GRUNDFOS SQE

SQE

KONSTANTNÍ
TLAK

INTELIGENTNÍ
CESTOU

SQE je jediné ponorné čerpadlo do vrtů, které
umožňuje udržování konstantního tlaku vody. Díky
integrovanému frekvenčnímu měniči se otáčky
čerpadla automaticky přizpůsobují měnícím se
požadavkům na tlak vody. Spolu s řídící jednotkou
CU301, mebránovou tlakovou nádobou, tlakovým
snímačem, uzavírací armaturou a manometrem máte
dokonalou sadu pro udržování konstantního tlaku
vody.

“VŠE V JEDNOM BOXU”
• Čerpadlo SQE
• Přívodní kabel

VÝHODY
• Čerpání vody z úzkých vrtů od 100 mm
• Konstantní tlak i při kolísající poptávce
• Ochrana proti provozu nasucho – k prodloužení
životnosti
• Ochrana proti přetížení

• Řídící jednotka CU 301
• Snímač tlaku
• Kompaktní tlaková nádoba
• Uzavírací ventil
POUŽITÍ

• Široký rozsah napětí

• Zásobování domácností vodou

• Rychlá a snadná instalace – vše v jednom boxu

• Čerpání vody z vrtů

• Řada integrovaných funkcí
• Atest pro styk s pitnou vodou
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• Zavlažování
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SQE VE VÍCE DETAILECH
STANDARDNÍ INSTALACE
8 LITROVÁ
PROSTOROVĚ ÚSPORNÁ
TLAKOVÁ NÁDOBA
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
CU 301

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Měkký rozběh
• Ochrana proti chodu na sucho
• Nadproudová ochrana
• Ochrana proti kolísavému napětí
• Snadné nastavení požadovaného tlaku
• Indikátor provozu čerpadla
• Tepelná ochrana
• Možnost instalace ve vertikální nebo horizontální
poloze (více v provozním návodu)
• Připraveno k okamžité instalaci
• Atest na styk s pitnou vodou

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
• Průtoky: 1, 2, 3, 5 a 7 m3/h
• Dopravní výška až 230m dle požadované velikosti
čerpadla
• 1 x 230 V
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PONORNÉ ČERPADLO SQE
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TLAKOVÝ SNÍMAČ

GRUNDFOS S.R.O.,
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
e-mail: GCZ@grundfos.com
www.grundfos.cz
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