grundfos SQE

SQE

Pakiet stałego
ciśnienia

Inteligentny sposób
na zasilanie w wodę

SQE to jedyna pompa głębinowa z wbudowanym
układem elektronicznym zapewniająca stałe ciśnienie.
Dzięki zmiennej prędkości obrotowej, pompa
automatycznie dostosowuje swoje osiągi w celu
utrzymania stałego ciśnienia, bez względu na zmiany
poboru wody. Oznacza to koniec kłopotów z wahaniem
ciśnienia w instalacji. Pakiet stałego ciśnienia SQE
dostarczany jest kompleksowo w jednym pudełku
i zapewnia wszystko, co potrzebne jest do montażu
pompy w systemie zaopatrzenia w wodę.

Zawartość pakietu
• Pompa SQE
• Kabel
• Jednostka sterująca
• Przetwornik ciśnienia

Korzyści
• Stałe ciśnienie bez względu na zapotrzebowanie
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem

• Zbiornik 8 l
• Zawór odcinający
Zastosowania

• Szeroki zakres napięć

• Domowe instalacje zaopatrzenia w wodę

• Szybki i prosty montaż - wszystko w jednym pudełku

• Małe komercyjne instalacje zaopatrzenia w wodę
• Nawadnianie
• Instalacje w zbiornikach

Pakiet SQE w szczegółach
Standardowa instalacja
ZBIORNIK 8L
JEDNOSTKA
STERUJĄCA CU301

Kluczowe cechy
• Łagodny rozruch i niska wartość prądu rozruchowego
• Wysoki moment rozruchowy silnika, nawet przy niskim
napięciu zasilającym
• Brak potrzeby instalacji skrzynki rozruchowej
• Z
 abezpieczenie przed wahaniami napięcia
i automatyczny restart
• Regulacja poziomu ciśnienia na panelu sterowania
• Wskaźnik niskiego poziomu wody
• Wskaźnik pracy pompy
• Blokada panelu sterowania
• Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia ze stali
nierdzewnej
• Wbudowana diagnostyka

Dostępne wielkości
• Wydajności: 1, 2, 3, 5 i 7 m3/h
• Wys. podnoszenia do 180 m dla 1 m3/h
• Napięcie zasilania: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz

Grundfos Pompy Sp. z o. o.
ul. Klonowa 23, Baranowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
Tel: 61 650 13 00
www.grundfos.pl

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

POMPA GŁĘBINOWA SQE

98657038/0414

PRZETWORNIK
CIŚNIENIA

