
Házi, kerti vízellátás, nyomásfokozás - áttekintés

1. SCALA2 -Áll. nyomást tartó, önfelszívó, kompakt vízellátó szivattyú
  

SCALA2 az új, komplett nyomásfokozó szivattyú, kis méretű és csendes, amely mindig minden
csapnál tökéletes víznyomást szolgáltat, a magába foglal intelingens szivattyúszabályozás
segítségével, amely felügyeli a rendszert és kompenzál bármilyen nyomásesést. Ez azt jelenti,
hogy ha egyszer beállította a víznyomás szintjét, a SCALA2 gondoskodik arról, hogy folyamatos
vízáramlás legyen minden csapon keresztül, attól függetlenül, hogy mennyi a hozzáfolyási
nyomás és hány csap van megnyitva.

  Részletes típustájékoztató
  2. MQ - Komplett vízellátó
  

Az MQ kompakt vízellátó rendszer  telepítése rendkívül egyszerű. A nyomáskapcsoló vagy a
tartály be van építve az MQ egységbe. Ráadásul, önfelszívó és vízhűtött, rendkívül alacsony
zajszinttel. 

  

Az MQ egységet úgy tervezték, hogy problémamentesen üzemeljen.  Mivel időjárás-, és
korrózióálló anyagokból készült ezért kültérre is telepíthető és ivóvízhez is használható. Kültéri
telepítés esetén ajánlatos megfelelő burkolattal védeni a szivattyút. 

    
    -  Biztosítja a vízellátás folytonosságát  
    -  Önfelszívó  
    -  Csökkenti a problémák miatti költségeket  

  Részletes típustájékoztató
  3. JP - Önfelszívó, jetszivattyúk
  

A kisméretű és hasznos Grundfos Jet szivattyúkat hosszútávra és az esővíz problémamentes
hasznosítására tervezték olyan alkalmazások számára mint a kerti locsolás vagy autómosás. 

  

A JP szivattyú önfelszívó, együtemű centrifugális szivattyú axiális szívócsonkkal és radiális
nyomócsonkkal. A szivattyú vezetőlapátokkal felszerelt kinyomó része optimális önfelszívást
biztosít.  Stabil működés légbuborékokkal teli folyadék esetében is.

  Részletes típustájékoztató
  4. Házi vízellátók
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-

  Részletes típustájékoztató
  5. Áramláskapcslók, nyomásvezérlők
  

Az egységes Grundfos Pressure Manager olyan intelligens vízmű, amely a házi vízellátó és
nyomásfokozó rendszerben a fogyasztásnak megfelelően szabályozza a szivattyút.  

  

A Pressure Manager két nagyszerű megoldást kínál Önnek:  a PM1 az alapvető rugalmasság
és a PM2 a teljeskörű irányítás. Mindkettőt arra tervezték, hogy a napi munkája során levegye
Önről a terhet és ügyfeleit minden nap boldoggá tegye. 

    
    -  Biztosítja a vízellátás folytonosságát  
    -  Csökkenti a problémák miatti költségeket  
    -  Energiatakarékos  
    -  Hosszú élettartama van  
    -  Problémamentes működés  
    -  Robosztus elektronika  
    -  Minden szivattyúméretnek megfelel  

  Részletes típustájékoztató
          6. CM - Vízszintestengelyű, többfokozatú szívattyú
  

CM - Vízszintestengelyű, többfokozatú szívattyú

  7. CME Booster
  

A CME Booster állandó víznyomást nyújt többféle otthoni alkalmazás számára is.  Ez azt jelenti,
hogy a végfelhasználót többé nem fogja a víznyomás ingadozása zavarni, ami annak
köszönhető, hogy az igény nő vagy csökken vagy mert a szivattyú elindul vagy megáll. A CME
Booster használattól függetlenül állandóan tartja a nyomást. Az állandó nyomás megnövekedett
komfortot biztosít.

  

Ráadásul a CME Booster személyre szabhatóvá teszi a víznyomást.  Egy gombnyomásra a
nyomás szintje a kívánt mértékben emelkedik vagy csökken.
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    -  Az integrált sebességszabályozás állandó nyomást biztosít.  
    -  Kompakt  
    -  Robosztus, rozsdamentes acél  
    -  Könnyű üzembehelyezés  
    -  Szárazonfutás elleni védelem  
    -  Alacsony zajszint, 55dB  

  8. SB, SBA, SB HF - Esővízhasznosító szivattyú
  

A SB szivattyúk többfokozatú búvárszivattyúk, amelyet házi tartályok, kis mélységű kutak és
esővíz alkalmazások tiszta vizének szivattyúzására terveztek.
Az SB szivattyút szabályzás céljából célszerű Grundfos Pressure Managerrel (PM) kombinálni.

  

A SBA többfokozatú búvár nyomásfokozók teljes minden az egyben egységek, amelyeket házi
tartályok, kis mélységű kutak és esővíz alkalmazások tiszta vizének szivattyúzására terveztek. 
Beépített vezérlőegységgel készülnek
, melynek köszönhetően nincs szükség külső szivattyúvezérlésre. 

  

A SB és SBA szivattyú kiváló minőségű kompozit és rozsdamentes acél anyagokból készülnek.

  

Kétféle változatban rendelhetők:
• beépített 1mm-es perforációval ellátott szűrős kivitel
• a szivattyú alsó oldalán lévő bemeneti csonkhoz egy rugalmas szívócső 
 és egy 1mm-es perforációval ellátott lebegő szűrőkosár tartozik.

  

Mindkét változatból van úszókapcsolóval és úszókapcsoló nélkül szerelt.
Az úszókapcsoló automatikus szárazonfutás védelmet biztosít.

  

A SB HF szivattyúk többfokozatú, rozsdamentes acél búvárszivattyúk, amelyet házi tartályok, 
nagyobb mélységű kutak és esővíz alkalmazások tiszta vizének szivattyúzására tervezték.

  

Az SB HF a szivattyú alján elhelyezett szívószűrővel illetve szárazonfutás elleni védelmet
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biztosító úszókapcsolóval van ellátva. 
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