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 Komplett házi vízellátó berendezés
  

Az MQ házivízellátó rendszernél a többfokozatú önfelszívó szivattyú, a légüst, a motor és a
vezérlés kompakt egységet alkotnak, amely méretét tekintve alig nagyobb egy normál kerti
szivattyúnál. 
A beépített 0,4 l-es membrános légüstnek köszönhetően nincs többé időigényes és fáradtságos
telepítés.
Beépített szárazonfutás elleni védelem és visszacsapószelep. 2 m kábellel, földelt villásdugóval
és beépített kombinált Reset/ Be/KI kapcsolóval. 
Nyomás- és szívási oldalon a csatlakozások ± 5°-kal dönthetőek és ezáltal egyszerűbbé teszik
a telepítést.
Indul a szivattyú, ha áramlást érzékel a vízfelhasználó berendezés nyítása miatt vagy ha a
nyomás kisebb mint 2 bar , és megáll, ha a vízfelhasználás elzárásából adódóan az áramlás is
megszűnik.

  

Tulajdonságok:

  

A Grundfos MQ egy kompakt nyomásfokozó berendezés kifejezetten házi vízellátási
feladatokra, valamint olyan alkalmazásokra, ahol a kompakt és egyszerű felépítés, az egyszerű
beépítés és üzemeltetés alapfeltétel. Önfelszívó képességüknek köszönhetően a Grundfos MQ
szivattyúk maximum 8 méter mélyről képesek a víz kiemelésére. Kompakt kialakításuk
következtében nincs szükség külön légüstre és nyomáskapcsolóra, mert ezek a
rendszerelemek a berendezésbe vannak integrálva.
Az MQ egy komplett, minden az egyben rendszer,szivattyúval, meghajtómotorral, légüsttel,
kombinált nyomás és áramlásérzékelővel, szabályozó egységgel és visszacsapó szeleppel.
A szabályzóegység automatikusan elindítja a szivattyút vízelvétel esetén, illetve leállítja azt, ha
megszűnik a vízelvétel.
Továbbá a szabályzóegység biztosítja a szivattyú védelmét a rendszer meghibásodása esetén.
A kompakt kialakításnak köszönhetően a szivattyú nem igényel nagy helyet, és könnyen
beépíthető.
A szivattyú körül nincs szükség szabad térre.
A szivattyú rendelkezik egy ki/bekapcsoló gombbal,és jelzőlámpákkal ellátott felhasználóbarát k
ezelőpanellel. 
A jelzőlámpák a szivattyú üzemállapotát mutatják. Mivel a szivattyú önfelszívó, ezért képes a
víz felszívására akkor is, ha a szivattyú a vízszint 
felett van elhelyezve. Miután a szivattyút feltöltötték vízzel képes 5 perc alatt 8 m mélyről
felszívni a vize. 
Ez jelentősen megkönnyíti a szivattyú beüzemelését és lehetővé teszi a vízellátást olyan
beépítési
helyzetekben, ahol fennáll a szárazonfutás vagy a szívócső szivárgásának lehetősége.
Ha fennáll szárazonfutás vagy túlmelegedés veszélye,például beragadás vagy túlterhelés
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esetén,
a szivattyú automatikusan leáll, és megvédi a motort a leégéstől. 
A szivattyú rendelkezik automatikus újraindítási funkcióval. Szárazonfutás vagy hasonló
vészhelyzet eseténa szivattyú leáll. 
A szabályozóegység megkísérli a szivattyú újraindítását 30 percenként, egy 24 órás
periódusban. Az újraindítás funkció kikapcsolható.
A hidraulikai kialakításnak, és a belső hűtésnek köszönhetően a szivattyú különösen alacsony
zajszintű, így 
egyformán alkalmas külső és belső elhelyezésre. A beépített membrános légüst lecsökkenti a s
zivattyú indulásainak és megállásainak számátha szivárgás van a rendszerben, ezzel megóvja
a 
szivattyút a túlzott igénybevételtől. 
A szivattyúnak nincs szüksége karbantartásra.

  

Általános ismertető

  

Jelleggörbék:
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http://hu.grundfos.com/products/find-product/mq.html#overview
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Szórólap                                               

  

Méretek:

  

 

  

Kezelési utasítás&nbsp;                 

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=342}
{product_snapshot:id=53}
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http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-579853.pdf
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-3565838.pdf

