Iegremdējamais sūknis uzstādīšanai lietus ūdens
savākšanas tvertnēs. Grundfos piedāvā arī plašu
diapazonu citu risinājumu - arī sausā izpildījuma
centrbēdzes sūkņus, kurus var izmantot dažādiem
mērķiem, piemēram:
• Mājsaimniecībām;
• Dārziem;
• Lauksaimniecībai;
• Dārzkopībai;
• Maziem industriāliem risinājumiem.
Visi Grundfos sūkņu risinājumi ir gatavi darbam kā
pilnīga kontrolēta iekarta ūdensa piegādei, sadalei un
uzraudzībai.
Vai arī kā pielāgoti risinājumi, kas nepieciešami tieši
jūsu vajadzībām.

SBA

SBA sūkņu klāsts
Sūkņa veids

Max spiediens /nominālā plūsma

3-35

35 mWc / 3m3/h

3-45

45 mWc / 3m3/h

UZTICAMI
IEGREMDĒJAMIE
ŪDENSAPGĀDES
SŪKŅI AR
IEBŪVĒTU VADĪBU

Tehniskie dati
Maksimālais dziļums

10 m

Šķidruma temperatūra

0-40 °C

Darbības līknes SBA (50 hz)
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Lai uzzinātu vairāk un atrast sev piemērotu
Grundfos risinājumu, lūdzu, apmeklējiet:
www.moderncomfort.grundfos.com

5
0

0

20

40

60

80

SBA darbības principi
Sūknis ieslēdzas ja ūdens
spiediens ir mazāks par:
SBA 3-35 1,5 BAR
SBA 3-45 2,2 BAR

Ja uzskati sevi par sūkņu meistaru,

PASTIEP SŪKŅU
GARANTIJAS LAIKU!

Reģistrējies Grundfos Plus programmā un
saņem iespēju pagarināt ALPHA2/2L, MAGNA1/3,
SOLOLIFT2 un SQ/SQE garantijas laiku!
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Sausā gaita
sūknis apstājas
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PRODUKTS

Spiediens

SBA 3-35

H, m

33

32

30

28

26

24

21

18

15

11

SBA 3-45

H, m

42

40

38

35

32

28

25

21

17

12

vētu vadību
SBA ar iebū
izvēle
• vienkārša
tāža
lastīga mon
e
n
u
a
rš
ā
k
• vien

GRUNDFOS SŪKŅU
RISINĀJUMI
Grundfos iegremdējamo sūkņu risinājumu klāsts sākot no
maziem iegremdējamiem ūdensapgādes sūkņiem
mājsaimniecībām, līdz pilnīga spiediena vadības sistēmām
komercēkām.
Mūsu sūkņi pārsūknē lietus ūdeni no krājtvertnēm vai
ūdeni no akām

Iegremdējamie ūdensapgādes sūkņi
mājsaimniecībām
Grundfos SBA ir iegremdējamie ūdesapgādes sūkņi. Sūkņi ir
viegli uzstādāmi un uzticami
• Grodu akās
• Lietus ūdens tvertnēs

Ūdens no grodu akām.
Ūdens no grodu akām, parasti piegādā dzeramo ūdeni uz
vietām, kuras nav savienotas ar pašvaldības ūdens piegādi.
Vai kalpo kā papildinājums tradicionālajai ūdens piegādei
un izmanto apūdeņošanai, tualetes skalošanai, veļas
mazgājamām mašīnām privātmājās un dārza mājiņās.

PRODUKTU PĀRSKATS

Savāktie un uzglabātie lietus ūdeņi ir
piemēroti:

SBA

• Dārza laistīšanai;
• Tualetes skalošanai;
• Veļas mazgājamām mašīnām;
• Mašīnu mazgāšanai.

Jaunais Grundfos SBA ir viss vienā risinājums. Tas ir izveidots
balstoties uz SB sūkņa platformas SBA sūknī ir integrēts
vadības bloks, līdz ar to ārējais sūkņa kontrolieris nav
vajadzīgs.
Ar jauno SBA, viss ir iekļauts, lai garantētu uzticamu ūdens
sūknēšanu.

Ieguvumi no lietus ūdens savākšanas:
• Samazina plūdu risku;
• Ietaupa līdz pat 50% no dzeramā ūdens;
• Lietojiet lietus ūdeni mērķiem, kuri neietekmē dzeramā ūdens
kvalitāti;
• Pagarina ierīču izmantošanas laiku;
• Lietus ūdens samazina kaļķakmens veidošanos.

SBA - ar iekšējo kontroli
• Vienkārša izvēle - viss vienā risinājums;
• Viegla uzstādīšana - viss vienā risinājums;
• Elastīga uzstādīšana - bez kontroliera mājas iekšienē;
• Iebūvēta sausās gaitas aizsardzība;
• Iebūvēta termiskā aizsardzība;
• Automātisks restarts.

Radīts Jūsu vajadzībām

Liela daļa instalētāju un māju īpašnieku vēlās vienkāršus bet
uzticamus sūkņu risinājumus, kas pieprasa minimālas
izmaiņas sākotnējā uzstādīšanā.
SBA ir ieslēdz un sūknē sūkņa risinājums.
Kad sūknis ir uzstādīts un pievienots pie cauruļvada, viss kas
jums ir jāizdara ir jāieslēdz sūknis. Rezultātā jūs iegūstiet
uzticamu risinājumu un ievērojami samazinātas uzstādīšanas
izmaksas.

SBA divas galvenās versijas:
Visi SBA ir pieejami ar šādām konfigurācijām:
• Aprīkots ar iesūkšanas sietu ( cauruma biezums 1mm);
• Ar sānu iesūci , kustīgs sūcvads ar sietu (cauruma biezums
1mm) un pludiņu.
Visi varianti ir pieejami ar vai bez pludiņa
Pludiņš nodrošina sūkņa apstāšanos pie zema ūdens līmeņa,
lai virsmas cietās daļiņas nenokļūtu sietā.

Ūdens no lietus ūdens tvertnēm
Lietus ūdens tiek savākts no ēku jumtiem un uzglabāts
uzkrāšanas tvertnē turpmākai izmantošanai.

Grodu aka

Lietus ūdens
tvertne

SBA
SBA

