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GAMA DE POMPE SOLOLIFT2 – potrivită tuturor cerințelor din locuință
Combinând inovația cu un confort modern, gama de pompe de evacuare cu tocător este soluția potrivită pentru  
a transforma orice spațiu în baia ideală.

Caracteristici cheie WC-1
• Potrivit pentru pomparea apei uzate de la 1 toaletă
• Se pot atașa și alte ieșiri cum ar fi 1 chiuvetă
Conexiuni ieșire:
• Ø22/25/28/32/36/40
Ieșire adițională:
• 1 x Ø32/36/40 în capăt

Caracteristici cheie WC-3
• Potrivit pentru pomparea apei uzate de la 1 toaletă
• Se pot atașa și alte ieșiri cum ar fi 1 chiuvetă, 1 duș, 1 bideu
Conexiuni ieșire:
• Ø22/25/28/32/36/40
Ieșire adițională:
• 1 x Ø32/36/40 în capăt
• 2 x Ø36/40/50 pe partea dreaptă și stângă a rezervorului

Caracteristici cheie CWC-3
• Potrivit pentru pomparea apei uzate de la 1 toaletă
• Se pot atașa și alte ieșiri cum ar fi 1 chiuvetă, 1 duș, 1 bideu
Conexiuni ieșire:
• Ø22/25/28/32/36/40
Ieșire adițională:
• 1 x Ø32/36/40 în capăt
• 2 x Ø36/40/50 pe partea dreaptă și stângă a rezervorului

Caracteristici cheie D-2
• Variantă extrem de compactă pentru pomparea apei uzate gri de la două 

ieșiri cum ar fi 1 chiuvetă, 1 duș sau 1 bideu
Conexiuni ieșire:
• Ø22/32
Ieșire adițională:
• 2 x Ø36/40/50 pe partea dreaptă și stângă a rezervorului

Caracteristici cheie C-3
• Potrivit pentru pomparea apei uzate gri de la 3 ieșiri diferite cum ar fi: 

1 x mașină de spălat și / sau mașină de spălat vase (rezistent la apa  
caldă de până la 90°C pentru 30 de minute), 1 x duș sau bazin de duș,  
1 x chiuvetă

• Datorită calității superioare a oțelului inoxidabil (AISI 316), C3 poate fi 
utilizat acum și pentru apă dedurizată de uz casnic.

• Încape în instalații încorporate în perete și are trecere liberă a  
particulelor de 20 mm

Conexiuni ieșire:
• Ø22/25/28/32/36/40
Ieșire adițională:
• 1 x Ø32/36/40 în capăt
• 2 x Ø36/40/50 pe partea dreaptă și stângă a rezervorului

TRANSFORMĂ-ȚI
CASA ÎN

CEA MAI BUNĂ CASĂ 
SISTEME PREMIUM PENTRU

BĂI ȘI BUCĂTĂRII

CREȘTE-ȚI CONFORTUL CU O
GAMĂ DE PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE 

Dacă ai nevoie de cel mai bun confort în 
casa ta,  atunci alegerea este Grundfos.  
Gama noastră de produse premium îți 
oferă presiunea optimă a apei la un consum 
variabil și îți permite evacuarea apelor 
menajere, de oriunde dorești din casă. 

Descoperă mai multe pe www.grundfos.ro

SCALA2 
Presiune optimă a apei

– clădiri până la 3 niveluri 
si 8 puncte de consum

CMBE 
Presiune constantă a 
apei – pentru clădiri 

mai mari

SQE 
Pachet complet 

pentru alimentarea 
cu apă 

SOLOLIFT2 
Drenarea rapidă 
și fiabilă a apelor 

uzate

Grundfos Pompe România SRL
Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea A2, etaj 2, sector 1 
RO-013714, București 
Tel.: 021 2004 100
www.grundfos.ro

DATE TEHNICE SCALA2

Temp. ambientală max. + 55°C

Temp. max. a lichidului + 45°C

Presiunea max. a sistemului 10 bari

Protecție IP X4D (instalare afară)

Nr. niveluri clădire Max. 3

Puncte de consum Max. 8

Dimensiuni H : 302 mm
L : 403 mm
l : 193 mm

Greutate 10 kg

APLICAȚII 

SCALA2 se utilizează în clădiri rezidențiale cu până la 3 
niveluri și 8 puncte de consum.

Pompează de la rețeaua principală: ridică presiunea 
apei furnizată de rețeaua principală a orașului.

Pompează din rezervoare: ridică presiunea apei din 
rezervoare supraterane, rezervoare de acoperiș, inclusiv 
rezervoare cu apă de ploaie.

Pompează din puțuri: adâncimea de aspirație de 
maxim 8 metri.

Instalare în interior sau exterior X4D, clasă de protecție 3

AVANTAJE

• Presiunea optimă a apei: Electronica inteligentă a 
pompei îi reglează continuu funcționarea pentru a 
asigura presiunea optimă a apei în orice moment.

• Zgomot redus: Cu un nivel redus al zgomotului de 
numai 47 dB(A) la funcționarea normală, SCALA2 are 
zgomotul cel mai redus din gama sa.

• Selecție ușoară: Un singur model pentru toate 
aplicațiile de uz casnic.

• Instalare ușoară: Compactă, soluție completă pentru 
instalarea într-un timp scurt.

• Ușor de programat: Panou de control ușor de utilizat 
pentru o programare rapidă.

CURBE DE PERFORMANȚĂ

MAI MULTE PE



Pompă submersibilă SB 
Se folosește pentru pomparea apei curate de 
ploaie.
AVANTAJE:
• Mod de construcţie compact
• Disponibil în 2 versiuni, cu sau fără plutitor
• Livrată cu intrare laterală, cu furtun de 

aspirare flexibil și un sorb de aspirație
• Rezistenţă la mersul în gol

Pompe UNILIFT KP / AP / CC
pentru evacuare ape reziduale 
Drenaj din pivniţe sau clădiri, pomparea apelor 
uzate domestice cu excepţia celor de la toaletă, 
golirea pânzei freatice, aplicații de golire, cum ar fi 
bazine de înot, rezervoare şi vase 
• Pompare apă uzată - particule de până la 10 mm
• Funcţionează parţial sau în totalitate submers
• Debit, Q: max. 14,4 m3/h
• Înălţime de pompare, H: max. 9 m
• Temp. lichidului: +50/70°C
• Automatizare încorporată

PRESSURE MANAGER 
Sistem de control al presiunii, în funcție de consumul 
din instalațiile de alimentare cu apă.
AVANTAJE:
• Asigură continuitatea în alimentarea cu apă
• Reduce costul prin controlul presiunii
• E conomie de energie
• Ajută la funcţionarea fără defecţiuni a instalației
• Temp. lichidului: de la 0 la 60°C
• Presiunea maximă de funcţionare: 10 bar

Pompa submersibilă SQ 
Are aplicații în alimenta-
rea cu apă din foraje și irigaţii 
în grădină, horticultură şi 
agricultură.
AVANTAJE:
• Diametrul de 3’’ care implică 

un diametru de foraj mic 
(minim 76 mm)

• Protecţii încorporate în motor
• Rezistenţă ridicată la uzură - 

construcţie din oţel inox
• Instalare și operare ușoară
• Debit, Q: max. 9 m3/h
• Înălţime de pompare,  

H: max. 200 m
• Temp. lichidului:  

de 0°C la +40°C
• Adâncimea de instalare:  

max. 150 m

Pompa de grădină JP
Se folosește pentru alimentarea cu apă în 
grădină, holticultură și agricultură.
AVANTAJE:
• Pompe autoamorsante
• Adâncimea max. de aspirare: 7-8 m
• Presiunea maximă de funcţionare: 6 bar
• Protecția termică a motorului este 

încorporată
• Cablu de 1,5 m, cu împământare şi conec-

tor KI/BE încorporat
• Motor asincron silenţios
• Pompa şi motorul formează un corp unitar

Pompa CMBE  
Se folosește pentru ridicarea presiunii, 
circularea și transportul lichidelor.
AVANTAJE:
• Mod de construcţie compact
• Instalare simplă, necesită spaţiu mic
• Mai multe nivele și ax orizontal
• Motor asincron, iar pompele sunt prevăzute 

cu motor cu convertizor de frecvență 
încorporat şi regulator de turaţie electron

• O ţel inoxidabil
• Rezistenţă la mersul în gol

Hidrofor MQ 
Folosit pentru alimentarea cu apă în
aplicații casnice/ grădină.
AVANTAJE:
• Debit, Q: max. 4,5 m3/h
• Înălţimea de pompare, H: max. 46 m
• Temp. lichidului: 0°C până la +35°C
• Presiunea: max. 7,5 bar
• Model compact, uşor de manevrat
• Pompă autoamorsantă
• Funcţionare silenţioasă
• Vas de presiune încorporat
• Restart automat

Dimensionarea și selectarea pachetelor SQE cu presiune constantă

Nhd - nivelul hidrodinamic al apei
* Chiuvete, mașină de spălat, mașină de spălat 
vase, toalete, dușuri etc.. Aceste puncte de 
consum nu includ instalația de irigare a grădinii, 
dacă există.
Notă: Această schemă de alegere nu acoperă 

toate opțiunile posibile de pompe SQ/ SQE 
iar Grundfos nu poate fi făcut responsabil 
pentru orice dimensionare incorectă ca 
urmare a schemei de mai sus.
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INSTALARE 
STANDARD

REzERVOR CU MEMBRANĂ DE 8 L

Traductor
presiune

SQE

PANOU DE CONTROL
CU 301

Nhd

max. 20m

Nhd

max. 20m

Nhd

max. 20m

APLICAȚII MAx. 8 PUNCTE  
DE CONSUM*

MAx. 13 PUNCTE  
DE CONSUM*

MAx. 19 PUNCTE 
DE CONSUM*

casă cu un singur nivel
(fără etaj)

Nhd≤15m
Nhd≤35m

Pachet SQE 3-65

Nhd≤30m

Pachet SQE 5-50
Pachet SQE 2-55

15m<Nhd≤45m

Pachet SQE 2-85
35m<Nhd≤75m

Pachet SQE 3-105

30<Nhd≤50m

Pachet SQE 5-70
45m<Nhd≤75m

Pachet SQE 2-115

casă cu  
un etaj

Nhd≤12m
Nhd≤32m

Pachet SQE 3-65

Nhd≤27m

Pachet SQE 5-50
Pachet SQE 2-55

12m<Nhd≤42m

Pachet SQE 2-85
32m<Nhd≤72m

Pachet SQE 3-105

27m<Nhd≤47m 

Pachet SQE 5-70
42m<Nhd≤72m

Pachet SQE 2-115

casă cu  
două etaje

Nhd≤10m
Nhd≤30m

Pachet SQE 3-65

 Nhd≤25m
 

Pachet SQE 5-50
Pachet SQE 2-55

10m<Nhd≤40m

Pachet SQE 2-85
30m<Nhd≤70m

Pachet SQE 3-105

25m<Nhd≤45m
 

Pachet SQE 5-70
40m<Nhd≤70m

Pachet SQE 2-115

Pachetul SQE este un pachet complet 
pentru un sistem de pompare ce asigură 
presiune constantă.
Pompa SQE este singura pompă de pe 
piață complet echipată cu un controller 
electronic încorporat care permite o 
performanță avansată computerizată, 
precum și include protecție de ultimă 
generație cu diagnostice sofisticate.
Designul motorului conține convertizor 
de frecvență care schimbă electronic 
turația pompei pentru a se ajusta la 

cerere, asigurând astfel un confort 
incredibil și presiunea necesară în sistem.

PANOU DE CONTROL CU301
Panoul de control CU301 este cel mai 
ușor mod de a programa și controla 
electronic funcționarea pompei 
în modul de presiune constantă. 
Utilizatorul va avea doar de ales 
presiunea dorită simplu apăsând pe 
săgețile SUS sau JOS, CU301 urmând să 
facă restul.

AVANTAJELE PACHETULUI COMPLET SQE
• Instalare ușoară
• Funcționare și întreținere ușoară
• Funcționare automatizată cu 

ajustarea presiunii (2-5 bari), precum 
și protecția pompei și control cu 
ajutorul panoului CU 301

• Controlul presiunii constante
• Monitorizarea și controlul pompei 

sunt realizate cu ajutorul unității de 
control

• N u necesită întreținere

Pachetul SQE


