
PRISKRBITE SI  
BOLJŠI TLAK VODE

Boljši 
Sistemi za 
Dvig Tlaka

IZOGNITE SE SLABEMU UDOBJU 
DOMA Z GRUNDFOS SISTEMOM 
ZA DVIG TLAKA VODE
Pomanjkanje tlaka vode, nihajoča 
temperatura v tušu, glasne cevi ali črpalka, 
uporaba preveč vode ali pa imate napačno 
črpalko v vašem sistemu za dvig tlaka?  
V Grundfos Lab vam pokažemo kako preseči 
te izzive in si pridobiti boljši sistem za dvig 
tlaka z maksimalnim udobjem. 

Oglejte si več na grundfos.com

CMBE 
Popoln pritisk vode

– za večje inštalacije

SQE 
Vodooskrba

z dvigom tlaka

SBA 
Potopna črpalka za dvig 

tlaka z integriranim 
krmilnikom 

UNILIFT 
Kompaktna 
in zanesljiva 

drenažna črpalka 
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STANDARDNA
INŠTALACIJA

PRIPADAJOČA TLAČNA 
POSODA

TLAČNI
SENZOR

SQE

CU 301
KONTROLNA ENOTA

Določanje in izbor SQE paketa s konstantnim tlakom

NV

max. 20m

NV

max. 20m

NV

max. 20m

UPORABA MAKS.
8 ODJEMOV*

MAKS.
13 ODJEMOV*

MAKS.
19 ODJEMOV*

Enonadstropna
hiša

NV≤15m
NV≤35m

SQE paket 3-65

NV≤30m

SQE paket 5-50
SQE paket 2-55

15m<NV≤45m

SQE paket 2-85
35m<NV≤75m

SQE paket 3-105

30<NV≤50m

SQE paket 5-70
45m<NV≤75m

SQE paket 2-115

Dvonadstropna
hiša

NV≤12m
NV≤32m

SQE paket 3-65

NV≤27m

SQE paket 5-50
SQE paket 2-55

12m<NV≤42m

SQE paket 2-85
32m<NV≤72m

SQE paket 3-105

27m<NV≤47m 

SQE paket 5-70
42m<NV≤72m

SQE paket 2-115

Tronadstropna
hiša

NV≤10m
NV≤30m

SQE paket 3-65

 NV≤25m
 

SQE paket 5-50
SQE paket 2-55

10m<NV≤40m

SQE paket 2-85
30m<NV≤70m

SQE paket 3-105

25m<NV≤45m
 

SQE paket 5-70
40m<NV≤70m

SQE paket 2-115

SQE sistem za vzdrževanje konstantnega 
tlaka 
SQE sistem je namenjen vzdrževanju 
konstanega tlaka pri različnih uporabah:
oskrba gospodinjstev z vodo, manjše 
distribucijske vodovodne napeljave, zalivanje.
SQE sistem sestavljajo: SQE 3’’ potopna 
črpalka s 40m kabla in vgrajenim 
protipovratnim ventilom, CU 301 kontrolna 
enota, 8 litrska tlačna posoda, tlačni senzor, 
manometer in ventil.

CU301 KRMILNA ENOTA
CU 301 krmilna enota omogoča vzdrževanje 
na njej nastavljenega konstantnega tlaka. 
Uporabnik nastavi želeni tlak vode s 
pritiskom na gumb UP ali DOWN, preostalo 
pa naredi CU 301.

PREDNOSTI:
• enostavna montaža, uporaba in 

vzdrževanje
• nastavitve izhodnega tlaka (2-5 bar) preko 

tipk na CU 301 nadzorni plošči
• zaščita proti suhemu teku
• nadzor konstantnega tlaka
• nadzor in upravljanje črpalke prek 

kontrolne enote
• dodatno vzdrževanje ni potrebno

Potopne črpalke SQ so namenjene 

uporabi z neprekinjenim delovanjem 

ali delovanjem s prekinitvami, na 

primer oskrba gospodinjstev z vodo, 

manjše distribucijske vodovodne 

napeljave in za namakanje.

Zaradi njene posebne oblike je 

možna montaža v vrtino (79mm/3’’)..

NV - Nivo vode
* Korito, pomivalni in pralni stroj, stranišče,...
Opomba: Predlagani tipi črpalk ne obsegajo vseh 
možnosti črpalk SQ/SQE, ki so na voljo.

SQ

SQE

SOLOLIFT2

Grundfos Ljubljana, d.o.o.
Tehnološki park 22a 
1125 Ljubljana 
Telefon: 01 568 06 10
www.grundfos.si

WC-1
• Namenjen je odvodu iz stranišča in enemu priključku  

(npr. umivalnik ali pisoar)
Dimenzija odvoda:
• Ø22/25/28/32/36/40
Dimenzije priključkov:
• 1 x DN100
• 1 x DN40
Najvišja temperatura tekočine 50oC.

WC-3
• Namenjen je odvodu iz stranišča in trem priključkom 

(npr. umivalnik, tuš, pisoar ali bide)
Dimenzija odvoda:
• Ø22/25/28/32/36/40
Dimenzije priključkov:
• 1 x DN100
• 3 x DN40
Najvišja temperatura tekočine 50oC.

CWC-3
• Namenjen je odvodu iz vgradnega stranišča in trem priključkom 

(npr. umivalnik, tuš, pisoar ali bide)
Dimenzija odvoda:
• Ø22/25/28/32/36/40
Dimenzije priključkov:
• 1 x DN100
• 3 x DN40
Najvišja temperatura tekočine 50oC.

Lastnosti modela D-2
• Namenjen je odvodu odpadne vode iz tuša in umivalnika
Dimenzija odvoda:
• Ø22/32
Dimenzije priključkov:
• 2 x DN40
Najvišja temperatura tekočine 50oC.

Lastnosti modela C-3
• namenjen je odvodu iz pralnega/pomivalnega stroja, tuša in 

umivalnika
• zaradi visoko kakovostnega nerjavečega jekla (AISI 316) je C3 zdaj 

primeren tudi v kombinaciji s hišnimi mehčalci vode.
Dimenzija odvoda:
• Ø22/25/28/32/36/40
Dimenzije priključkov:
• 1 x DN40 na dnu črpalke
• 1 x DN40 na levi strani črpalke
• 1 x DN40 na desni strani črpalke
Najvišja konstantna temperatura tekočine je 75oC in do 30 minut 90oC.

Check the new SQ selection tool on Grundfos for Installer



SCALA2 JP CMBE SBA UNILIFT PM

NA VOLJO PET 
VELIKOSTI ZA VSE 

POTREBE HIŠNE 
VODOOSKRBE

SCALA1

ZA HIŠNI DVIG TLAKA, LAHKO DOBITE VODO  

NA ZAHTEVO ZA:

• Pipe in tuš v domu

• Vrt in namakanje zelenice

 

DODATNO JE SCALA1 POPOLNA REŠITEV ZA DVIG TLAKA V 

ENOSTAVNIH KOMERCIALNIH UPORABAH, NA PRIMER:

• Rastlinjak

• Namakanje

• Pranje avtomobilov

• Proizvodni deli (sadje in zelenjava) v supermarketih

V kolikor je potreben večji pretok, je to enostavno z dvojno 

nastavitvijo črpalk z dodatki, ki so na voljo (vključujoč 

osnovno ploščo, kable, vhode in izhode).

Nato lahko sledite vodenemu spletnemu konfiguratorju z 

uporabo aplikacije Grundfos GO REMOTE.

SCALA2 je namenjena za 

gospodinjstva do 3 nadstropij in do 

8 armatur.

Dvig tlaka iz omrežja: povečanje 

tlaka vode, dobavljene iz 

vodovodnega sistema.

Povečanje tlaka iz rezervarjev: 

Povečanje vodnega tlaka iz raznih 

rezervarjev.

Povečanje tlaka iz vodnjakov: 

Črpanje vode iz globine do 8 metrov.

Notranja in zunanja uporaba X4D, 

ohišje tip 3

CMBE je frekvenčno krmiljen 

sistem za dvig tlaka, namenjen 

družinskim hišam in manjšim 

objektom. 

Prednosti: stalen tlak prek 

vgrajenega krmilnika hitrosti, 

preprosta namestitev, zaščita 

pred suhim tekom.

JP je samosesalna, enostopenjska 

centrifugalna jet črpalka. Ima izvrstno 

sesalno zmogljivost in je narejena 

za dolgo delovanje brez težav. Za 

zvišanje udobja, se lahko JP črpalka 

opremi z Grundfos nadzorom tlaka ali 

s s tlačnim stikalom kombiniranim z 

Grundfos tlačno posodo.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI:

• Samosesalna, sesalni dvig do 8m

• robustni dizajn in materiali brez 

korozije za dolgo življensko dobo

• dvižna ročica za enostavno 

premikanje

Narejeno za dvig tlaka v hišnih vgradnjah, uporabite SCALA1 za črpanje iz strešnih zalogovnikov, pomožnih zalogovnikov ali 

zalogovnikov vgrajenih v tla. Popolna je tudi za vodooskrbo iz nizkih vodnjakov (manj kot 8 m) ter za dvig tlaka vode iz omrežja.

Grundfos nadzorna plošča 

Pressure Manager (PM) je 

namenjena avtomatskemu 

vklopu črpalk v manjših sistemih 

vodooskrbe. 

Na voljo je enostavna različica 

PM1 in PM2, z možnostjo 

nastavitve vklopnega tlaka.

Potopna črpalka z avtomatskim 

delovanjem-ena enota. Nova 

črpalka Grundfos SBA je vse-v-enem 

potopna črpalka za črpanje vode iz 

plitvih vodnjakov (<8 metrov) ali 

talne vode/deževnice iz rezervoarja. 

Narejena je na preizkušeni SB 

platformi, z vgrajeno nadzorno 

enoto - izniči potrebo po zunanjem 

nadzoru črpalke.

PREDNOSTI:

• Enostavna izbira&vgradnja - vse-v-

enem enota

• Samodejni zagon/zaustavitev

• Delovanje brez hrupa - črpalka v 

posodi (potopljena)

• Zaščita pred suhim 

tekom&preobremenitvijo

UNILIFT KP/AP/CC so potopne 

črpalke za odpadno vodo, s prostim 

prehodom delcev od 10-50mm za 

različne uporabe. 

Prednosti: zanesljivost, prenosna 

kompaktna oblika, možnost z ali 

brez plovnega stikala, prigrajena 

zaščita motorja.

NOVO

SCALA1 3-35 SСАLA1 3-45 SCALA1 5-55

Največja temperatura 
okolice 55 °С

Največja temperatura 
tekočine 45 °С

Največji tlak sistema 8 bar
Največji vhodni tlak 4 bar 3 bar 2 bar
Največja višina 36 m 44 m 52 m
Nominalna višina 20 m 25 m 25 m
Nominalni pretok 3.7 m3/h 3.6 m3/h 5.3 m3/h
IP ocena X4D (b Pripravljeno za uporabo zunaj)
Črpana tekočina Čista voda
Nivo hrupa < 55dB(A)
Neto teža 11.5 kg 12.0 kg 14.0 kg
Zmožnost sesanja max 8 m
Delovni koledar nastavljen preko pametnega telefona
Zunanji digitalni vhod v enojnem ali dvojnem delovanju
Obračanje gumba, 3 različni načini možnosti


