
Niewiążące zalecenia cenowe

Baza cen wg naszych „Warunków sprzedaży i dostaw” – do podanych cen dolicza się ustawowe stawki VAT.
Zmiany techniczne zastrzeżone.

Agregaty podnosząceUNOLIFT, DUOLIFT

Agregaty podnoszące Grundfos Unolift (z jedną pompą) i Duolift (z dwiema pompami) są przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania 
wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów. Nadają się one do gromadzenia i pompowania ścieków poniżej poziomu cofki 
z piwnic w domach prywatnych (natryski, łazienki, pralki, WC), w szpitalach, obiektach przemysłowych, hotelach, restauracjach itd.
Agregaty podnoszące są wyposażone w pompy AP 35, AP 50, AP 35B, AP 50B.
Zbiornik agregatu jest wykonany z PE (polietylenu) i ma pojemność 270 l (1 pompa) wzgl. 540 l (2 pompy).

Wyposażenie agregatów z pompami jednofazowymi: 
Sygnał dźwiękowy typu APA (+ kabel 5 m) oraz pływak wskazujący poziom właściwego napełnienia zbiornika.  
1 lub 2 pompy z pływakiem, kabel zasilający oraz wtyczka.
Stacje jednofazowe wersja F są dostarczane wraz ze skrzynką sterowniczą i pływakiem.

Wyposażenie agregatów z pompami trójfazowymi: 
Sygnał dźwiękowy typu CAN (+ kabel 5 m) oraz wskaźnik poziomu właściwego napełnienia zbiornika. Skrzynka typu CS102 (lub odpowiednik) 
sterowania trybu pracy automatycznej i podłączonego zabezpieczenia (dla modeli UNOLIFT).
Skrzynka typu CS203 (lub odpowiednik) sterowania trybu pracy automatycznej, zabezpieczenia i przestawienia pompy w czasie awarii,  
zainstalowana w modelach Duolift. 1 lub 2 pompy z kablem zasilającym.

Unolift Duolift 

Opis Typ pompy Temperatura Norma Nr katalogowy Cena
maks. EN 12050 EUR

UNOLIFT 35.06.A1 1 x AP35.40.06.A1 55 -2
UNOLIFT 35B.06.A1 1 x AP35B.50.06.A1 40 -2
UNOLIFT 50.08.A1 1 x AP50.50.08.A1 55 -2

UNOLIFT 50.08.3 1 x AP50.50.08.3 55 -2
UNOLIFT 50B.08.A1 1 x AP50B.50.08.A1 40 -1
UNOLIFT 50B.08.1-F 1 x AP50B.50.08.1 40 -1
UNOLIFT 50B.11.A1 1 x AP50B.50.11.A1 40 -1
UNOLIFT 50B.11.1-F 1 x AP50B.50.11.1 40 -1
DUOLIFT 35.06.A1 2 x AP35.40.06.A1 55 -2
DUOLIFT 50.08.A1 2 x AP50.50.08.A1 55 -2
DUOLIFT 50.08.3 2 x AP50.50.08.3 55 -2
DUOLIFT 50B.08.1-F 2 x AP50B.50.08.1 40 -1
DUOLIFT 50B.11.1-F 2 x AP50B.50.11.1 40 -1

Przeznaczenie
- Agregaty podnoszące do ścieków z fekaliami EN 12050-1
- Agregaty podnoszące do ścieków bez fekaliów EN 12050-2
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