
 ПРОДУКТИ Multilift
 MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG anD MD1/V

GRUNDFOS



32

GRUNDFOS

Защо да иЗполЗвате 
предварително сглобени  
подемни станции?
Компактните подемни станции за монтаж 
в сгради се използват в модерните 
инфраструктури от десетилетия. Това е една 
напълно изпитана технология, ползите от 
която получават все по-голямо внимание през 
последните няколко години.  MULTILIFT на Grundfos 
са компактни и мощни подемни станции, които 
събират всякакви видове битови отпадни води 
от всякакви видове сгради и ги изпомпват под 
налягане до по-високо ниво в случаите, когато не е 
налично гравитачно оттичане или изграждането 
на канализация е много скъпо.

Най-ефективният в ценово отношение 
начин за отвеждане на отпадните води, от 
оперативна гледна точка, е гравитацията. В 
някои случаи обаче една гравитачна система 
може да предостави значителни ползи, ако бъде 
комбинирана със система MULTILIFT. 

Предварително сглобените системи като 
MULTILIFT използват гравитачната система 

на дадена съществуваща сграда, за да 
улеснят нейната работа.  Понякога цената 
за инсталиране или разширяване на система 
за гравитачно оттичане може да надхвърли 
дълговременните ползи от подобна система.  
В тези случаи една предварително сглобена 
подемна станция като MULTILIFT може да 
допълни – или дори понякога да замени – система 
за гравитачно оттичане в сградата, като се 
монтира в достъпно помещение в сутерена.

Едно MULTILIFT решение прави излишни скъпите 
изкопни работи, работата по регулирането и 
монтирането на тежката шахта, помпите, 
нивомерите, свързването на помпите и 
контролерите. Подемните станции MULTILIFT са 
завършени решения – предварително сглобени, 
окабелени, настроени и готови за монтаж.  
Заемащи площ от 0,25 до 2m2, те са в състояние 
да изпомпват до 100m3 отпадни води за час.

Съвременно отвеждане 
на отпадни води
Решението MULTILIFT на Grundfos ви предоставя 
безпроблемно отвеждане на отпадни води чрез 
предварително сглобена система, допълнена с 
контролер (с кабелна връзка), която гарантира 
напълно автоматична  
и безшумна работа.

•	 Специален	резервоар	с	малко	тегло,	
 устойчив на налягане
•	 Голяма	вместимост
•	 	Патентована	конструкция	на	дъното	 

на резервоара
•	 Мощни	и	енергийноефективни	помпи
•	 Без	течове	и	миризми
•	 Интелигентно	управление
•	 Единични	или	двойни	подемни	станции
•	 	Vortex	хидравлика,	устойчива	на	 

задръстване
•	 Бързо	и	чисто	обслужване
•	 Висока	надеждност

GRUNDFOS MULTILIFT 
е компактна и мощна 
подемна станция, която 
предлага пълно решение За 
иЗпомпване на отпадни води в 
търговски сгради, раЗположени 
на всякакви терени

продУктово представяне

Продукт	 Име	на	
продукта Предназначение

MSS/ 
M/ 

MOG  

Еднофамилни къщи и  
инсталации, които не се 
нуждаят от  
резервна помпа

MD/ 
MDG

Дву- и многофамилни къщи, 
малки търговски сгради,  
офиси, училища, ресторанти, 
малки хотели и др.

MLD

Търговски сгради,  
обществени съоръжения 
офиси, училища,  
хотели, болници, ресторанти 
и др.

MD1/V

Многофамилни къщи, големи 
обществени сгради (болници, 
училища и др.),  
големи търговски сгради  
(търговски центрове и 
др.), правителствени и 
индустриални сгради
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СИЛНИ	АРГУМЕНТИ

Защо MULTILIFT е  
е предпочитаният иЗбор?
Благодарение на доказаната си конструкция гамата MULTILIFT 
осигурява безпроблемен пренос на отпадни води, като всички 
агрегати са предварително оборудвани с контролер, готови за 
монтаж и предлагат напълно автоматична и безшумна работа. 

Резервоар

Специалната конструкция на лекия, безшевно отлят полиетиленов (PE) резервоар с дебелина на стената 
до 8mm прави резервоарите MULTILIFT изключително устойчиви на налягане (доказано е, че издържат на 
налягане до 5m воден стълб в съответствие с EN12050-1). Устойчивият на отпадни води и замърсявания 
полиетилен осигурява десетилетия безпроблемна работа, а специалният дизайн на дъното на резервоара 
ефективно предотвратява образуването на утайка. Всички резервоари MULTILIFT преминават през 
стандартна врата с ширина 80cm, което улеснява значително монтажа при преустройства.  Всички мерки са 
изписани без интервал между числото и мерната единица (в UK). напр. 80cm, 8mm, 5m, 130l.

Капацитет

Компактен резервоар не означава малък капацитет за пренос на отпадни води. Компактните подемни 
станции MULTILIFT могат ефективно да пренасят отпадни води от цели сгради. Най-малката подемна 
станция за търговски сгради, MULTILIFT MD, има капацитет на резервоара 130l и може да пренася до 5.500l 
отпадни води за час при работа с една помпа (което се равнява на отпадните води от 15 тоалетни). MULTILIFT 
MLD (270l) пренася до 11.400l за час – и е подходяща дори за големи сгради.
Малките резервоари са по-устойчиви на замърсяване (включително натрупване на корозивни субстанции) 
и утайки, характерни за по-старите и по-големи резервоари.  Резервоарите се доставят в различни размери 
за системи с 1 помпа или с 2 помпи и се подбират съобразно конкретното приложение и броя на свързаните 
съоръжения.  

Какъв размер на резервоара за каква сграда/приложение е подходящ?

Точният тип система за пренос на отпадни води може да се подбере според типа на приложението и според 
типа и броя на санитарните възли.  Подемните станции Multilift се доставят с широка гама резервоари 
и помпи, което означава, че можете да намерите подходящ агрегат Multilift за всяко приложение. За да 
подберете точния размер на резервоара за вашето приложение, свържете се с местното представителство 
на Grundfos. Можете също да сумирате количеството изхвърляни отпадни води за един час от свързаните 
към агрегата санитарни възли и да сравните данните с таблицата на стр. 13. 

Хидравлични компоненти

Подемните станции MULTILIFT използват или работни колела от тип vortex, или такива с режеща система. 
Работните колела от тип “vortex” осигуряват свободен проход дори за дълги влакна, а режещите системи 
надробяват твърдите материали, което позволява използване на нагнетателни тръби с малък диаметър 
(например 11/4’’). Всички хидравлични компоненти се самообезвъздушават, което осигурява лесен старт на 
помпата след сервиз или засмукване на въздух.
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Тип на помпата

No. Изображение Описание Размери MSS M MOG MD MDG MLD MDV/
MD1

PN

7 Ръчна диафрагмена помпа
инст. дължина: 423mm, 
ширина: 215mm, 
съедин.: Rp 1 1/2”

• • • • • • • 96003721

8 За помпа за отпадни води, например UNILIFT CC и KP, моля вижте техническите документи или в WebCAPS.  

9 Възвратен шарнирен 
вентил, композитен

дължина: 90mm,  
височина: 90mm, 
връзка: Rp 1 1/4”

• • • • • • • 96005308

10

Допълнителен  
PE-резервоар, включително 
съединения, капаци, 
уплътнения и анкерни 
болтове

Обем: 450 литра,  
размери по чертеж • 96982790

11
Уплътнение за 
допълнителен стандартен 
вход

DN100, 
вътр.-∅110mm • • • • • 97726942

11a
Уплътнение за 
допълнителен стандартен 
вход

DN150,  
вътр.-∅160mm • 96636544

11b

Допълнително маншетно 
уплътнение за долно 
входно съединение към 
резервоара

DN150,  
вътр.-∅160mm • 91071939

Кръгов трион за отвори ∅177mm • 91713755

Боркорона ∅6mm • 91712026

11c Въртящ се вход за 
подмяна с уплътнение

DN150/ 
вътр.-∅160mm • • • • 97620831

11d Уплътнение за 
допълнителен вход

DN50/ 
вътр.-∅48-50mm • • • • • 98079669

12

Фланец с муфа (чугун) за 
PVC тръба, включително 
маншетно уплътнение

DN150 /
вътр.-∅160mm • 96003701

13

Комплект с фланцова тръба 
(чугун) с гъвкава връзка 
и скоби 

DN150 / 
външ.-∅160mm • 96477895

АксесоАри

АксесоАри

Без течове и изпускане на миризми

Със системите MULTILIFT течовете не са 
на дневен ред. Резервоарът и всички входни 
съединения издържат на налягане до 5m воден 
стълб, а всички връзки и съединения при 
нагнетателната страната са проектирани 
минимум за  1,5 x макс. налягане на помпата.  В 
допълнение, херметизиранитесъединения, 
вентилацията на резервоара, отведена 
над покрива на сградата, и дълготрайният 
полиетиленов резервоар осигуряват работа без 
миризми, което е доказано в хиляди инсталации. 

Почистване

Патентованата конструкция на дъното на 
резервоара на системата MULTILIFT ефективно 
предотвратява образуването на утайка и 
съответно минимизира  необходимостта от 
почистване на резервоара. Grundfos препоръчва 
употребата на допълнителна диафрагмена 
помпа, която може да бъде използвана за 
изпразване на резервоара с цел почистване и 
отстраняване на отпадни води в случай на 
прекъсване на захранването.  Наред с това, 
резервоарът предлага 1 или 2 капака за достъп 
до вътрешността.

Режим на управление

Фабрично монтиран, контролерът с кабелна връзка 
наблюдава всички функции на помпата (помпите) в 
една двойна подемна станция, включително сензора 
за ниво. Контролерът стартира помпата, когато 
водата в резервоара достигне зададеното ниво.  Той 
включва също втората помпа на двойната подемна 
станция, ако входящият поток е по-голям, отколкото е 
капацитетът за изпомпване на първата помпа. Наред с 
това, контролерът задейства звукова аларма при високо 
ниво на водата и при отказ на двигателя или сензора и 
автоматично активира втората помпа, ако първата 
помпа случайно откаже, осигурявайки резервираност на 
системата.  
Когато се достигне нивото за стоп на помпата, 
контролерът изключва двигателя автоматично.  
Новото поколение контролери Multilift са изключително 
усъвършенствани и гарантират възможно най-висока 
надеждност при работа както и функции за помощ при 
неизправност или дейности по поддръжка. Осигурена е 
пълна защита на двигателя.

Единична или двойна станция

Единичните станции са проектирани за използване 
в еднофамилни къщи за пренос на отпадни води от 
сутерени. Двойните станции са задължителни за 
многофамилни къщи и всички видове търговски, 
индустриални или обществени сгради според 
EN12056-4. Тези типове сгради имат свръхнатоварени 
канализационни системи, което прави критично 
гарантирането на непрекъсваемост на процеса.  

Наводнени сутерени

В случай на наводнение 
агрегатите Multilift продължават 
да работят без проблеми. 
MULTILIFT са тествани да 
издържат една седмица на 
наводнение с височина на водата 
до 2m. Всички компоненти с 
изключение на контролера са 
одобрени по IP68. 

Надеждността спестява пари

За подемните станции – дори тези с големи двигатели 
– характеристики, като например устойчивост на 
задръстване, резервоари без утайка, лесен доспъп до 
възвратните вентили и надеждни сензори за ниво, са 
много по-важни, отколкото енегрийната ефективност.  
Причината за това е, че обикновено една подемна 
станция стартира работа 10-20 пъти дневно и всеки 
път работи само няколко секунди.  Цената за обслужване 
на блокирани от нечистотии агрегати или резервоари 
лесно надвишава общите енергийни разходи.  MULTILIFT 
ви помага да намалите разходите чрез характеристики, 
които правят обслужването почти ненужно, и като 
предлага удобство при обслужването – например 
лесен достъп до компонентите и лесно обслужване на 
възвратния вентил.  

Мощни помпи

Одобрените по IP68 двигатели на MULTILIFT никога няма да ви изоставят – дори и при наводнени 
условия. Проектиран за сух монтаж и периодична работа, всеки двигател безпроблемно осигурява 60 
старта на помпата за час, което е напълно достатъчно за надежден пренос на отпадните води от 
домакинствата през целия ден.  Две помпи в алтернативен режим могат да осигурят до 120 старта 
за час – достатъчно за покриване на всяка пикова ситуация.  Сухият монтаж на резервоара позволява 
бързо и чисто сервизно обслужване. С цел предотвартяване на рисковете, една помпа би трябвало 
да е оразмерена за целия обем на изхвърляните отпадни води. Това е особено важно при двойните 
станции, където втората помпа се счита за резервна с цел постигане на максимална надеждност 
на системата.   Тук контролерът осигурява алтернативна работа на двете помпи или паралелна 
работа, ако входният дебит превиши капацитета на едната помпа. 

Бързо и чисто обслужване

Обслужването на помпите 
MULTILIFT със сух монтаж е лесно, 
бързо и чисто в сравнение с 
потопените в шахта помпи. 
Просто изпразвате резервоара 
при ръчен режим на контролера 
и разглобявате помпата. 

В двойните станции 
резервната помпа ще осигури 
непрекъсваемост на преноса 
на отпадни води, докато се 
обслужва другата помпа. 



35356

когА дА се използвА

H

450mm

Тип на помпата

No. Изображение Описание Размери MSS M MOG MD MDG MLD MDV/
MD1

PN

1

PVC шибър DN100

инст. дължина: 130mm 
височина: 375mm          
присъед. щуцер: 
∅110mm

• • • • • • 96615831

PVC шибър DN150

инст. дължина: 227mm 
височина: 496mm          
присъед. щуцер: 
∅160mm

• • 96697920

2

Изолационен вентил DN80, 
чугун, епоксидна обвивка

инст. дължина: 180mm 
височина: 300mm          
съединение: фланец PN10

• • • • • 96002011

Изолационен вентил 
DN100, чугун, епоксидна 
обвивка

инст. дължина: 190mm 
височина: 340mm          
присъед. фланец PN10

• 96002012

Изолационен вентил 
DN150, чугун, епоксидна 
обвивка

инст. дължина: 210mm
височина: 460mm      
присъед. фланец PN10

• 96003427

3

Възвратен шарнирен 
вентил DN80, чугун, 
епоксидна обвивка

инст. дължина: 260mm, 
присъед.: фланец PN10 • 96003826

Възвратен шарнирен 
вентил DN100, чугун, 
епоксидна обвивка

инст. дължина: 300mm, 
присъед.: фланец PN10 • 96003827

4
Тройник, стомана,  
с епоксидна обвивка с 
гъвкава връзка и скоби

фланец за нагнетател-
ната помпа/тръбен 
край: DN80 / ∅90mm / 
H=359mm

• 96003704

DN80 / ∅110mm /
H=459mm • 96003705

DN100 / ∅110mm /
H=410mm • 96003706

DN100 / ∅160mm /
H=550mm • 96003707

5 Шибър DN32, месинг дължина: 76mm,  
съедин.: Rp 1 1/4” • • • • • • • 00ID0918

6

Гъвкава връзка със скоби 
за допълнителни връзки и 
входове

DN 32 - дължина: 150mm,
вътр.-∅42mm • • • • • • • 91071645

6a DN100 - дължина: 150mm, 
вътр.-∅110mm • 96075422

6b DN150 - дължина: 200mm, 
вътр.-∅160mm • 96473060

АксесоАри

когА дА използвАте MULTILIFT

Не допускайте връщане на канални 
води – Grundfos ви пази сухи
Силните валежи са едно от сериозните последствия 
от бурните климатични промени, които изпитва 
нашата планета през последните години. Затова 
много сгради са в риск от наводнение поради 
незадоволителна защита срещу връщане на 
канални води. Резултатът е мокри сутерени и 
евентуално необратими загуби.  За щастие Grundfos 
има решение. Нашата гама продукти MULTILIFT и 
нашите фабрично сглобени помпени станции са 
един отличен избор, ако искате да защитите своята 
сграда по удобен и ефективен начин. Забележете, 
че цената за монтаж на една подемна станция е 
нищо в сравнение с тревогите и разходите около 
наводнения ви сутерен.

GRUNDFOS
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Сгради с подземни етажи
Монтирайте MULTILIFT система в най-ниската точка 
на сграда с един или повече подземни етажи, 
за да издигнете отпадните води до нивото на 
гравитачната канализационна система.   Това ще 
ви спести разходи по прокопаването и полагането 
на тръба под и в съседство със сградата и ще ви 
позволи да разположите главната канализация 
и канализационните връзки, колкото е възможно 
по-близо до земното ниво. Друго предимство от 
използването на MULTILIFT е автоматичната защита 
от възвратни канални води.

Канализационни	системи	със	
септичен резервоар
Вместо да се използва голям резервоар, чиято 
ефективна вместимост е ограничена от нивото на 
връзката към канализационната тръба, MULTILIFT 
станцията пренася отпадните води от пода на 
сутерена до гравитачна тръба, разположена под 
нивото на тавана на сутерена. Това позволява 
използването на септични резервоари със същата 
ефективна вместимост, но с много по-малък обем и 
съответно много по-малки разходи за монтаж.  
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КоГА	дА	СЕ	ИзПоЛзВА

Отдалеченост от главната 
канализация
Използвайте решението MULTILIFT, ако вашата 
сграда е разположена далече от главната 
канализация – например при постройки в задния 
двор на къща. В тези случаи изграждането на 
гравитачна канализация би изисквало тежки и скъпи 
изкопни работи и последващи   
рискове от течове. 

Разположение под склон
В хълмисти области подемните станции са 
ценовоефективна алтернатива на помпените 
станции, които обикновено се препоръчват, 
когато използването на гравитачна канализация е 
невъзможно.

Преустрояване	на	сгради
Използване на станция MULTILIFT за ценовоефективно 
отвеждане на отпадни води в сгради, където 
сутеренните етажи   
са били преустроени (например от офиси в ресторанти).  
Решението MULTILIFT използва съществуващите 
канализационни тръби, което означава, че няма да се 
наложи да сменяте тръбите извън сградата.



1110

НАКРАТКо

MULTILIFT накратко

Цялостни	подемни	станции	 
(44l	до	1.350l	капацитет	на	
резервоара)
Продуктовата гама MULTILIFT предлага фабрично 
сглобени, завършени подемни станции за 
пренос на отпадни води до нивото на главната 
канализация, подходящи за сгради от всякакъв 
мащаб. Комбинирайки помпи, резервоари и 
системи за контрол, те осигуряват лесен монтаж 
при възможно най-ниска цена и предлагат 
десетилетия надеждна работа. Подемните 
станции MULTILIFT са подходящи за сгради от 
всякакъв тип и размер, като могат да бъдат част 
от първоначалния проект или да бъдат добавени 
при последващи преустройства на сградата. 

Типове	води
Подемните станции MULTILIFT 
предлагат избор между две различни 
технологии за изпомпване. Можете 
да изберете свободно преминаване 
на твърди частици до 80mm или 
мощна режеща технология (MOG, 
MDG). И двете технологии надеждно 
отвеждат битови отпадни води (pH 
4 до pH 10) влакна, тъкани и фекалии.

MDG
Обем на резервоара: 93l.  
Макс. Q: 4,5l/s. H: 46m.

MD1/V
Оборудвани със SE1/SEV или  
SL1/SLV помпи.  
Обем на резервоара: 450-1.350l.  
Макс. Q: 28l/s. H: 29m.

MSS  
Обем на резервоара: 44l.  
Макс. Q:  10l/s. H: 11,8m

MD
Обем на резервоара: 130l.  
Макс. Q: 16l/s. H: 20,5m

M 
Обем на резервоара: 92l.  
Макс. Q: 16l/s. H: 20,5m

MLD
Обем на резервоара: 270l.  
Макс. Q: 16l/s. H: 20,5m

MOG 
Обем на резервоара: 93l.  
Макс. Q: 4,5l/s. H: 46m
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ПРЕдИМСТВА

Монтирайте	и	включете
MULTILIFT ви дава всичко, от което се нуждаете – включително 
електронен контрол. Агрегатите от типа “всичко-в-едно” са създадени 
възможно най-компактни, с изцяло вградени помпи в по-малките 
модели. Възможностите за свързване са гъвкави, което означава, 
че можете да свържете вашата станция MULTILIFT към вход, изход и 
вентилационни тръби в зависимост от наличната система.  Богатият 
набор от аксесоари ви осигурява изцяло оборудвана инсталация.  В 
случай на монтаж в шахта, конструкцията на агрегата гарантира сигурна 
работа и при наводнение. 

Минимална	поддръжка
Модерната конструкция на MULTILIFT и издръжливите, некорозиращи 
материали, от които е изработена системата, осигуряват висока 
надеждност и безшумна работа година след година. Агрегатите MULTILIFT 
“всичко-в-едно” се инсталират бързо и лесно, дори и в ограничени 
пространства, и изискват много малко последващо обслужване. 

Намаляване	на	разходите	за	изграждане
Системите MULTILIFT свеждат разходите за строителство до 
минимум, защото те правят ненужни изкопните работи за полагане на 
канализациони тръби и връзки извън сградата.  Изкопните работи и 
помпените шахти са неща от миналото и вече лесно можете да изградите 
тоалетни и сервизни помещания в сутерени и подземия. Можете също с 
минимални усилия да увеличите капацитета за пренос на отпадни води в 
големи сгради. 

Предимства	на	MULTILIFT	
Намалете разходите и подобрете 
производителността със   
системите “всичко-в-едно”. Гамата MULTILIFT 
комбинира интелигентна конструкция и 
висококачествени материали, чрез което 
спестявате разходи за изграждане, монтаж и 
експлоатация. 

предимства на MULTILIFT 
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НоВИ	хАРАКТЕРИСТИКИ

в инсталациите за отпадни води надеждността при 
работа е изключително важна. новите и подобрени 
характеристики на MULTILIFT правят тези подемни 
станции най-надежните на пазара.

Нов,	подобрен	сензор	за	ниво
•   Безконтактно и непрекъснато отчитане 

нивото на течността чрез вграден пиезо 
сензор за налягане

•   Без движещи се компоненти (например 
поплавък, който може да блокира, когато 
е в контакт с  тоалетна хартия или 
нечистотии) 

•   Стандартът IP68 гарантира безпроблемна 
работа дори когато подемната станция е 
наводнена

•   Непрекъснато наблюдение на сензорните 
елементи чрез интелигентен контролер

•   Много лесно сервизно обслужване на 
сензора чрез байонетно свързване 

•  Работата на сензора не е чувствителна 
към нечистотии

•  Доказан за работа с отпадни води

подобрена надеждност

Уникална	конструкция	на	
дъното на резервоара
•  Уникална конструкция на дъното на 

резервоара с наклон от  всеки ъгъл на 
резервоара към входа на помпата

•  Избягва отлагането на утайка и силно 
намалява  нуждата от почистване на 
резервоара 

•  Намалява риска от задръстване на  
резервоара

•  Намалява количеството на оставащата вода 
в  резервоара, когато помпата е изключена

Прецизно	настройване	на	
входа	на	резервоара
•  Уникалната система за настройване 

на нивото на входа прави 
предварителните дейности по 
напасване на подемната станция към 
входната тръба ненужни

•  Нужното ниво може да бъде настроено 
просто чрез затягане на винтовете

•  Идеално решение за първоначален, 
допълнителен или заменящ монтаж

•  Въртящият се на 360° вход в моделите 
DN100 и DN150 позволява свързване на 
всякакво ниво между 170-315mm (от 
дъното до оста на тръбата)

•  Уплътнение между тръбата и входа чрез 
специален уплътнител (натискане и 
уплътняване)
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КоНТРоЛЕРИ

интелигентните контролери MULTILIFT са 
снабдени с широк набор от полезни функции, 
които правят работата и обслужването лесни, 
като предоставят и регистър на отказите 
на системата за бързо идентифициране 
на причините за всеки проблем.   
Характеристиките включват: 

интелигентни 
контролери

Контрол на ниво 220  
(за MULTILIFT MSS)
• Микроконтролер с интерфейс, който  
 позволява обновяване на софтуера
•  Автоматичен старт/стоп на помпата 

и аларма за високо ниво на водата
• Индикатор за захранването, работата,  
 отказ на помпата и сензора, аларма за  
 високо ниво на водата,външна 
 аларма, посока на въртене (само 3 фази) и  
 поддръжка
•  Контролерът може да управлява 

системата посредством вградения 
пиезо-електричен сензор за ниво, като 
е възможно добавяне и на допълнителен 
сензор за ниво.

• Допълнителен порт за използване на   
 допълнителен сензор извън подемната 
 станция
• Порт за известяване при неизправност  
 (за отдалечена индикация)
• Вградено алармено устройство с   
 батерия (опция)
• Лесно задаване на стартово ниво на  
 помпата чрез DIP превключвател
• Защита на двигателя чрез термичен 
 превключвател и допълнителна защита  
 срещу претоварване
• 24-часов тест с проверка на системата
• Защита от работа на сухо
• Интелигентно закрепване на панела,   
 което прави отварянето  
 на контролера излишно
•  Напълно свързани, предварително 

настроени и предварително сглобени

 

Level control 220 за MULTILIFT MSS

Level control 221 за 
MULTILIFT M и MOG, 
единична система

Level	control	221	

Контролерите MULTILIFT за комерсиални 
приложения предоставят възможно най-лесна 
инсталация, работа и поддръжка. Характеристиките 
включват:

•  Контролер с меню, включително интерфейс за 
бъдещо обновяване на софтуера

•  Автоматичен старт и стоп на помпата на 
избрани нива, алтернативна работа на помпите, 
разпознаване на високо ниво на водата и 
автоматично активиране на паралелна работа 
на помпите, надежден контрол с автоматична 
функция за резервиране

• 2-инчов LCD дисплей с осветяване

•  Показване на работния статус: регистър на 
отказите настройки, интервали, време на работа, 
сензор, ниво на водата, натоварване на двигателя 

•  Заключване на бутоните и ръчния превключвател  
за да се избегне непозволена употреба

• Защита от работа на сухо

• Вградено алармено устройство с батерия  
 (опционално)

• Задаване на стартовите нива чрез меню

• Вградени импулсен брояч и таймер

• Регистър за последните 20 отказа

•  Пълна защита на двигателя чрез термичен 
превключвател и  електронен контрол на тока

• Genibus интерфейс за връзка с  
 BMS системи на сгради  
 и за отдалечен контрол на системата

• Дневен тест с проверка на системата

• Управление в реално време на сензора за ниво 

• Няколко вида алтернативни връзки за   
 сензори за ниво (опция)

•  Външен извод за допълнителен поплавъчен  
превключвател или сензор за влага

•  Свободни от потенциал сигнали за работа на 
помпа 1 и/или 2, отказ на помпа 1 и 2, аларма за 
високо ниво на  водата, “аларма за общ отказ”, 
възможност за отмяна на алармите дистанционно 

• Режим на готовност < 8W

•  Вградени кондензатори на всички монофазни 
системи

• Интелигентно закрепване на панела

Level control 221 за MULTILIFT 
MD, MDG, MLD и MD1/V, 
двойна система
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ЕдИНИчНИ	СТАНЦИИ	

Системите MULTILIFT изпълняват критични задачи: 
събират отпадните води и ги пренасят до главната 
канализация. Това изисква висока степен на надеждност, 
производителност и лесен монтаж. Запознайте се тук 
с някои от ключовите характеристики. За подробности 
за техническите спецификации, материалите, 
производителността и др., вижте техническите документи. 
Подемните станции MULTILIFT са сертифицирани и тествани 
от няколко външни института за съответствието им със 
строги стандарти.

единични станции MULTILIFT 
– качество беЗ компромиси

Най-висока производителност

Гамата единични станции е подходяща 
за разнообразни приложения в дома. С 
три различни размера на резервоара (44l 
до 93l) и шест типоразмера на двигателя 
при моно- и трифазните версии, една 
единична станция MULTILIFT може да 
бъде използвана за пренос на отпадни 
води както в еднофамилни къщи, така и в 
малки търговски сгради. 

Завършени системи

Единичните станции MULTILIFT са оборудвани с   
двигател, сензорен модул, контролер и възвратен вентил 
– готови за монтаж веднага след доставката. Включени 
са всички необходими аксесоари за монтаж (например 
гъвкави съединения за изходните и вентилационните 
тръби, уплътнения за входните тръби, скоби и др.).

Препоръчителни аксесоари

Полезни аксесоари, като например PVC шибър, улесняват 
употребата и монтажа, намалявайки теглото. Шибърите за 
входа и изхода са задължителни при монтажа и отговарят 
на стандарта EN12056. Grundfos препоръчва също 
инсталиране на диафрагмена помпа.

Сензорите за ниво – 
са безконтактни

Системата MULTILIFT 
извършва непрекъснато 
наблюдение на нивото без 
контакт с отпадните води.  
Пиезо сензорът отчита 
нивото на отпадните води в 
резервоара в реално време, 
без движещи се части или
потапяне, което елиминира 
риска от блокиране на 
сензора. Иновативният 
контролер на MULTILIFT следи 
непрестанно за изправността 
на сензора за ниво.

Надежден пренос на отпадни води

Самообезвъздушаващите се помпи от неръждаема стомана с работно 
колело тип “vortex” и свободен проход на твърди частици с размер до 
50mm гарантират, че единичните станции MULTILIFT надеждно ще отвеждат 
отпадни води и твърди частици.  Благодарение на надеждния двигател, 
който е в състояние да стартира 60 пъти на час, една единична станция има 
капацитет за пренос на отпадни води от 3.700l за час– повече от достатъчно 
за всякакви домашни нужди.  Защитата за двигателя е вградена, а помпата 
лесно може да бъде демонтирана за сервиз и подрръжка.

Безшумна работа

При някои приложения шумът може 
да бъде смущаващ. Системите 
MULTILIFT са проектирани за 
ефективна и безшумна работа.

По-висок напор

Оборудвайте вашата единична станция с 
помпа с режеща система Grundfos SEG, за да 
постигнете нагнетателен напор до 45 m
с 1 1/2” тръби.

Устойчивост на газове, миризми и налягане

Комбинацията от висококачествени материали, като например 
херметизиран полиетилен, и прецизната изработка гарантират 
работа без изпускане на газове или миризми. Подемните 
станции MULTILIFT издържат на вътрешно налягане до 
5m воден стълб и са изцяло херметизирани и устойчиви 
на налягане. Безшевните полиетиленови резервоари са 
абсолютно устойчиви на изпускане на миризми и на корозия, 
гарантирайки трайна работа и висока надеждност. 

Разнообразни хоризонтални 
и вертикални входове

Изберете хоризонтален или вертикален 
вход според специфичните за вашия 
проект условия – с разнообразието от 
присъединителни муфи и уплътнения 
от DN50 до DN150 разполагате с богати 
възможности за свързване. Уникалният
въртящ се вход на MULTILIFT M и MOG 
осигурява плавно настройване на 
височината на входа между 170-315mm.

Интелигентен контрол

Интелигентните контролери MULTILIFT са снабдени 
с полезни фукции: надежден индикатор за ниво на 
течността, автоматичен старт/стоп при зададени нива, 
аларма за високо ниво на водата, защита на двигателя, 
защита от работа на сухо, вградена аларма с батерия, 
дневен тест на работата, контрол на посоката на 
въртене и др. Можете да свържете също и допълнителен 
превключвател за ниво за наблюдение на средата 
около системата. 
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дВойНИ	СТАНЦИИ

MULTILIFT MD, MLD и MDG са фабрично сглобени двойни 
станции, които осигуряват задължителна резервираност 
на системата за отпадни води в търговски сгради и 
многофамилни къщи.  Техните висококачествени компоненти 
и интелигентна конструкция ги правят толкова надеждни, 
колкото традиционната гравитачна канализационна система.

двойни станции MULTILIFT  
– решения За търговски 
сгради

Перфектен избор

Нашите гъвкави двойни станции са подходящи за 
сгради от всякакъв размер и тип. С капацитет на 
резервоара
между 93-270l и с 6 различни типоразмера 
на двигателя, системите MD, MLD и MDG са 
изклюително подходящи за малки до средни 
сгради с дебит на отпадните води до 11.400l за 
час. Всички агрегати са налични с моно- или 
трифазни двигатели

Бърз и лесен монтаж

Всички двойни станции са предварително сглобени 
и изцяло готови за монтаж с контролер с кабелна 
връзка, сензор и помпи. Включени са всички 
необходими аксесоари за свързване на входни, 
изходни и вентилационни тръби. Двойният възвратен 
вентил е фабрично монтиран в моделите MD и MLD 
и може да бъде избран от списъка с аксесоари за 
модела MDG с помпи с режеща система.

Гъвкави и разнообразни входове

Наред с вградените входове DN100 и DN150 на резервоара, агрегатите 
MULTILIFT MD и MOG предлагат уникална входна система, която 
осигурява плавно настройване на нивото на входната тръба.  Тази 
система елиминира трудоемкото напасване и е изключително полезна 
при монтаж в ограничени пространства.  Гъвкавите и разнообразни 
входове правят системите MULTILIFT идеални както за нови сгради, 
така и за преустройства и подмяна.

Резервоари без утайка

Силният наклон на 
дъното на резервоара 
гарантира, че 
замърсяванията и 
твърдите частици 
непрекъснато се 
отвеждат към помпите.  
Това минимизира 
утаяването и намалява 
нуждата от почистване 
на резервоара, 
както и разходите по 
поддръжка. 

Здрави резервоари, направени за 
цял живот 

Лекият, неполепващ и устойчив 
на отпадни води полиетилен 
(PE) постепенно се превръща 
в предпочитания материал за 
изработване на резервоари в 
системите за отпадни води. Този 
отличен материал издържа на 
температура до 50°C на отпадните 
води (за кратки периоди до 
90°C). Специалната конструкция 
на резервоара на MULTILIFT 
и безшевната отливка от PE 
осигуряват устойчив на налягане и 
миризми резервоар, който лесно 
може да удържи налягане до 5m 
воден стълб, без да протече. С 
моделите MULTILIFT разполагате 
с резервоар, който е готов за 
десетилетия безпроблемна работа.

Помпи без задръстване

Лекият, неполепващ и устойчив на отпадни води полиетилен 
(PE) постепенно се превръща в предпочитания материал 
за изработване на резервоари в системите за отпадни 
води. Този отличен материал издържа на температура 
до 50°C на отпадните води (за кратки периоди до 90°C). 
Специалната конструкция на резервоара на MULTILIFT и 
безшевната отливка от PE осигуряват устойчив на налягане и 
миризми резервоар, които лесно може да удържи налягане 
до 5m воден стълб, без да протече. С моделите MULTILIFT 
разполагате с резервоар, който е готов за десетилетия 
безпроблемна работа.

Лесен достъп до възвратния вентил

Подемните станции MULTILIFT 
притежават вградени в резервоара 
модули с възвратни вентили. 
Предимството на този лесен достъп 
е ясно. Специален капак позволява 
проверка на вентила и отстраняване 
на чуждите тела, а конструкцията 
гарантира, че достъпът до вентила 
не изисква каквото и да е скъпо и 
отнемащо време разглобяване.

Безконтактно 
отчитане на нивото

Системата MULTILIFT 
извършва непрекъснато 
наблюдение на 
нивото без контакт 
с отпадните води.  
Интелигентният пиезо 
сензор за ниво отчита 
нивото на отпадните 
води в резервоара в 
реално време – без 
движещи се части 
или потапяне. Това 
значително увеличава 
надеждността и 
предотвратява 
блокирането на 
сензора, което е често 
срещано при системи с 
поплавък. Резбованото 
съединение прави 
лесно отстраняването 
на сензорната 
тръба за по-лесно 
сервизно обслужване. 
Иновативният 
контролер на MULTILIFT 
следи непрестанно 
за изправността на 
сензора за ниво.

Интелигентни контролери

Контролерите MULTILIFT имат широк набор от полезни 
функции, което улеснява работата и обслужването, 
включително система за наблюдение, която предпазва 
всички важни компоненти на помпата и идентифицира 
и съобщава за всякакви повреди.  Вижте стр. 19 за 
подробно описание на контролерите.
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MD1/V

Удобен контрол

Агрегатите MULTILIFT са снабдени 
с интелигентни контролери, 
чиито характеристики включват 
алтернативна работа на помпите, 
дневен тест, защита на двигателя и 
контрол на посоката на въртене, но 
всичко това е само част от многото 
полезни функции.  (За подробности 
вижте стр. 17).
Подемните станции MULTILIFT 
са сертифицирани и тествани от 
няколко външни института за 
съответствие със строги стандарти.

Висок клас сензор за ниво

Пиезо сензорът е изцяло наблюдаван от 
контролния блок MULTILIFT и предлага 
непрекъснато отчитане на нивото без 
риск от блокиране на движещи се части 
на сензора. Комбинацията с предно 
разположен плосък резервоар, проектиран за 
разнообразен избор на входове, позволява 
на интелигентния сензор за ниво лесно да 
се настройва за различни стартови нива. 

По-голям

Системата MD1/V предлага обеми на резервоара 
от 450l (един резервоар) до 1.350l (три резервоара). 
Ако се нуждаете от по-голям обем, просто 
добавете един или два допълнителни резервоара.

Гъвкава хоризонтална връзка

Изберете хоризонтална връзка 
според вашите специфични 
нужди. До три входа (DN150) 
и място за осигуряване на 
допълнителен вход (DN150) 
благодарение на гладката 
предна конструкция.

По-малко утайка

Патентованата конструкция с канали на дъното на 
резервоара, които насочват отпадните води към 
смукателния отвор на помпите, минимизира отлагането 
на утайки и риска от блокиране – и понижава разходите за 
поддръжка. Конструкцията помага също да се минимизира 
остатъчната вода в резервоара, когато помпата е 
изключена.

Правилните аксесоари

Широк набор от достъпни 
аксесоари, включително елементи 
като PVC шибър или Y-образна 
тръба, улесняват обслужването 
и монтажа. Вземете предвид, че 
всички вентили са аксесоари.

Удобна поддръжка и сервиз

•   Механично уплътнение на вала с два 
елемента от силициев  карбид (SiC)

•  Водоустойчив щепсел на кабела
•   Неръждаема скоба на корпуса за бързо 

разглобяване на двигателя

Производителност на помпата

Системата MD1/V е налична с два вида помпи – SE за 
непрекъсната и периодична работа, и SL само за периодична 
работа. И двата вида се доставят или с едноканални работни 
колела (SE1/SL1) или с работни колела от типа vortex (SEV/SLV). 
SE1/SL1 използват уникалото Grundfos S-tube работно колело и 
осигуряват постоянна, превъзходна ефективност във времето, 
която гарантира безпроблемна работа.   

Устойчивост на газове, миризми и налягане

Комбинацията от висококачествени материали, като например 
херметизиран полиетилен, и прецизната изработка гарантират 
работа без изпускане на газове или миризми. Подемните станции 
MULTILIFT издържат на вътрешно налягане до 5m воден стълб и 
са изцяло водоустойчиви и устойчиви на налягане. Безшевните 
полиетиленови резервоари са абсолютно устойчиви на изпускане 
на миризми и на корозия, гарантирайки трайна работа и висока 
надеждност. 

голямото натоварване  
– ЗапоЗнайте се с MD1/V
Системата MULTILIFT MD/1V е създадена за пренос на отпадни води, с най-големите натоварвания, които 
можете да си представите. Оборудвана е с нашите SE или SL помпи, режимът на непрекъсната работа 
позволява да я използвате както за пренос на отпадни води, така и за тежки задачи, като изпомпване на 
дъждовни води.
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ТЕхНИчЕСКИ	дЕТАйЛИ

- MSS и M са налични с кабел 10m
- M и MOG са налични със завъртащ се вход DN150 вместо DN100
-  M и MOG са налични във версии 3x230V 

Моля попитайте вашия местен представител на Grundfos.

- MD и MLD са налични с 10m кабел
- MD и MDG са налични със завъртащ се вход DN150 вместо DN100
- MD и MDG са налични в 3 x 230V версии

ISO 9906 Annex A ISO 9906 Annex A

системи MULTILIFT MD/MLD/MDG с две помписистеми MULTILIFT MSS/M/MOG с една помпа

MSS 11.3.2 MSS 11.1.2 

Мин. дебит 
Dn 80

Мин. дебит 
Dn 100

MSS 50 Hz M 50 Hz MOG 50 Hz
Мин. дебит 
Dn 80

Мин. дебит 
Dn 100

Мин. дебит

09.1

09.3
12.1

12.3

15.3

26.3

31.3

40.3

DN3238

32

38

22
15.3

12.3 12.1 15.1

Мин. дебит
Dn 40

MD 50 Hz MDL 50 Hz MDG 50Мин. дебит

09.1

09.3
12.1

12.3

15.3

26.3

31.3

40.3

DN32Мин. дебит 
Dn 80

Мин. дебит 
Dn 100

Мин. дебит 
Dn 80

Мин. дебит 
Dn 100

38

32

24

22
15.3

15.112.1
12.3

38

32

38

22
15.3

12.3
12.1

15.1
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MD.12.1.4

180/
250 /
315

130
49 /
69 /
86

S3-50%, 
1 min.

1 x 230V
1,8 / 1,5

9 / 39
1430

4

CEE 2P+E 32A 

4

119

97901084

MD.12.3.4 3 x 400V 3,7 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901085

MD.15.1.4 1 x 230V
2,3 / 1,8

10,1/39
1410

CEE 2P+E 32A 97901086

MD.15.3.4 3 x 400V 4 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901087

MD.22.3.4 S3-40% 3 x 400V 2,8 / 2,3 5,5 / 29,7 1430

2

CEE 3P+N+E, 16A 121 97901088

MD.24.3.2 S3-50%, 
1 min.

3 x 400V 3,1 / 2,6 5,5 / 39 2920 CEE 3P+N+E, 16A

126

97901090

MD.32.3.2 3 x 400V 4,0 / 3,4 6,7 / 39 2920 CEE 3P+N+E, 16A 97901092

MD.38.3.2 S3-40%, 
1 min. 3 x 400V 4,6 / 3,9 7,5 / 39 2880 CEE 3P+N+E, 16A 97901094

MLD.12.1.4

560 130 190

S3-50%, 
1 min.

1 x 230V
1,8 / 1,5

9 / 39
1430

4

CEE 2P+E 32A 

4

130

97901104

MLD.12.3.4 3 x 400V 3,7 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901105

MLD.15.1.4 1 x 230V 2,3 / 1,7 10,1/39
1410

CEE 2P+E 32A 97901106

MLD.15.3.4 3 x 400V 2,3 / 1,8 4 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901107

MLD.22.3.4 S3-40% 3 x 400V 2,8 / 2,3 5,5 / 29,7 1430

2

CEE 3P+N+E, 16A 132 97901108

MLD.24.3.2 S3-50%, 
1 min.

3 x 400V 3,1 / 2,6 5,5 / 39 2920 CEE 3P+N+E, 16A

136

97901110

MLD.32.3.2 3 x 400V 4,0 / 3,4 6,7 / 39 2920 CEE 3P+N+E, 16A 97901112

MLD.38.3.2 S3-40%, 
1 min. 3 x 400V 4,6 / 3,9 7,5 / 39 2880 CEE 3P+N+E, 16A 97901114

MDG.09.1.2 

180/
250 /
315

93
23 /
37 /
50

S3-35%,
1 min.

1 x 230V
1,4 / 0,9

6,3 / 38 2890

2

Schuko

10

106

97901136

MDG.09.3.2 3 x 400V 2,6 / 21 2860 CEE 3P+N+E 97901137

MDG.12.1.2 1 x 230V
1,8 / 1,2

8,2 / 38 2820 CEE 2P+E 32A 97901138

MDG.12.3.2 3 x 400V 3,1 / 21 2750 CEE 3P+N+E, 16A 97901139

MDG.15.3.2 3 x 400V 2,3 / 1,5 3,8 / 21 2700 CEE 3P+N+E, 16A 108 97901140

MDG.26.3.2 3 x 400V 3,7 / 2,6 5,3 / 33 2870 CEE 3P+N+E, 16A 150 97901142

MDG.31.3.2 3 x 400V 3,9 / 3,1 6,3 / 43 2900 CEE 3P+N+E, 16A
166

97901144

MDG.40.3.2 S3-30%, 
1 min. 3 x 400V 5,2 / 4,0 8,2 / 43 2830 CEE 3P+N+E 32A 97901146
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MSS.11.1.2 180 /  
250 44 20 / 28 S3-10%, 

1 min.
1 x 230V

1,8 / 1,1
8 / 22,5 2760

2
Schuko

4 28
97901037

MSS.11.3.2 3 x 400V 3,2 / 16 2785 CEE 3P+N+E, 16A 97901027

M.12.1.4

180 /
250 /
315

92
34 /
49 /
62

S3-50%, 
1 min.

1 x 230V 1,9 / 1,4 9 / 38
1430

4

Schuko

4

69

97901064

M.12.3.4 3 x 400V 1,8 / 1,5 3,7 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901065

M.15.1.4 1 x 230V 2,3 / 1,7 10,1/39
1410

Schuko 97901066

M.15.3.4 3 x 400V 2,3 / 1,8 4 / 19 CEE 3P+N+E, 16A 97901067

M.22.3.4 S3-40% 3 x 400V 2,8 / 2,3 5,5 / 29,7 1430 CEE 3P+N+E, 16A 70,5 97901068

M.24.3.2 S3-50%, 
1 min.

3 x 400V 3,1 / 2,6 5,5 / 39 2920

2

CEE 3P+N+E, 16A

72

97901070

M.32.3.2 3 x 400V 4,0 / 3,4 6,7 / 39 2920 CEE 3P+N+E, 16A 97901072

M.38.3.2 S3-40%, 
1 min. 3 x 400V 4,6 / 3,9 7,5 / 39 2880 CEE 3P+N+E, 16A 97901074

MOG.09.1.2 

180 /
250 /
315

92
23 /
37 /
50

S3-35%,
1 min.

1 x 230V
1,4 / 0,9

6,3 / 38 2890

2

Schuko

10

62

97901124

MOG.09.3.2 3 x 400V 2,6 / 21 2860 CEE 3P+N+E, 16A 97901125

MOG.12.1.2 1 x 230V
1,8 / 1,2

8,2 / 38 2820 Schuko 97901126

MOG.12.3.2 3 x 400V 3,1 / 21 2750 CEE 3P+N+E, 16A 97901127

MOG.15.3.2 3 x 400V 2,3 / 1,5 3,8 / 21 2700 CEE 3P+N+E, 16A 64 97901128

MOG.26.3.2 3 x 400V 3,7 / 2,6 5,3 / 33 2870 CEE 3P+N+E, 16A 85 97901130

MOG.31.3.2 3 x 400V 3,9 / 3,1 6,3 / 43 2900 CEE 3P+N+E, 16A
93

97901132

MOG.40.3.2 S3-30%, 
1 min. 3 x 400V 5,2 / 4,0 8,2 / 43 2830 CEE 3P+N+E, 16A 97901134

MULTILIFT MSS MULTILIFT MDMULTILIFT M MULTILIFT MLDMULTILIFT MOG MULTILIFT MDG
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Съдържание на доставката:

MULTILIFT MSS, M, MD, MLD
Доставят се с резервоар, включително помпа (помпи), контролер с 4m кабел до помпата и сензора, 1,5m кабел с щепсел за 
включване към ел. захранване, свързан сензорен модул, монтиран възвратен вентил (MSS, M) или възвратен вентил тип 
“бътерфлай” (MD, MLD), изходен фланец със съединение DN100, монтажен комплект (уплътнение DN80, болтове, гайки, 
шайби), гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN100, гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN70 (DN50 само за MSS) за вентилация, 
DN50 уплътнение за диафрагмена помпа или допълнителен вход и входно уплътнение DN100 за MSS, M, MD и DN150 за MLD.  
MULTILIFT M и MD са оборудвани с въртящ се вход, който може да бъде заменен с въртящ се вход DN150 (вижте аксесоари).

Съдържание на доставката:

MULTILIFT MOG, MDG
Доставят се с резервоар, включително помпа (помпи) с режеща система и овални фланци за свързване на изходна 
тръба 1 1/4” и вентили (вижте аксесоари). MOG и MDG включват контролер с 4m кабел до помпата и сензора, 1,5m 
кабел с щепсел за включване към ел. захранване, свързан сензорен модул, гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN70 за 
вентилация, DN50 уплътнение за диафрагмена попма или допълнителн вход и въртящ се вход с уплътнение DN100. 
Въртящият се вход може да бъде заменен с въртящ се вход DN150 (вижте аксесоари).

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Вход DN100 / ∅110

Вход DN50 / ∅50

Изходна тръба 
връзка вътр.-∅110

Вход DN100 / ∅110

Вход DN100 / ∅110

Вентилация DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Вентилация DN70 / ∅75Вход DN50 / ∅50

Вход 
DN50 / ∅50

Изходна тръба 
връзка вътр.-∅110

Вход DN100 / ∅110

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Вентилация DN70 / ∅75

Връзка към изходна тръба
Rp 1 1/4 (DN32)

Вход DN100 / ∅110

Вход DN50 / ∅50

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Вентилация DN70 / ∅75

Вентилация 
DN50 / ∅50

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50

Вход DN100 / ∅110

Изходна тръба
връзка вътр.-∅110

Вход DN50 / ∅50

Вход DN150 / ∅160

Вентилация DN50 / ∅50

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Изходна тръба
връзка вътр.-∅110

Връзка към изходна тръба
Rp 1 1/4 (DN32)

Вход DN100 / ∅110

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Диафрагмена помпа 
DN50 / ∅50

Вентилация DN70 / ∅75

Вход DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50

MULTILIFT MD

MULTILIFT MLD

MULTILIFT MDG

MULTILIFT MSS

MULTILIFT M

MULTILIFT MOG



85
0

70
0

Socket for Inlet DN150
(inner-Ø160mm)

200

Connecting piece for
add. Inlet DN100
(outer-Ø110mm)

Connecting piece for
ventilation DN70mm 
(outer-Ø75mm)

820

12
0

50

78
0

420

16
79

25
73

Connecting piece for
diaphragm pump DN40mm 
(outer-Ø48mm)

Connecting piece for
diaphragm pump DN32mm 
(outer-Ø42mm)

Separate tank to extend
pumpvolume (accessory)

20
0

A

C

45
0

Installation possibilities:
1. cast iron gate 
valve
2. PVC gate valve
(accessory)

Accessory

B

37

1.)

2.)

820

D

E

85
0

70
0

Socket for Inlet DN150
(inner-Ø160mm)

200

Connecting piece for
add. Inlet DN100
(outer-Ø110mm)

Connecting piece for
ventilation DN70mm 
(outer-Ø75mm)

820

12
0

50

78
0

420

16
79

25
73

Connecting piece for
diaphragm pump DN40mm 
(outer-Ø48mm)

Connecting piece for
diaphragm pump DN32mm 
(outer-Ø42mm)

Separate tank to extend
pumpvolume (accessory)

20
0

A

C

45
0

Installation possibilities:
1. cast iron gate 
valve
2. PVC gate valve
(accessory)

Accessory

B

37

1.)

2.)

820

D

E

85
0

70
0

Socket for Inlet DN150
(inner-Ø160mm)

200

Connecting piece for
add. Inlet DN100
(outer-Ø110mm)

Connecting piece for
ventilation DN70mm 
(outer-Ø75mm)

820

12
0

50

78
0

420

16
79

25
73

Connecting piece for
diaphragm pump DN40mm 
(outer-Ø48mm)

Connecting piece for
diaphragm pump DN32mm 
(outer-Ø42mm)

Separate tank to extend
pumpvolume (accessory)

20
0

A

C

45
0

Installation possibilities:
1. cast iron gate 
valve
2. PVC gate valve
(accessory)

Accessory

B

37

1.)

2.)

820

D

E

2.)

3130

ТЕхНИчЕСКИ	дЕТАйЛИ

MULTILIFT MD1/MDV 
със SE помпи

Помпите SE са проектирани за непрекъсната работа  
(S1) и за периодична работа (S3-50%, 1 min)
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H

[m]
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Q[m3/h]0 10 20 30 40 50 60 70 80

M
DV.80.80.75.2

MDV.80.80.60.2

M
DV.65.80.40.2

M
DV.65.80.30.2

MDV.65.80.22.2

Мин. налягане на потока в тръба ∅80

Мин. налягане на потока в
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H

[m]

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Q[m3/h]0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

макс. дрениране

MD1.80.80.75.4MD1.80.80.55.4
MD1.80.80.40.4

MD1.80.80.30.4

MD1.80.80.22.4MD1.80.80.15.4

MD1.80.100.55.4
MD1.80.100.40.4

MD1.80.100.30.4
MD1.80.100.22.4

MD1.80.100.15.4

MD1.80.100.75.4

min. 0,7 m/s
Dn 80  Dn100

MULTILIFT (с 
помпи с работ-
но колело тип 
“vortex”)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
изпомпван 

обем [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MDV.65.80.22.2

700 / 840 1 x 450 240

2,8 / 2,2 5,0 / 37

2 3x380-415

D.O.L 280
96102274

MDV.65.80.30.2 3,8 / 3,0 6,6 / 51 96102276

MDV.65.80.40.2 4,8 / 4,0 8,6 / 71

Y/D

320 96102278

MDV.80.80.60.2 7,1 / 6,0 13,9/148 335 96102220

MDV.80.80.75.2 8,9 / 7,5 16,2 / 152 336 96741485

MULTILIFT (с 
помпи с едно  
работно колело)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
изпомпван 

обем [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MD1.80.80.15.4

700 / 840 1 x 450 240

2,1 / 1,5 4,2 / 22

4 3x380-415

D.O.L

300 96102280

MD1.80.80.22.4 2,9 / 2,2 5,9 / 32 300 96102282

MD1.80.80.30.4 3,7 / 3,0 7,8 / 43 360 96102284

MD1.80.80.40.4 4,9 / 4,0 10,0 / 67

Y/D

380 96102286

MD1.80.80.55.4 9,0 / 7,5 13,4 / 87 390 96102288

MD1.80.80.75.4 4,8 / 4,0 17,3 / 107 490 96102290

MULTILIFT  
(с помпи с едно 
работно колело)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
изпомпван 

обем [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MD1.80.100.15.4

700 / 840 2 x 450 240

2,1 / 1,5 4,2 / 22

4 3x380-415

D.O.L

300 96102292

MD1.80.100.22.4 2,9 / 2,2 5,9 / 32 300 96102294

MD1.80.100.30.4 3,7 / 3,0 7,8 / 43 360 96102296

MD1.80.100.40.4 4,9 / 4,0 10,0 / 67

Y/D

380 96102298

MD1.80.100.55.4 9,0 / 7,5 13,4 / 87 390 96102300

MD1.80.100.75.4 4,8 / 4,0 17,3 / 107 490 96102302

Моделите MULTILIFT MD1/MDV са налични във вариант с вход DN200 вместо DN150. Моля попитайте вашия местен представител на Grundfos.

MULTILIFT MD1/MDV –  система с две помпи с един резервоар

78
0

820

45
0

MULTILIFT MD1 – система с две помпи с два резервоара

25
73

16
79

Съдържание на доставката:

MULTILIFT MD1/MDV
Доставят се с един или два резервоара, SE или SL помпи с комплект за хоризонтален монтаж, две уплътнения DN100 и фланец 
със съединение за свързване на помпа, контролер с 10m кабел, 10m маркуч до нагнетателната тръба на рамата, гъвкава тръбна 
връзка с 2 скоби DN40 за свързване на диафрагмена помпа, гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN70 (за вентилация) и входно 
уплътнение DN150.  MULTILIFT MD1.80.100 се доставя с два резервоара и съединения и уплътнения между резервоарите.

MULTILIFT P1 [kW]
Размери [mm]

A1) A2) B C D E

MDV65.80.22./30.2 2,8-3,8 1800 1890 726 447

DN80

DN80
MDV65.80.40.2 4,8 1870 1950 791 476

MDV.80.80.60.-75.2 8,9 1895 1975 816 476

DN100

MD1.80.80.15-22.4 2,1-2,9 1910 1980 723 472

MD1.80.80.30.-55.4  3,7-6,5 2005 2080 820 519

MD1.80.80.75.4 9 2060 2135 876 528

MD1.80.100.15-22.4 2,1-2,9 1910 1980 723 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7-6,5 2060 2135 820 519

MD1.80.100.75.4 9 2060 2135 876 528

Възможности за 
монтаж:

1. чугунен шибър
2. PVC шибър  (аксесоар)

37
20

0

85
0

70
0

12
050420

820
200

1.)

E
A

B

C

1) Чугунен шибър – 2) PVC шибър

теХнически данни MULTILIFT MD1 – система с две помпи с два реЗервоара

теХнически данни MULTILIFT MD1 – система с две помпи с един реЗервоар

теХнически данни MULTILIFT MDV – система с две помпи с един реЗервоар
теХнически данни MD1/MDV

ISO 9906 Annex A

MVD 50 Hz MD1.80 50 Hz

Присъединителна муфа за 
вход DN150
(вътр.-∅160mm)

Аксесоар

Съединение за  
допълн. вход DN100
(външ.-∅110mm)

Съединение за  
вентилация DN70mm
(външ.-∅75mm)

Съединение за  
диафрагмена помпа 
DN40mm
(външ.-∅48mm)

Съединение за  
диафрагмена помпа 
DN32mm
(външ.-∅42mm)

Отделен резервоар за 
увеличаване 
на изпомпвания обем 
(допълнително)

MULTILIFT MDV MULTILIFT MD1.80
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MULTILIFT MD1/MDV 
със SL помпи

SL помпите са проектирани за периодична работа  
(S3-50%, 1 min при температура на околната среда макс. 30°C)
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min. 0,7 m/s
Dn 80  Dn100

MULTILIFT (с 
помпи с работ-
но колело тип 
“vortex”)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
обем 

на помпа-
та [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MDV.65.80.22.2

700 / 840 1 x 450 240

2,8 / 2,2 4,9 /43

2 3x380-415

D.O.L 280
97577818

MDV.65.80.30.2 3,8 / 3,0 6,8 / 59,8 97577833

MDV.65.80.40.2 4,8 / 4,0 8,5 / 93

Y/D

320 97577836

MDV.80.80.60.2 6,9 / 6,0 12,5 / 122 335 97577838

MDV.80.80.75.2 8,7 / 7,5 15,1 / 152 336 97577840

MULTILIFT (с 
помпи с едно ра-
ботно колело)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
обем 

на помпа-
та [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MD1.80.80.15.4

700 / 840 1 x 450 240

2,1 / 1,5 3,9 / 26

4 3x380-415

D.O.L

300 97577857

MD1.80.80.22.4 2,9 / 2,2 5,3 / 38,3 300 97577859

MD1.80.80.30.4 3,7 / 3,0 7,2 / 50 360 97577861

MD1.80.80.40.4 4,9 / 4,0 9,7 / 51

Y/D

380 97577863

MD1.80.80.55.4 6,4 / 5,5 11,8 / 81 390 97577865

MD1.80.80.75.4 8,6 / 7,5 15,2 / 109 490 97577867

MULTILIFT MD1/MDV –  система с две помпи с един резервоар

MULTILIFT MD1 –  система с две помпи с два резервоара

Съдържание на доставката:

MULTILIFT MD1/MDV
Доставят се с един или два резервоара, SE или SL помпи с комплект за хоризонтален монтаж, две уплътнения DN100 и фланец 
със съединение за свързване на помпа, контролер с 10m кабел, сензорен модул, гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN40 
за свързване на диафрагмена помпа, гъвкава тръбна връзка с 2 скоби DN70 (за вентилация) и входно уплътнение DN150.  
MULTILIFT MD1.80.100 се доставя с два резервоара и съединения и уплътнения между резервоарите. 

теХнически данни MULTILIFT MD1 – система с две помпи с два реЗервоара

MULTILIFT  
(с помпи с едно 
работно колело)

Височина 
на входа 

[mm]

Брой ре-
зервоари и 

обем [l]

Ефективен 
обем 

на помпа-
та [l]

Мощност 
P1 / P2 [kW]

I1/1 / 
Iстарт [A]

Брой 
полюси

Напреже-
ние [V]

Метод 
на 

стар-
тиране

Тегло [kg] Продуктов номер

MD1.80.100.15.4

700 / 840 2 x 450 240

2,1 / 1,5 3,9 / 26

4 3x380-415

D.O.L
300 97577870

MD1.80.100.22.4 2,9 / 2,2 5,3 / 38,3 300 97577872

MD1.80.100.30.4 3,7 / 3,0 7,2 / 50 360 97577874

MD1.80.100.40.4 4,9 / 4,0 9,7 / 51

Y/D

380 97577876

MD1.80.100.55.4 6,4 / 5,5 11,8 / 81 390 97577878

MD1.80.100.75.4 8,6 / 7,5 15,2 / 109 490 97577880

Моделите MULTILIFT MD1/MDV са налични във вариант с вход DN200 вместо DN150. Моля попитайте вашия местен представител на Grundfos.

1) Чугунен шибър – 2) PVC шибър
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2.)

E

B

A

200420
820

17
0

70
085

0

45
0

16
79

78
0

820

45
0

25
73

50

C

D

Възможности:

1. чугунен шибър
2. PVC шибър (аксесоар)

F

MULTILIFT P1 [kW]
Размери [mm]

A1) A2) B C D E

MDV65.80.22./30.2 2,8-3,8 1605 1685 535 447

DN80

DN80MDV65.80.40.2 4,8 1690 1770 620 476

MDV.80.80.60.-75.2 7,1-8,9 1695 1775 625 476

MD1.80.80.15.-22.4 2,1-2,9 1625 1705 555 472

DN100

MD1.80.80.30.-55.4  3,7-6,5 1655 1735 585 519

MD1.80.80.75.4 9 1775 1850 705 528

MD1.80.100.15-22.4 2,1-2,9 1625 1705 555 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7-6,5 1655 1735 585 519

MD1.80.100.75.4 9 1775 1850 705 528теХнически данни MULTILIFT MD1 – система с две помпи с един реЗервоар

теХнически данни MULTILIFT MDV – система с две помпи с един реЗервоар
раЗмери MD1/MDV

MVD 50 Hz MD1.80 50 Hz 

ISO 9906 Annex A

отделен резервоар за 
увеличаване
на изпомпвания обем 
(аксесоар)

съединение за
вентилация DN32mm  
 (външ.-∅42mm)

съединение за
вентилация DN40mm 
(външ.-∅48mm)

вентилация DN70mm (външ.-∅75mm) допълн. вход DN100
(външ.-∅110mm)

Присъединителна муфа за 
вход DN150
(вътр.-∅160mm)

аксесоар

MULTILIFT MDV MULTILIFT MD1.80
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Входен шибър
чугунен DN150

Възможност за 
нисък вход за MULTILIFT 

MD1/MDV

Чугунени шибри между резервоара 
и SE/SL помпите при MULTILIFT MD1/

MDV.

 За размери DN80 или DN100, вижте 
чертежите на предходните страници

Стандартна муфа
за вход DN150 

(DN150)    

MULTILIFT MSS

MULTILIFT MOG/MDG

MULTILIFT M/MD

MULTILIFT MLD

MULTILIFT MD1/MDV
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PVC DN150 отлято тяло ~90° или 
вертикално
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Производителност	за	пиков	
поток*** 

Макс.	изпомпващ	капацитет*	в	[l/h]	
=	макс.	входящ	поток

MULTILIFT DN40 
[l/s]

DN80 
[l/s]

DN100 
[l/s] Една помпа**

Алтернативна 
работа с 2 помпи

MSS n.a. 3,5 - 8 5,6 - 8 1.680 n.a.

M n.a. 3,5-16 5,6-16 3.720 n.a.

MOG 0,5-4,5 n.a. n.a. 3.000 n.a.

MD n.a. 3,5-16 5,6-16 5.160 10.320

MLD n.a. 3,5-16 5,6-16 11.400 22.800

MDG 0,5-4,5 n.a. n.a. 3.000 6.000

MD1/V+SL n.a. 3,5-18 5,6-28 14.400 28.800

ГАМАТА

MULTILIFT в действие

за	сгради	от	всякакъв	мащаб
Гамата MULTILIFT покрива сгради от всякакъв мащаб 
– от еднофамилни домове до големи търговски 
или индустриални сгради. Независимо от размера, 
системите MULTILIFT са компактни, надеждни, лесни 
за монтаж и непривличащи внимание. Снабдени 
със сифон/възвратна клапа, те предоставят пълна 
защита срещу връщане на потока (вижте стр. 4) 
и гарантират преноса на отпадни води дори при 
екстремни условия. 

1. MSS/M
2. MD
3. MD/MLD/MDG
4. MD1/V

Избор	на	правилния	типоразмер
Правилното оразмеряване на вашата подемна 
станция е важно за производителността й. 
Средствата за оразмеряване, монтажните чертежи и 
инструкциите са достъпни онлайн в сайта WebCAPS 
на Grundfos и нашите експерти и консултанти 
винаги са готови да ви помогнат. Таблицата на 
страницата отдясно ви дава бърз преглед на 
производителността на MULTILIFT. 

1. MSS/M 2. MD 3. MD/MLD 4. MD1/MDV

MSS/M/
MOG

MD/MDG

MD1/V

MLD

Продукт

еднофамилни къщи и инсталации,  
които не изискват резервни помпи.

многофамилни къщи, големи 
обществени сгради  

(болници, училища и др.),  
големи търговски сгради  

(търговски центрове и др.), 
правителствени сгради и 

индустриални сгради.

дву- и многофамилни къщи, малки 
търговски сгради, офиси, училища, 

ресторанти, малки хотели и др.

търговски сгради, обществени 
съоръжения,  

офиси, училища, хотели, болници, 
ресторанти и др.

*  Условия: променлив входящ поток, стойностите не зависят от работната точка,  
 валидни са за най-високото стартово ниво на всяка система.
**  Препоръчва се за оразмеряване на двойна система за осигуряване на надеждна работа  
 чрез 100% резервиране.
***  В зависимост от съответната работна точка, при работа с 1 помпа.

иЗпомпващ капацитет на MULTILIFT
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АКСЕСоАРИ

Тип на помпата

No. Изображение Описание Размери MSS M MOG MD MLD MDG MDV/
MD1

PN

14
Болтове, гайки, 8 броя, 
16x65mm (галванизирани) и 
уплътнение

DN80 • • • • • 96001999

DN100 • 96003823

DN150 • 96003605

15

Кабелът за свързване на 
батерия към LC 220 може да 
се използва със стандартни 
батерии (при LC221 е вкл. 
кабел за батерията)

9V • • • • • • • 98079684

16
Сигнална лампа за 
монтиране на стена

1x230V, 50Hz
• • • • • • • 91077209

17
Сигнална лампа за 
монтиране на стена

На закрито, 1x230V, 50Hz • • • • • • • 62500021

На открито, 1x230V, 50Hz • • • • • • • 62500022

18
Превключвател за ниво 
тип SAS

Дължина на кабела 5m, 
250V

• • • • • • • 00ID7805

19 Външен включвател за 
захранващия кабел

до 25 A
• • • • • • • 96002511

до 40 A
• 96002512

20

овален фланец с 
вътрешна резба 
1 1/4 се доставя с 
MULTILIFT MOG

1 1/2” предварително сглобена тръбна инсталация,
включително:
- 1 x гъвкаво съединение с 2 скоби DN40  

(не е показано, вижте Поз. 6a)
- 1 x щуцер Rp 1 1/2 / DN40
- 1 x сачмен вентил R 1 1/2
- 2 x двоен нипел Rp 1 1/2
- 1 x възвратен сачмен вентил R 1 1/2
- 1 x коляно 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/2 

(Тръбната инсталация може да бъде изпълнена в  
1 1/4” / DN32 локално)

• 98085356

21

овален фланец с 
вътрешна резба 
1 1/4 се доставя с 
MULTILIFT MOG

1 1/2” предварително сглобена тръбна инсталация,
включително:
- 1 x гъвкаво съединение с 2 скоби DN32  

(не е показано, вижте Поз. 6)
- 1 x щуцер Rp 1 1/2 / DN40
- 1 x сачмен вентил R 1 1/2
- 1 x напречник Rp 1 1/2
- 1 x тапа Rp 1 1/2
- 2 x дълъг нипел R 1 1/2
- 2 x коляно 90° Rp 1 1/2  / R 1 1/2
- 2 x двоен нипел R 1 1/2
- 2 x възвратен сачмен вентил R 1 1/2
- 2 x коляно 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/4 

(Тръбната инсталация може да бъде изпълнена в  
1 1/4” / DN32 локално)

• 98085358

22

Възвратен сачмен вентил Rp 1 1/4, дължина=140mm,
ширина=83mm. Материал: чугун с епоксидно
покритие за сглобяване на мястото на монтаж

• • 96116550

 Възвратен сачмен вентил Rp 1 1/2, дължина=140mm,
ширина=83mm. Материал: чугун с епоксидно
покритие на мястото на монтаж

• • 91076761

интелигентни сгради
ние от Grundfos CBS сме посветени на идеята 
за “интелигентна 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, дезинфекция на вода, 
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.thinkingbuildings.com

потопете 
се в нашия 
онлайн свят
възползвайте се от Grundfos CBS – посетете уебсайта 
Thinking Buildings Universe на адрес  
www.thinkingbuildings.com

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 

•	 Енциклопедия,	в	която	можете	да	откриете		 	
 дефиниции за съответните специализирани   
 термини
•	 	Бели	книги	със	задълбочени	дискусии	на	

специални теми

Абонирайте	се	за	бюлетина	BLUEPRINT
сега можете да получавате последните новини 
за помпи, технологии и нови продукти директно 
по имейл четири пъти годишно.  абонирайте се за 
електронния	бюлетин	BLUEPRINT	на	адрес	 
www.thinkingbuildings.com 

добре дошли в Thinking Buildings Universe! 

аксесоари
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Подемни	станции	MULTILIFT
гамата Multilift на Grundfos предлага цялостни 
системи “всичко-в-едно”, проектирани за 
акумулиране и отвеждане на отпадни води, които се 
намират под нивото на канализацията, в сгради от 
всякакъв мащаб – от  
еднофамилни къщи до големи търговски или 
индустриални комплекси.

гамата Multilift е част от изключително богатата 
програма от помпени решения и екологични 
технологии на Grundfos за сгради от всякакъв 
мащаб. ние предлагаме решения за:

•	Повишаване	на	налягането
•	Отопление
•	Климатизация
•	Подземни	източници	на	енергия
•	Топлофикация
•	Дезинфекция	на	вода
•	Отпадни	води
•	Събиране	на	дъждовни	води
•	Пожарогасене

обърнете се към местното представителство на 
Grundfos за подробности или се запознайте с 
нашите продукти на адрес  
www.thinkingbuildings.com 




