
50 56 eller send en mail til service-dk@grundfos.com.
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