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GRUNDFOS
ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
НАДЕЖДНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 
ЗА ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖЕНИЯ
БОГАТ ОПИТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ



GRUNDFOS е вашият надежден 
доставчик на първокласни продукти 
за отпадни води, подходящи за 
всякакви приложения в сектора на 
търговските сгради 

Ако търсите надежден и опитен доставчик на 
пълна гама продукти за отпадни води, вече го 
намерихте. Компанията Grundfos е известна на 
пазара с разработването и производството на 
висококачествени енергийноефективни помпи за 
всички видове приложения в сектора на търговските 
сгради – и отпадните води не са изключение. Все 
по-активното урбанизиране, както и търсенето на 
безкомпромисен комфорт превръщат системите 
за отпадни води в ключова област, върху която се 
фокусира всеки професионален проектант, и целта на 
Grundfos е да помогне във всяка стъпка от процеса. 
Ние предлагаме помпи, подемни станции и помпени 
станции за: 
• Дренажни води (включително подпочвени води)
• Дъждовни и повърхностни води
• Сиви води
• Черни води

ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
ВЪВЕДЕНИЕ



Когато наричаме себе си експерти по отпадните води, 
съвсем не го правим лекомислено. Отпадните води са 
сложна област и нашата широкоизвестна технология 
за отпадни води е резултат от десетилетия експертен 
опит, иновации, научни изследвания и тестове. Нашата 
отдаденост е основата, върху която изградихме 
продуктовата гама, предлагана днес. Гамата включва 
пълен набор продукти в следните четири области: 
дренажни води, повърхностни води, сиви води и черни 
води.

• Дренажните води са основно подпочвени, дъждовни 
и повърхностни води с твърди тела до 12 mm.

• Повърхностните води са дъждовни води, съдържащи 
пясък, камъни, листа и други отпадъци – с твърди 
тела до 55 mm.

• Сивите води са замърсени води, например от 
перални и сутерени, със съдържание на влакна и 
твърди тела до 35 mm.

• Черните води са необработени отпадни и отходни 
води със съдържание на фекалии, влакна, текстил и 
други по-големи твърди тела до 100 mm. 

един експерт за всички 
приложения

Продуктовата гама 
за отпадни води на 

Grundfos включва 
помпи и подемни 
станции за всички 

видове приложения.
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Вентилационна тръбаПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ЗА ВСИчКИ ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Königsbau Passage, Щутгарт 
Königsbau Passage е основният търговски център 
на Щутгарт с 27 000m2 търговски площи и 18 
000m2 офис площи. Той се нуждае от гъвкави 
решения навсякъде, тъй като наемателите, офис 
служителите и клиентите непрекъснато са в 
движение. За осъществяване на амбициозните 
цели за енергийна ефективност на този проект 
компанията Grundfos бе избрана за доставчик на 
помпените решения. В конкретния случай нашето 
помпено решение за отпадни води включва помпи 
с управление на работната скорост, осигуряващи 
висока енергийна ефективност, и подемни  
станции от серията MDV с до три  
400-литрови резервоара. Комбинацията  
от всички тези елементи в обща система  
предлага необходимата гъвкавост за сгради 
от този тип.
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ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
ПРЕГЛЕД

комплексни продукти – 
лесен избор
Нашите продукти представляват специализирани 
технологии, всяка от които е създадена така, че 
да удовлетвори конкретния набор от изисквания. 
Наред с това, те предлагат интелигентната 
конструкция, висококачествените материали 
и високата ефективност, характерни за всички 
решения на Grundfos. За общ преглед на нашата 

Продукти и сфери на приложение
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* Не се препоръчва 
използване на 
помпена станция 
(PUST) с режеща 
система за 
дренажни или 
повърхностни води.

* 

* 

продуктова гама вижте таблицата по-долу. 
Продуктите се делят на три групи: помпи, подемни 
станции и помпени станции. Задълбочено 
описание на всеки продукт ще намерите на 
следващите страници. 



поемете контрола навсякъде
Технологията за отпадни води не включва само 
помпи. Решението за отпадни води работи най-
добре в комбинация със системата за контрол 
Dedicated Controls на Grundfos. 

Технологията Dedicated Controls наблюдава и 
управлява помпените станции за канални води и 
позволява на търговските сгради да интегрират 
контрола върху каналните води в своята система за 
управление на сгради. 

Безжичната връзка на Dedicated Controls позволява 
наблюдение на помпените системи в сградата 
независимо къде се намирате, което означава, 
че винаги и по всяко време имате поглед върху 
сградата. Наред с това системата Dedicated Controls 
ви предлага следните предимства:

•  Подробни регистри на данните
•  Система за ранно известяване
•  Връзка към всички стандартни PLC, SCADA и BMS 

системи
•  Съвместимост с Grundfos Remote Management 

(GRM) 
•  Функция, която позволява контрол върху помпите 

и получаване на информация чрез текстови 
съобщения

•  Значително намаляване на времето за отчитане, 
събиране на данни и сервизна поддръжка.

•  Спешните случаи са сведени до минимум

Системата Dedicated Controls 
е оборудвана с голям и 
удобен дисплей и уникални 
възможности за кабелна и 
безжична връзка.



ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ПОМПИ

SEV и SE1 – покриват 90% от 
нуждите за изпомпване
С удоволствие ви представяме помпите SEV и 
SE1 – нашата най-гъвкава гама за отпадни води. 
Помпите SEV и SE1 са оборудвани с двигатели с 
мощност от 1,1 до 11 kW и могат да се справят с 
всяка малка, средна или голяма задача в сферата 
на отпадните води. Двата типа помпи предлагат 
следните характеристики и предимства:

•  Херметизиран вход за захранващия кабел, който 
предпазва двигателя от проникване на вода

•  Усъвършенствано уплътнение на вала със 
сачмени лагери за високо натоварване: по-
къс вал на ротора, което означава по-малко 
вибрации в помпата и максимална надеждност

•  Уникална патентована технология за охлаждане 
във всички помпи SEV и SE1, която премахва 
нуждата от охладителна течност и понижава 
риска от прегряване. Надеждната работа е 
гарантирана дори когато двигателят не е потопен. 
Технологията за охлаждане означава също и 
максимална гъвкавост на инсталиране. 

•  Технология за закрепване, която осигурява 
лесен достъп до двигателя и хидравличните 
компоненти

•  Проход на твърди частици до 100 mm при 
използване на предназначени за целта 
хидравлични компоненти

•  Механичното пакетно уплътнение  
на вала за по-дълъг цикъл живот  
и лесно обслужване.

помпи, които ще свършат 
всяка работа



SUpeR VORtex или 
едноканално 
работно колело

Работна диаграма
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Stations

Помпа SEV с кожух 
от неръждаема 
стомана

Разликата между помпите SEV и SE1 е в работното 
колело. Моделът SEV използва патентованото 
Super Vortex работно колело (свободно), което 
на практика прави помпата неподатлива на 
запушване и задръстване. Тайната е в пътя на 
потока вътре в помпата. Той не преминава през 
работното колело, а около него. Моделът SE1 е 
оборудван с едноканално работно колело, което 
увеличава до максимум ефективността на помпата 
и я защитава от запушване. 

Едноканално работно 
колело

Работно колело 
Super Vortex



безупречна 
надеждност на 
изпомпване

DP: Надеждност и високо 
натоварване
DP е надеждна помпа за високо натоварване, 
подходяща за работа с дренажни, повърхностни, 
подпочвени и обработени води със съдържание 
на малки твърди тела или влакна. Тя позволява 
да бъде инсталирана в шахта с релси и 
автокуплираща система или да бъде използвана 
като резервна помпа или помпа за спешни случаи 
при наводнение.

SEG: Идеалната помпа с режеща 
система 
Режещата система на Grundfos е силен съюзник. 
Нейните възможности за изпомпване при висок 
напор и високоефективно смилане на твърди тела 
я правят идеален избор за системи под налягане 
или приложения с висок напор и относително 
нисък дебит. Препоръчваме помпите SEG също 
и за инсталации, в които се използват тръби под 
налягане с малък диаметър (>DN32) и където 
разстоянието до главната канализация е голямо. 
Помпените станции (PUST) и подемните станции на 
Grundfos са проектирани за възможно най-лесно 
инсталиране на този тип помпа.

ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ПОМПИ



KP и AP: Преносимо съвършенство
Нашите преносими помпи за отпадни води 
предлагат максимална гъвкавост на работа. 
Разбира се, те са създадени така, че да се пренасят 
лесно от точка A до точка B, но работят отлично 
и когато се използват като помпи с постоянен 
монтаж.

KP е лека помпа, специално предназначена за 
приложения за дренаж. Корпусът от неръждаема 
стомана я прави здрава, издръжлива и защитена 
от корозия, което понижава нуждата от поддръжка 
до абсолютния минимум. Над 1 милион помпи 
от серията KP са инсталирани по целия свят и 
доказват своята надеждност всеки ден.

Помпите AP са подобни на тези от серията KP, но 
са по-големи. Двете гами имат общи предимства, 
но AP помпите са проектирани за по-взискателни 
и тежки приложения за отпадни води, например 
понижаване нивото на подпочвените води и 
работа с черни води. Серията AP е популярна със 
своята надеждна работа и ниска необходимост от 
поддръжка. 

Серията преносими 
помпи KP и по-големите 
помпи AP

EF: Влакна? Никакъв проблем.
EF е помпата, която търсите, ако се нуждаете от 
решение, което да се справя отлично с твърдите 
тела в отпадните води. Този модел помпа е с 
отворено едноканално работно колело, което без 
усилие се справя с твърди тела и влакна в отпадни 
води от най-различни промишлени и сградни 
системи.

KP350

KP150

KP250

AP12

AP12

AP35

AP50

AP35

AP50



ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ПОДЕМНИ СТАНЦИИ

MD1/MDV: най-висока 
издръжливост в гамата
Когато размерът е от значение и търсите продукт, 
който без усилия постига общ обем на резервоара 
до 1350 литра, изберете подемните станции MD1 
или MDV. Тези гиганти за отпадни води използват 
водещата технология на помпите от серията SE и 
ви осигуряват висока надеждност и безотказна 
работа.

•  Подходящи за надграждане на по-стари системи 
и за нови сгради с изисквания за бързо и лесно 
инсталиране 

•  Лесен достъп и без нужда от подемни устройства 
при инсталиране, обслужване, поддръжка и 
подмяна 

•  Не изпускат газове и миризми
•  Безшумна работа
•  Избор между Super Vortex и канално работно 

колело
•  Подходящи за най-взискателните приложения, 

например болници, училища и търговски 
центрове

•  Инсталиране тип "включи и изпомпвай" с гъвкави 
възможности за свързване, електронни модули за 
управление и възвратни вентили в комплекта 

•  Способност за работа при наводнени условия
•  Микропроцесорен контролер, поддържащ 

алтернативен режим на работа на помпите и 
автоматично превключване към друга помпа в 
случай на повреда на текущо работещата помпа

•  Безпроблемна работа, която изисква минимална 
поддръжка благодарение на здравите и 
устойчиви на корозия конструктивни материали

•  Комплектът включва стандартно един резервоар, 
но може лесно да бъдат добавени до три 
резервоара



Работна диаграма
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Гамата Multilift на Grundfos обединява компактни 
и лесни за инсталиране готови системи с 
минимална поддръжка, които отговарят на най-
високите стандарти и се справят с най-тежките 
задачи. Системите включват помпи, резервоари и 
контролни модули и гарантират надеждна работа 
на възможно най-ниска цена. Подемните станции 
MD и MLD са достъпни в различни размери и 
притежават следните характеристики:

•  Работа с всякакъв тип отпадни води
•  Подходящи за надграждане на по-стари системи 

и за нови сгради с изисквания за бързо и лесно 
инсталиране

•  Лесен достъп и без нужда от подемни устройства 
при инсталиране, обслужване, поддръжка и 
подмяна

•  Не изпускат газове и миризми
•  Безшумна работа
•  Работно колело Super Vortex, гарантиращо работа 

без задръстване
•  Способност за работа при наводнено помещение
•  Микропроцесорен контролер, поддържащ 

алтернативен режим на работа на помпите и 
автоматично превключване към друга помпа в 
случай на повреда на текущо работещата помпа

•  Инсталиране тип "включи и изпомпвай" с гъвкави 
възможности за свързване, електронни модули за 
управление и възвратни вентили в комплекта

•  Безпроблемна работа, която изисква минимална 
поддръжка, благодарение на здравите и 
устойчиви на корозия конструктивни материали

•  Доставят се напълно сглобени

MD/MLD: надеждност и 
инсталиране тип 
"включи и изпомпвай"



ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ПОДЕМНИ СТАНЦИИ

Подемните станции на Grundfos са здрави, 
ефективни и фабрично сглобени решения, които 
работят както със сиви, така и с черни води. Те се 
използват за акумулиране на канални води под 
нивото на канализацията и за техния пренос до 
главната канализационна тръба. Всички наши 
решения за подемни станции предлагат следните 
ключови предимства:

•  Компактният дизайн улеснява инсталирането на 
подемната станция в ограничени пространства

•  Издръжливостта е запазена марка на всички наши 
продукти. Ние конструираме подемните станции 
от издръжливи и устойчиви на корозия материали, 
които на практика елиминират нуждата от 
поддръжка

•  Защитата от връщане на потока се гарантира чрез 
монтиране на коляно в нагнетателната тръба над 
нивото на връщане на потока

•  Напълно автоматична работа чрез контролер 
за наблюдение и превключване към резервна 
помпа в случай на твърде висок входящ дебит или 
повреда на помпата 

по-високо ниво на 
ефективност – подемни 
станции на GRUNDFOS

Работна диаграма
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Тези леки подемни станции се доставят фабрично 
сглобени и оборудвани с помпи, които са идеални 
за лесно инсталиране в сгради, където здравата 
конструкция и непропускането на миризми са 
много важни характеристики. Те са идеални 
за голям напор, както и за висок дебит до 32 
m3/h. Благодарение на големия капацитет на 
резервоарите – до 540 литра за Duolift, тези 
подемни станции ще се справят добре дори при 
отпадане на захранването. 

UNOLiFt и DUOLiFt: 
леки и не пропускат 
миризми



ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
 ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

pUSt: фабрично сглобена 
помпена станция

Гамата PUST на Grundfos е създадена за 
ефективно и надеждно отвеждане на отпадни 
води от търговски сгради с всякакъв мащаб. 
Помпените станции са изработени от издръжлив 
полиетилен и работят отлично в комбинация с 
нашите висококачествени помпи. Те се доставят 
с устойчиви на корозия тръби и вентили, както и с 
контролери за управление. Гамата PUST осигурява 
следните предимства:

•  Лек конструктивен материал, което означава, 
че не е необходимо подемно устройство при 
инсталирането

•   Фабрично комплектовани с тръби, вентили и 
куплиращи системи

•  Конструкцията на шахтата редуцира до минимум 
отлагането на утайка

•  Сензорите за ниво са достъпни отгоре, което 
осигурява лесно настройване без нужда от 
влизане в шахтата

•  Гарантирана защита от връщане на потока
•  Един доставчик за цялото оборудване, което 

означава високи стандарти за качество и 
перфектна съвместимост на компонентите 

•  Възможност за избор на диаметъра и дължината 
на шахтата и типа на помпата

Помпените шахти PUST са с изцяло излят корпус и се предлагат в размери от 400 до 1600 mm.



ADAPT3AUTO

AUtOAdApt3: автоматичен 
контрол на помпата в шахтата
С иновативната функция за управление AUToadapt3 
вашата потопяема помпа за отпадни води се 
превръща в напълно автоматично устройство 
със сензори за налягане, управляващи функцията 
за старт/стоп на помпата. Помпите с AUToAdapt3 
могат да работят или като самостоятелни помпи, 
или в алтернативен / паралелен режим с до четири 
помпи в шахтата.

Характеристики и предимства:
•  Лесно инсталиране, тъй като не са необходими 

сензори за ниво
•  "Включи и изпомпвай" само със свързване на 

захранващия кабел
•  Напълно автоматично решение
•  Интелигентна работа и наблюдение на  

помпите
•  Изисква по-малко пространство в шахтата

Помпа с Autoadapt3:
•  1 сензор за ниво
•  2 сензора за работа "на сухо"
•  Електрическа верига за старт/стоп
•  Вградена защита на двигателя
•  Вградено реле за аларма
•  Алтернативен режим на работа с до  

четири помпи
•   Външна комуникация чрез Fieldbus Box  

(SMS, GPRS, GSM, Modbus)



ПРОДУКТИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 
ЗАЩИТА ОТ ВРЪЩАНЕ НА ПОТОКА

защо е важен проблемът  
с връщането на потока 
и как GRUNDFOS може ви 
помогне да го решите?
В наши дни планетата ни преживява големи 
климатични промени, които бързо ни налагат 
нови и различни мерки за безопасност и 
предотвратяване на наводнения. Силните валежи 
са едно от сериозните последствия от промените 
на климата и в резултат на това за много сгради 
съществува опасност от наводнения поради 
неефективна защита от връщане на потока.
За щастие, Grundfos има решение на проблема. 

Нашата гама Multilift, както и нашите фабрично 
сглобени помпени станции са отличен избор, ако 
желаете удобно и ефективно да защитите сградата 
си. И помнете: цената за инсталиране на помпена 
станция за отпадни води е нищо в сравнение с 
проблемите и разходите при наводнен сутерен. 



интелигентни сгради
Ние от Grundfos CBS сме посветени на идеята 
за интелигентната сграда и нашите продукти 
допринасят за създаването на сгради, които могат 
да "мислят" почти самостоятелно. Ние създаваме 
своите продукти не само като самостоятелни 
модули, но и като интегрирана част от "живата" 
сграда, чиято цел е да функционира по възможно 
най-добрия за своите обитатели начин.

Grundfos CBS предлага продукти, подходящи за 
всякакви приложения, включително отопление, 
климатизация, отпадни води, нагнетателни 
системи, системи за пожарогасене и централно 
топлоснабдяване. 

Нашите експертни знания се основават на 
десетилетия богат опит и ние сме горди да 
споделим своите познания с клиентите. Наред с 
това, ние сме твърдо решени да заемем водеща 
позиция в областта на новите технологии и 
иновативните възможности. 

За да разберете повече за Grundfos CBS и да 
научите как можем да ви помогнем, свържете 
се с Grundfos или посетете www.grundfos.com/
commercialbuilding.

потопете се в нашия онлайн свят
Възползвайте се от Grundfos CBS –  
посетете Thinking Buildings Universe на адрес 
www.grundfos.com/commercialbuilding. 
Нашият уебсайт съдържа богат набор от услуги, които 
ще бъдат ваш онлайн Grundfos CBS съветник: 

•  Бърз избор на помпа (Quick Pump Selection) с  
богата база данни с нашите продукти и софтуер  
за оразмеряване, който ви помага да изберете  
най-подходящата за вас помпа

•  Програма E-обучение (E-learning), която помага  
за обогатяване на експертните познания 

•  Речник, в който можете да откриете дефиниции  
на съответните специализирани термини

Абонирайте се за thinking Buildings E-News
Вече можете да получавате актуални новини за 
помпите и технологиите, изпращани директно 
на електронната ви поща, включително годишно 
издание с най-добрите материали и любимите статии 
на нашите читатели.

Добре дошли в Grundfos CBS 
Светът на интелигентните сгради!
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Grundfos предлага висококачествени продукти 
за отпадни води за всички приложения в сектора 
на търговските сгради. Нашата продуктова гама 
включва:
• Специални контролни модули, които позволяват 

наблюдение на помпените станции за канални 
води, независимо къде се намирате

• Помпи за отпадни води, подходящи за всички ваши 
нужди

• Подемни станции за пренос на отпадни води, 
разположени под нивото на канализацията

• Фабрично комплектовани високотехнологични 
помпени станции за безопасно събиране и 
отвеждане на отпадни води


