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Vznik firmy Grundfos s. r. o.
Ihned v roce 1990 začal management firmy pronikat i na český trh. 
Zpočátku pracovala firma na našem území jako pobočka rakouské 
dceřinné společnosti Grundfos Österreich. Objem prodeje se 
prudce zvyšoval, což si vyžádalo i navýšení počtu pracovníků 
a budování dalších technických kanceláří v různých regionech. 
Díky úspěšnému počínání byla v květnu 1996 založena samostatná 
dceřinná společnost Grundfos, s. r. o., se sídlem v Olomouci. Další 
pobočky firmy se v současné době nacházejí v Praze, Chomutově, 
Českých Budějovicích, Pardubicích a na Slovensku v Bratislavě,  
v Brezně a v Košicích.
 
Vlastní prodej zboží uskutečňuje firma Grundfos prostřednictvím 
zhruba 55 velkoodběratelů v České republice a 20 velkoodběratelů 
na Slovensku. Řada prodejů se však též uskutečňuje přes přímé 
kontakty na konečné zákazníky, kterými jsou např. výrobní závody 
na výrobu teplovodních kotlů, organizace zajišťující dodávky tepla 
(centrální zásobování teplem) či vodárenské organizace.
 
Významným mezníkem v životě firmy bylo v roce 2000 dobudování 
nového, vlastního sídla firmy. Integrací administrativní části, 
moderního servisního centra a odpovídajících skladovacích 
prostor bylo vybudováno zázemí, které reprezentuje odpovídajícím 
způsobem firmu v regionu a vede k dalšímu zkvalitnění nabízených 
služeb.

Firma Grundfos je také držitelem certifikátu kvality ISO 9001. 
Systém řízení jakosti ISO 9001 popisuje veškeré podmínky na 
zajištění výrobní, technické, obchodní a servisní činnosti. Hlavním 
cílem celého systému je maximální spokojenost zákazníka 
s nabízenými výrobky a službami.

Výrobní program
Stěžejní část výrobního programu firmy představují � hlavní 
skupiny čerpadel: oběhová, odstředivá a ponorná. Grundfos 
je přitom největším světovým výrobcem oběhových čerpadel, 
určených pro otopné soustavy. Podíl těchto čerpadel na světovém 
trhu činí cca 50%. Mimo samotná čerpadla vyrábí firma Grundfos 
standardní motory, a to nejen pro vlastní potřebu. Nezanedbatelný 
podíl na výrobě představuje nejmodernější elektronika pro řízení 
čerpadel a čerpacích systémů.
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Výzkum a vývoj

Otopné  
a horkovodní 
systémy

Oběhová čerpadla 
pro oběh horké 
vody v ústředních 
a dálkových 
systémech vytápění 
a cirkulace teplé 
užitkové vody

Chladicí 
a klimatizační 
systémy

Oběhová čerpadla 
pro oběh studené 
vody nebo jiné 
kapaliny v chladicích
a klimatizačních 
systémech.

Použití v průmyslu

Široká řada 
vícestupňových 
čerpadel 
k dopravě vody, 
chladicích kapalin 
a jiných tekutin 
v průmyslových 
a procesních 
systémech.

Zvyšování tlaku 
a doprava kapalin

Vertikální 
a horizontální 
odstředivá čerpadla 
a systémy zvyšující 
tlak pro dopravu 
a zvýšení tlaku horké 
a studené vody.

Zásobování vodou 
z podzemních 
zdrojů

Ponorná čerpadla 
pro zásobování 
vodou s podzemních 
zdrojů, zavlažování 
a snižování hladiny 
spodní vody.
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Zásobování 
domácností vodou

Ponorná čerpadla, 
samonasávací 
čerpadla, 
vícestupňová 
odstředivá čerpadla 
a kompaktní systémy 
pro zásobování 
domácností vodou 
a pro použití na 
zahradách a při 
různých zálibách.

splaškové 
a odpadní vody

Čerpadla 
odvodňovací, na 
splaškové a odpadní 
vody, pro široký 
rozsah použití při 
obsluze domů, pro 
dopravu surových 
odpadních vod 
v městských 
odpadních 
systémech.

Oblast ochrany 
životního prostředí

Speciální ponorná 
čerpadla pro 
odčerpávání 
znečištěných 
spodních vod 
a pro odběr vzorků 
spodních vod 
k analýze.

Dávkování

Dávkovací čerpadla 
pro systémy úpravy 
vody, plavecké 
bazény a průmyslové 
aplikace

systémy 
s obnovitelnými 
zdroji energie

Systémy pro 
zásobování vodou 
založené na využití 
obnovitelných zdrojů 
energie, vhodné pro 
vzdálené lokality, 
kde není k dispozici 
rozvodná síť 
elektrické energie.
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Použití v průmyslu

AMD, AMG, AFG ............................................................... 28

BM, BMB ............................................................................ 21

BME, BMET ........................................................................ 22

BMP ..................................................................................... 21

BMEX .................................................................................. 21

CH, CHN  ............................................................................ 25

CHI, CHIU ........................................................................... 16

CHIE .................................................................................... 16

CHV  .................................................................................... 26

Control 2000 ..................................................................... 20

Contra ................................................................................. 18

CR, CRI, CRN ...................................................................... 16

CR, CRN vysokotlaká ....................................................... 17

CRE, CRIE, CRNE ................................................................ 18

CRT ...................................................................................... 17

CV, CPV, CPH ...................................................................... 18

DME, DMS  ......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

DP, EF,SE1 a SEV ................................................................. �1

DW ...................................................................................... 28

Euro-Hygia® ...................................................................... 19

Hydro MPC, Hydro 1000, Hydro Multi-E ..................... 20

Hydromono, Hydropac ................................................... 20

MAXA a MAXANA ............................................................ 19

MTH, MTR, MTA ................................................................ 1�

MTRE ................................................................................... 1�

NB, NBG  ............................................................................ 12

NBE  ..................................................................................... 1�

NK, NKG ............................................................................. 1�

NKE  ..................................................................................... 1�

S   ......................................................................................... �0

SRP  ...................................................................................... �0

SEN ...................................................................................... �1

SE  ........................................................................................ �0

Sipla .................................................................................... 19

Zvyšování tlaku a doprava kapalin

BM, BMB ............................................................................ 21

BME, BMET ........................................................................ 22

BMEX .................................................................................. 21

CH, CHN  ............................................................................ 25

CHI, CHIU  .......................................................................... 16

CHIE .................................................................................... 16

CHV ..................................................................................... 26

Control 2000 ..................................................................... 20

PŘEHLED VÝROBků A POUžitÍ

Otopné a horkovodní systémy

Delta Control 2000.......................................................... 12

DME, DMS  ......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

ALPHA+............................................................................... 8

ALPHA Pro .......................................................................... 8

COMFORT  ......................................................................... 10

MAGNA .............................................................................. 9

SOLAR ................................................................................. 10

NB, NBG  ............................................................................ 12

NBE  ..................................................................................... 1�

NK, NKG  ............................................................................ 1�

NKE ...................................................................................... 1�

TP  ........................................................................................ 11

TPE série 1000/1�00 ........................................................ 11

TPE série 2000 .................................................................. 11

UPE série 2000 ................................................................. 8

UP-N, UP(S)-B série 100  ................................................. 10

UPS, UP série 100 ............................................................. 9

UPS série 200  ................................................................... 9

Chladicí a klimatizační systémy

CHI, CHIU ........................................................................... 16

CHIE .................................................................................... 16

CH, CHN  ............................................................................ 25

CHV  .................................................................................... 26

CR, CRI, CRN ...................................................................... 16

CRE, CRIE, CRNE ................................................................ 18

CV, CPV, CPH ...................................................................... 18

Delta Control 2000.......................................................... 12

DME, DMS  ......................................................................... 15

DMX/DMH ........................................................................ 15

ALPHA+  .............................................................................. 8

ALPHA Pro .......................................................................... 8

COMFORT .......................................................................... 10

NB, NBG  ............................................................................ 12

NBE  ..................................................................................... 1�

NK, NKG  ............................................................................ 1�

NKE ...................................................................................... 1�

TP  ........................................................................................ 1�

TPE série 1000/1�00 ........................................................ 11

TPE série 2000 .................................................................. 11

UP-N, UP(S)-B série 100  ................................................. 10

UPS, UP série 100 ............................................................. 9

UPS série 200  ................................................................... 9
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PŘEHLED VÝROBků A POUžitÍ PŘEHLED VÝROBků A POUžitÍ

CR, CRI, CRN ...................................................................... 16

CR, CRN vysokotlaká ....................................................... 17

CRE, CRIE, CRNE ................................................................ 18

CRT ...................................................................................... 17

CV, CPV, CPH ...................................................................... 18

Hydro MPC, Hydro 1000, Hydro Multi-E ..................... 20

Hydromono, Hydropac ................................................... 20

HydroPack, HydroDome ................................................. 27

MQ ....................................................................................... 26

NB, NBG ............................................................................. 12

NBE  ..................................................................................... 1�

NK, NKG ............................................................................. 1�

NKE  ..................................................................................... 1�

Zásobování vodou z podzemních zdrojů

DME, DMS.......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

SP A, SP, SP-G  .................................................................... 2�

SQ, SQE ............................................................................... 22

SPO ...................................................................................... 22

Zásobování domácností vodou

CH, CHN  ............................................................................ 25

CHV ..................................................................................... 26

CR, CRI, CRN ...................................................................... 16

CRE, CRIE, CRNE ................................................................ 18

DME, DMS.......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

Hydro MPC, Hydro 1000, Hydro Multi-E ..................... 20

Hydromono, Hydropac ................................................... 20

HydroPack, HydroDome ................................................. 27

JP, Hydrojet ........................................................................ 25

MQ  ...................................................................................... 26

RMQ  ................................................................................... 2�

SP A, SP, SP-G ..................................................................... 2�

SQ, SQE ............................................................................... 22

SP ......................................................................................... 22

splaškové a odpadní vody

AMD, AMG, AFG ............................................................... 28

CHI, CHIU  .......................................................................... 16

CHIE  ................................................................................... 16

DME, DMS.......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

DP, EF, SE1 a SEV ................................................................ �1

DW ...................................................................................... 28

Unilift CC, KP, AP12, AP�5/50, AP�5B/50B  ................. 27

Čerpací stanice Multilift ................................................ 28

Sololift+ .............................................................................. 29

Liftaway B a C ................................................................... 29

Conlift ................................................................................. 29

S  .......................................................................................... �0

SRP  ...................................................................................... �0

SEG ...................................................................................... 27

SEN ...................................................................................... �1

SE  ........................................................................................ �0

PUST .................................................................................... �1

Oblast ochrany životního prostředí

CR, CRI, CR.......................................................................... 16

CRE, CRIE, CRNE ................................................................ 18

CRT ...................................................................................... 17

DME, DMS.......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

MP 1 ..................................................................................... 2�

SQE-NE, SP-NE  ................................................................. 2�

Dávkování

DME, DMS.......................................................................... 15

DMX, DMH ........................................................................ 15

systémy s obnovitelnými zdroji energie

SQFlex  ................................................................................ 2�
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Alpha+ 

Oběhová mokroběžná čerpadla

UPE série 2000 

Elektronicky regulovaná oběhová
mokroběžná čerpadla

00.4 11 2 4 6 1010 15
Q [m³/h]

0.20.2

0.4

1.01.0

2.0

4.0
6.0

10.010.0
H [m]

ALPHA Pro 

Oběhová mokroběžná čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. �,5 m�/h
Dopravní výška, H: max. 5 m
Teplota kapaliny: +2°C až +110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké vody v:
l otopných systémech
l systémech teplé vody

Vlastnosti a výhody
l nízká spotřeba energie - 
 energetická třída B
l snadná instalace
l bezúdržbový provoz
l nízká úroveň hluku
l široký rozsah použití
l	 uživatelsky přívětivý ovládací panel

Volitelné
l	 otáčkově regulovaný provoz nebo 
 jeden ze tří otáčkových stupňů
l těleso čerpadla z bronzu
l možnost nočního redukovaného
 provozu

technické údaje
Průtok, Q: max. � m�/h
Dopravní výška, H max. 6 m
Teplota kapaliny: +2°C až +110°C
Provozní tlak, p: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké vody v:
l otopných systémech
l systémech teplé vody

Vlastnosti a výhody
l	 nízká spotřeba energie – energetická 
 třída A 
 (rotor z permanentního magnetu)
l snadná instalace
l bezúdržbový provoz
l nízká úroveň hluku
l široký rozsah použití
l uživatelsky přívětivý ovládací panel

Volitelné
l	 otáčkově regulovaný provoz
l těleso čerpadla z bronzu
l možnost nočního redukovaného  
 provozu
l ukazatel aktuální spotřeby  
 el. energie

technické údaje
Průtok, Q: max. 90 m�/h
Dopravní výška, H: max. 12 m
Teplota kapaliny: +15°C až +95°/+110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké vody v:
l	 otopných systémech sídlišť, škol,
 nemocnic, hotelů, v průmyslu atd.

Vlastnosti a výhody
l	 nízká spotřeba energie
l	 nízká úroveň hluku
l	 široký rozsah použití
l	 automatické nastavení výkonu
l	 jednoduchá instalace

Volitelné
l	 těleso čerpadla z bronzu
l	 zdvojené čerpadlo
l	 bezdrátové dálkové řízení
 jednotkou R100
l	 komunikace přes GENIbus nebo LON
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Magna 

Elektronicky regulovaná oběhová
mokroběžná čerpadla

UPs série 200 

Oběhová mokroběžná čerpadla

UPs, UP série 100 

Oběhová mokroběžná čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. �0 m�/h
Dopravní výška, H: max. 12 m
Teplota kapaliny: +15°C až +95°/+110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké vody v:
l	 otopných systémech

Vlastnosti a výhody
l	 nízká spotřeba energie - 
 energetická třída A
 (rotor z permanentního magnetu)
l	 nízká úroveň hluku
l	 široký rozsah použití
l	 automatické nastavení výkonu
l	 jednoduchá instalace
l	 uživatelsky přívětivý ovládací panel

Volitelné
l	 těleso čerpadla z korozivzdorné oceli
l	 zdvojené čerpadlo
l	 bezdrátové dálkové řízení
 jednotkou R100
l	 komunikace přes GENIbus nebo LON
l	možnost nočního redukovaného
  provozu

technické údaje
Průtok, Q: max. 10 m�/h
Dopravní výška, H: max. 12 m
Teplota kapaliny: -25°C až +110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké nebo studené vody v:
l otopných systémech
l systémech teplé vody
l chladicích a klimatizačních systémech

Vlastnosti a výhody
l nízká spotřeba energie - 
 energetická třída až B
l bezúdržbový provoz
l nízká úroveň hluku
l široký rozsah použití

Volitelné
l nastavení výkonu čerpadla
 pomocí jedno-, dvou- nebo
 tříotáčkového provedení
l zdvojená čerpadla
l těleso čerpadla z bronzi

technické údaje
Průtok, Q: max. 70 m�/h
Dopravní výška, H: max. 18 m
Teplota kapaliny: -10°C až +120°/+1�0°C
Provozní tlak: max. 10 barů / 16 barů

Použití
Cirkulace horké nebo studené vody v:
l otopných systémech
l systémech teplé vody
l chladicích a klimatizačních systémech

Vlastnosti a výhody
l nízká spotřeba energie - 
 energetická třída až B
l bezúdržbový provoz
l vestavěný termospínač
l nízká úroveň hluku
l široký rozsah použití

Volitelné
l ochranný modul
l reléový modul s výstupem pro
 poruchový nebo provozní signál
l těleso čerpadla z bronzi
l	 zdvojené čerpadlo
l	 komunikace přes GENIbus nebo LON
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Comfort 

Cirkulační mokroběžná čerpadla

UP-N, UP(s)-B série 100 

Cirkulační mokroběžná čerpadla

00.1 0.2 0.5 11 2 � 6 1010
Q [m³/h]
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0.2

0.�

1.01.0

2.0

�.0

8.0
H [m]

technické údaje
Průtok, Q: max. �,2 m�/h
Dopravní výška, H: max. 11,6 m
Teplota kapaliny: +2°C až +95°/+110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití:
Cirkulace médií v soustavách se slunečními  
kolektory s vysokým průtokem, např.:
l směsi vody a glykolu
l  kataforézní úprava povrchu tělesa
l  čistých, nízkoviskózních, neagresivních 

a nevýbušných kapalin
l  kapalin s kinematickou viskozitou  

max. 10 mm2/s
l  chladicich kapalin bez obsahu  

minerálních olejů

Vlastnosti a výhody
l specielní čerpadla pro solární systémy
l snadná instalace
l nízká spotřeba energie
l extremně vysoká provozní spolehlivost
l dlouhá životnost

technické údaje
Průtok, Q: max. 0,5 m�/h
Dopravní výška, H: max. 1,2 m
Teplota kapaliny: +2°C až +95°C/+65°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace vody v:
l systémech teplé vody
l otopných systémech
l systémech chlazení a klimatizace

Vlastnosti a výhody
l nízká spotřeba energie
l snadná instalace 
l bezúdržbový provoz
l nízká úroveň hluku
l široký rozsah použití

Volitelné
l 2� hodinový časový spínač
l termostat
l uzavírací a zpětný ventil jako součást  
 tělesa čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. 10 m�/h
Dopravní výška, H: max. 7 m
Teplota kapaliny: -25°C až +110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Cirkulace horké nebo studené vody v:
l otopných systémech
l systémech teplé vody
l chladicích a klimatizačních systémech

Vlastnosti a výhody
l bezúdržbový provoz
l nízká úroveň hluku
l nízká spotřeba energie
l široký rozsah použití
l těleso čerpadla z korozivzdorné oceli
 nebo bronzi

sOLAR 

Oběhová mokroběžná čerpadla pro solární  
otopné systémy
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tPE série 1000 / 1300

Elektronicky regulovaná oběhová  
suchoběžná čerpadla

tP

 

Oběhová suchoběžná čerpadla

10 �0 100 200�00 1000 �000
Q [m³/h]
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tPE série 2000 

Elektronicky regulovaná jednostupňová 
odstředivá čerpadla
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technické údaje
Průtok, Q: max. 2�0 m�/h
Dopravní výška, H: max. �1 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Cirkulace horké nebo studené vody v:
l	 otopných systémech
l	 systémech teplé vody
l	 chladicích a klimatizačních systémech

Vlastnosti a výhody
l	 nízká spotřeba energie
l	 přizpůsobení existujícím
 provozním podmínkám
l	 jednoduchá instalace
l	 dodávka s diferenčním tlakovým  
 čidlem
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné
l	 paralelní provoz
l	 bezdrátové dálkové řízení
 jednotkou R100
l	 komunikace přes GENIbus nebo LON
l	 zdvojená čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. �70 m�/h
Dopravní výška, H: max. 90 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná k dopravě kapalin v:
l otopných soustavách
l	 zařízeních dálkového vytápění
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 průmyslových zařízeních
l	 volitelný snímač

Vlastnosti a výhody
l	malá spotřeba energie
l	 kompaktní konstrukce
l	 široký rozsah výkonů
l	 standardní motory s nejvyšší účinností
l	 snadná údržba
l	 široká nabídka ucpávek v závislosti  
 na kapalině, teplotě a tlaku
l	 bezdrátové dálkové řízení jednotkou R100
l	 komunikace přes GENIbus nebo LON
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

technické údaje
Průtok, Q: max. �600 m�/h
Dopravní výška, H: max. 170 m
Teplota kapaliny: -25°C až +150°C
Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
Cirkulace horké nebo studené vody v:
l	 otopných systémech
l	 v zařízeních dálkového vytápění
l	místních vytápěcích systémech
l	 systémech teplé užitkové vody
l	 chladicích a klimatizačních systémech 
 
Vlastnosti a výhody
l kompaktní konstrukce
l široký rozsah výkonů
l standardní motory s nejvyšší účinností
l snadná údržba
l  široká nabídka ucpávky v závislosti na 

kapalině, teplotě i tlaku
l  optimalizovaná hydraulika pro vysoký 

stupeň účinnosti
l  kataforézní úprava tělesa – velmi dobrá 

odolnost proti korozi
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné
l  bronzové oběžné kolo
l  těleso čerpadlo z bronzu
l  zdvojená čerpadla
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R 100 

Bezdrátová dálková ovládací a diagnostická 
jednotka

Použití
l	 pro všechna čerpadla umožňující  
 bezdrátovou komunikaci

Vlastnosti a výhody
l	 jednoduchá a rychlá nastavení  
 provozních parametrů čerpadla
l	 odečet provozních a poruchových  
 signálů
l	 výstup pro tisk informací o stavu  
 čerpadla

Delta Control 2000 

Řídící systémy pro čerpadla

technické údaje
Počet čerpadel: max. 4
Výstupní výkon: 75 kW
Třída krytí: IP 54

Použití
Delta Control 2000 se používá pro
paralelní připojení čerpadel v:
l	otopných systémech
l	chladicích a klimatizačních systémech

Vlastnosti a výhody
l	kompletní řídící panel

Volitelné
l	externí komunikace

NB, NBG 

Jednostupňová standardní čerpadla
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technické údaje
Průtok, Q: max. 1000 m�/h
Dopravní výška, H: max. 160 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro dopravu
kapalin v:
l zařízeních dálkového vytápění
l otopných systémech domů
l systémech chlazení a klimatizace
l pracích systémech
l průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l standardní rozměry v souladu se
 standardem EN a ISO
l široký rozsah výkonů
l kompaktní konstrukce
l široký rozsah použití
l standardní motor
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné
l použití různých typů ucpávek
 v závislosti na kapalině, teplotě a tlaku
l bronzové oběžné kolo
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Nk, NkG 

Jednostupňová standardní čerpadla
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technické údaje
Průtok, Q: max. 2000 m�/h
Dopravní výška, H: max. 160 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C/+160°C
Provozní tlak: max. 16 barů/25 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	 pracích systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 zařízeních dálkového vytápění
l	 systémech chlazení a klimatizace
l	 průmyslových zařízeních
l	 protipožárních systémech

Vlastnosti a výhody
l	 standardní rozměry v souladu
 se standardem EN a ISO
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 robustní konstrukce
l	 vhodná pro obtížné provozní podmínky
l	 široký rozsah výkonů motorů
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné
l	 použití různých typů ucpávek
 v závislosti na kapalině, teplotě a tlaku
l	 bronzové oběžné kolo

NBE 

Elektronicky regulovaná
jednostupňová standardní čerpadla
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technické údaje
Průtok, Q: max. �60 m�/h
Dopravní výška, H: max. 95 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro 
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 systémech dálkového topení
l	 chladicích a klimatizačních soustavách 
l	 průmyslových provozech

Vlastnosti a výhody 
l standardní rozměry dle norem EN
l kompaktní konstrukce
l možnost úpravy pro použití v různých
 oblastech 
l velký počet řídících prvků
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné příslušenství
l  různé druhy hřídelových ucpávek podle 

druhu čerpané kapaliny,
 provozní teploty a tlaku
l bronzové oběžné kolo
l dálkový ovladač R100

NkE 

Elektronicky regulovaná
jednostupňová standardní čerpadla
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technické údaje
Průtok, Q: max. �75 m�/h
Dopravní výška, H: max. 95 m
Teplota kapaliny: -25°C až +1�0°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 zařízeních dálkového vytápění
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l standardní rozměry v souladu
 se standardem ISO nebo DIN
l široký rozsah výkonů čerpadel
l robustní konstrukce
l  vhodné pro obtížné provozní podmínky
l široký rozsah výkonů motorů
l mnoho možností řízení
l dálkový ovladač R100
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1
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 MtH, MtR, MtA

Vícestupňová odstředivá čerpadla
s ponornou hydraulikou

technické údaje
Průtok, Q: max. 85 m�/h
Dopravní výška, H: max. 2�8 m
Teplota kapaliny: -20°C až +90°C
Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 napájení kotlů
l	 čerpání chladicích kapalin
l	 systémy úpravy vody
l	 průmyslové aplikace

Vlastnosti a výhody
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 spolehlivost
l	 standardní motor
l	možnost volby instalační délky
l	 jednoduchá instalace
l	 snadná údržba nebo oprava

MtRE 

Elektronicky regulovaná vícestupňová 
odstředivá čerpadla s ponornou hydraulikou

technické údaje
Průtok, Q: max. 85 m�/h
Dopravní výška, H: max. 2�5 m
Teplota kapaliny: -20°C až +90°C
Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 napájení kotlů a ohřívačů vody
l	 čerpání chladicích kapalin
l	 systémy úpravy vody
l	 průmyslové aplikace

Vlastnosti a výhody
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 spolehlivost
l	 bezdrátové dálkové řízení
 jednotkou R100
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DMX 

Membránová dávkovací čerpadla
poháněná elektromotorem
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Kompaktní membránová dávkovací
čerpadla

DMH 

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem 
a hydraulickým ovládáním membrány
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technické údaje
Průtok, Q: max. 9�0 l/h
Provozní tlak: max. 18 barů
Teplota kapaliny: max. +50°C

Použití
Dávkování chemikálií v úpravnách vody
a ČOV, mycích systémech, bazénech
a průmyslových provozech

Vlastnosti a výhody
l přesné nastavení dávky přímo
 v ml nebo l
l pohon krokovým nebo
 synchronním motorem
l plná kontrola membrány
l řízení dávky změnou délky nebo
 frekvence zdvihu
l řídící panel s displejem
 a ovládacími tlačítky
l řídící panel lze připojit zepředu
 nebo ze strany
l ruční řízení
l pulzní řízení
l řízení signálem �-20 mA
l řízení dávky pomocí pulzu
l řízení dávky časovým režimem
l antikavitační funkce
l snadná možnost kalibrace
l Fieldbus komunikační modul
 (příslušenství)

technické údaje
Průtok, Q: max. 765  l/h
  (čerpadlo
  se dvěma hlavami:
  2x765 l/h)
Provozní tlak: max. 16 barů
Teplota kapaliny: max. +70°C

Použití
l úprava pitné vody
l úprava odpadních vod
 (usazování/zpracování kalu)
l zpracování celulózy, papírenský
 a textilní průmysl

Vlastnosti a výhody
l robustní konstrukce
l řízení dávky délkou zdvihu

Volitelné
l pulzní řízení
l řízení analogovým signálem
l hladinový vstup z akumulační nádrže

technické údaje
Průtok, Q: max. 1150  l/h
  (čerpadlo
  se dvěma hlavami:
  2x1150 l/h)
Provozní tlak: max. 200 barů
Teplota kapaliny: max. +100°C

Použití
l rafinerie olejů
l aplikace pro velká zatížení
l úprava pitné vody
l úprava odpadních vod
l zpracování celulózy, papírenský
 a textilní průmysl

Vlastnosti a výhody
l robustní konstrukce
l řízení dávky délkou zdvihu

Volitelné
l pulzní řízení
l řízení analogovým signálem
l hladinový vstup z akumulační nádrže
l lze dodat dle normy APL 675
l lze dodat dle normy ATEX
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CR, CRi, CRN 

Vícestupňová odstředivá čerpadla

CHiE 

Elektronicky regulovaná
vícestupňová odstředivá čerpadla
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CHi, CHiU 

Vícestupňová odstředivá čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. 28 m�/h
Dopravní výška, H: max. 57 m
Teplota kapaliny: -20°C až +120°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	 chladicích systémech
l	 systémech dodávky vody
 a zvyšování tlaku
l	 průmyslových mycích a pracích
 systémech
l	 systémech úpravy vody
l	 průmyslových zařízeních
 (ohřev a chlazení)

Vlastnosti a výhody
l	 kompaktní provedení
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 vhodná pro mírně agresivní kapaliny
l	 nízká úroveň hluku
l	mokroběžné provedení CHIU

technické údaje
Průtok, Q: max. 15 m�/h
Dopravní výška, H: max. 58 m
Teplota kapaliny: -20°C až +110°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	 chladicích systémech
l	 průmyslových mycích
 a pracích systémech
l	 vodních hospodářstvích
l	 v systémech umělého hnojení
l	 dávkovacích systémech
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l	 kompaktní provedení
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 vhodná pro mírně agresivní kapaliny
l	 více možností řízení

Volitelné
l	 bezdrátové dálkové řízení 
 jednotkou R 100

technické údaje
Průtok, Q: max. 150 m�/h
Dopravní výška, H: max. ��0 m
Teplota kapaliny: -�0°C až +180°C
Provozní tlak: max. �� barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 systémech úpravy vody
l	 protipožárních hasicích systémech
l	 průmyslových zařízeních
l	 systémech napájení kotlů

Vlastnosti a výhody
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 spolehlivost
l	 provedení inline
l	 vysoká účinnost
l	 snadná obsluha a údržba
l	 úspory prostoru při instalaci
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

Volitelné
l		ochrana proti chodu nasucho  

a přehřívaní motoru
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CR, CRN vysokotlaká 

Vícestupňová odstředivá čerpadla
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CRt 

Vícestupňová odstředivá čerpadla

Liqtec 

Řídící a monitorovací jednotka

Použití
l  sledování a ochrana provozu  

čerpadel CR 

Vlastnosti a výhody
l	 ochrana proti běhu nasucho
l	 ochrana proti vysoké teplotě 
 kapaliny 1�0°C ± 5°C
l	 ochrana proti vysoké teplotě motoru
l možný ruční nebo automatický restart 
 ze vzdáleného PC
l snadná instalace – technologie 
 „plug and play“
l	 robustní čidlo

technické údaje
Průtok, Q: max. 120 m�/h
Dopravní výška, H: max. �80 m
Teplota kapaliny: -�0°C až +120°C
Provozní tlak: max. 50 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 systémech úpravy vody
l	 průmyslových zařízeních
l	 systémech napájení kotlů

Vlastnosti a výhody
l	 široký rozsah výkonů čerpadel
l	 spolehlivost
l	 provedení inline
l	 vysoká účinnost
l	 snadná obsluha a údržba
l	 úspory prostoru při instalaci
l	 zapojení v sérii umožňuje
 dosažení vysokých tlaků
l	 vhodná pro mírně agresivní kapaliny
l	motory v nejvyšší účinnostní třídě EFF1

technické údaje
Průtok, Q: max. 22 m�/h
Dopravní výška, H: max. 250 m
Teplota kapaliny: -20°C až +120°C
Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro dopravu
kapalin v:
l systémech dopravy vody
l mycích a pracích systémech
l systémech mořské vody
l systémech čerpání kyselin a zásad
l systémech úpravy vody
l plaveckých bazénech

Vlastnosti a výhody
l vysoká korozní odolnost
l spolehlivost
l provedení In-line
l vysoká účinnost
l snadná údržba a obsluha
l úspory prostoru při instalaci
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CRE, CRiE, CRNE 

Elektronicky regulovaná
vícestupňová odstředivá čerpadla

CV, CVP, CPH 

Vícestupňová odstředivá čerpadla

technické údaje
Průtok, Q: max. 120 m�/h
Dopravní výška, H: max. 250 m
Teplota kapaliny: -�0°C až +180°C
Provozní tlak: max. �� barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 systémech úpravy vody
l	 protipožárních hasicích systémech
l	 průmyslových zařízeních
l	 systémech napájení kotlů

Vlastnosti a výhody
l	 široký rozsah použití
l	 spolehlivost
l	 provedení In-line
l	 vysoká účinnost
l	 snadná obsluha a údržba
l	 úspory prostoru při instalaci

Volitelné
l	 bezdrátové dálkové řízení
 jednotkou R100

technické údaje
Průtok, Q: max. 560 m�/h
Dopravní výška, H: max. 200 m
Teplota kapaliny: -15°C až +120°C
Provozní tlak: max. 20 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	mycích a pracích systémech
l	 chladicích a klimatizačních systémech
l	 systémech zásobování vodou
l	 protipožárních hasicích zařízeních
l	 systémech úpravy vody
l	 průmyslových zařízeních
l	 systémech napájení kotlů

Vlastnosti a výhody
l	 nízké otáčky (�-pólový motor)
l	 vyhovuje provozu
 za ztížených podmínek
l	 nízká hladina hluku
l	 vertikální a horizontální instalace

technické údaje
Průtok, Q: max. 55 m�/h
Dopravní výška, H: max. 170 m
Teplota kapaliny: 95°C (+150°C na vyžádání)

Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
l přeprava kapalin v pivovarech a 
 mlékárnách
l karbonizační systémy
l při zpracování potravin
l systémy s čistou vodou (WFI)
l v napájecích systémech CIP 
l v systémech opracování povrchů
l v čisticích systémech

Vlastnosti a výhody
l unikátní hygienické provedení 
 (standardy QHD, EHEDG a �A)
l způsobilá pro CIP a SIP (DIN EN 12�62)
l	 vysoká účinnost
l	 materiály: AISI �16L
 (DIN EN 1.��0�/1.���5)

Volitelné
l	 provedení s elektronicky řízenými 
 otáčkami
l	 čerpadla s certifikátem ATEX
l	 provedení schopné úplného 
 vyprázdnění

CONtRA

Sanitární, jedno nebo vícestupňová 
čerpadla s axiálním vstupem
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Euro-HYGiA 

Sanitární, jednostupňová čerpadla  
s axiálním vstupem

technické údaje
Průtok, Q: max. 90 m�/h
Dopravní výška, H: max. 50 m
Teplota kapaliny: +95°C (+1�0°C na vyžádání)

Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
l zpětné čerpání (CIP) 
l	 přeprava glycerinu
l	 přeprava droždí
l	 přeprava syrovátky

Vlastnosti a výhody
l vyhovující hygienickým standardům �A)
l	 zvládající vysoký obsah vzduchu
l	 vysoká sací schopnost

Volitelné
l	 provedení s elektronicky řízenými 
 otáčkami
l	 čerpadla s certifikátem ATEX
l	 provedení schopné úplného 
 vyčištění

technické údaje
Průtok, Q: max. 800 m�/h
Dopravní výška, H: max. 97 m
Teplota kapaliny: +95°C (+150°C na vyžádání)

Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
l jemné čerpání směsi a mladiny
 pro filtraci piva
l	 přeprava kapalin v mlékárnách
 vody úpravny
l	 chemické systémy a systémy pro  
 ochranu životního prostředí
l	 kapaliny s vysokým podílem
 pevných částic

Vlastnosti a výhody
l optimalizovaná hydraulika
l	 manipulace s jemnými produkty
l	 materiály: AISI �16 (DIN EN 1.��0�)
l	 snadná údržba a opravy

Volitelné
l	 provedení s elektronicky řízenými 
 otáčkami
l	 čerpadla s certifikátem ATEX
l	 elektrolyticky leštěné provedení
l	 dvojitá mechanická ucpávka 
 (tandemová/back-to-back)

technické údaje
Průtok, Q: max. 1�0 m�/h
Dopravní výška, H: max. 75 m
Teplota kapaliny: +95°C (+150°C na vyžádání)

Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
l	 přeprava kapalin v pivovarech 
 a mlékárnách
l	 použití při směšování nealko. nápojů 
l při zpracování potravin
l	 systémy s čistou vodou (WFI)
l	 procesní čerpadla ve 
 farmaceutickém průmyslu
l	 v systémech CIP (Cleaning-in-place)

Vlastnosti a výhody
l	 unikátní hygienické provedení 
 (standardy QHD, EHEDG a �A)
l	 způsobilá pro CIP a SIP (DIN EN 12�62)
l	 přizpůsobivá požadavkům zákazníků
 materiály: 
 AISI �16L (DIN EN 1.��0�/1.���5)
l	 manipulace s jemnými médii

Volitelné
l	 provedení s elektronicky řízenými 
 otáčkami
l	 čerpadla s certifikátem ATEX
l	 široký rozsah tvarů oběžných kol

siPLA 

Sanitární, jednostupňová čerpadla 
s bočním kanálem

MAXA a MAXANA 

Procesní čerpadla s axiálním vstupem
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Control 2000 

Řídící a regulační systémy

Použití
Systém Control 2000 je vhodný pro
paralelní připojení čerpadel v:
l	 systémech zásobování vodou
l	 zavlažovacích systémech
l	 systémech úpravy vody
l	 protipožárních hasicích systémech
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l	 kompletní řídící panel

Volitelné
l	 externí komunikace

Hydro MPC, Hydro 1000 
HydroMulti-E
Kompletní automatické tlakové stanice

technické údaje
Průtok, Q: max. 720 m�/h
Dopravní výška, H: max. 160 m
Teplota kapaliny: 0°C až +70°C
Provozní tlak: max. 16 barů

Použití
Hydro 2000, Hydro 1000 a HydroMulti-E
jsou vhodná pro zvyšování tlaku v:
l	 systémech zásobování vodou
l	 zavlažovacích systémech
l	 systémech úpravy vody
l	 protipožárních hasicích systémech
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l	 konstantní tlak
l	 jednoduché připojení
l	 nízká spotřeba energie
l	 široký rozsah výkonů

Volitelné
l	 externí komunikace, Control 2000

technické údaje
Průtok, Q: max. 120 m�/h
Dopravní výška, H: max. 2�0 m
Teplota kapaliny: 0°C až +70°C
Provozní tlak: max. 25 barů

Použití
Automatické čerpací stanice jsou vhodné 
pro zásobování vodou v:
l	 jednorodinných domech 
l	 průmyslu
l	 zahradnictví
l	 protipožárních systémech

Vlastnosti a výhody
l	 konstantní tlak vody
l	 jednoduchá montáž a uvedení  
 do provozu
l	možnost dodávky čerpadel 
	 s proměnnými otáčkami 

Volitelné
l	 externí komunikace, Control 2000

Hydromono, Hydropac 

Kompletní automatické tlakové stanice
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BMEX 

Systém Grundfos BMEX je navržen pro 
regeneraci energie v systémech reverzní 
osmózy mořské vody (SWRO)

BMP 

Pístová čerpadla určená pro dopravu kapa-
lin pod vysokým tlakem

technické údaje
Průtok, Q: max. 10,2 m�/h
Dopravní výška, H: max. 16�0 m
Teplota kapaliny: +�°C až +50°C
Provozní tlak: max. 160 barů

Použití
Čerpadla BMP jsou vhodná pro rozmanitý 
rozsah použití od čerpání pitné vody až po 
dopravu chemikálií
l čištění/praní
l	 vstřikování
l	 mlžení
l	 při různých výrobních¨procesech
l	 odsolování brakické nebo mořské vody

Vlastnosti a výhody
l	 vysoká účinnost
l	 malá a lehká čerpadla
l	 vytvářejí jen nepatrné pulzace
 ve výtlačném potrubí
l	 nevyžadují preventivní údržbu
l	 dlouhá životnost
l	 jen několik opotřebitelných částí
l	 široký rozsah řízení otáček
l	 extremní schopnost cirkulace
 bez přehřátí (do 90%)
l	 čerpadla jsou mazána 
 čerpanou kapalinou

BM, BMB 

�“, 6“, 8“ tlakové moduly
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technické údaje
Průtok, Q: max. 260 m�/h
Dopravní výška, H: max. ��0 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Provozní tlak: max. 80 barů

Použití
Vysokotlaké moduly jsou vhodné
pro zvyšování tlaku v:
l	 v systémech reverzní osmózy
l	 systémech zásobování vodou
l	 systémech úpravy vody
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l	 nízká hladina hluku
l	 jednoduchá instalace
l	modulové provedení
l	 kompaktní provedení

technické údaje
Prostup za den: 500 až 2500 m�

Dopravní výška, H: max. 810 m
Teplota kapaliny: +�0 °C
Provozní tlak: max. 80 barů

Použití
l	 odsolování brakické vody
 a mořské vody

Vlastnosti a výhody
l	 zpětné využití energie až do 60%,  
 v porovnání s obvyklými systémy, 
 a z toho vyplývající krátká doba 
 návratnosti investic
l	 odolnost proti korozi a opotřebení 
 použitím vnitřních částí z keramiky
l	 spojkování pro snadnou instalaci
l	 vysoký stupeň použití korozivzdorné  
 oceli na trámy a ostatní komponenty
l	 velké průtoky a vysoké dopravní výšky
l	 motor a ložiska ze standardních
 komponentů
l	 bezúdržbová ucpávka hřídele
l	 pohon klínovým řemenem 
 s vysokou účinností
l	 jednoduchá demontáž pro servis
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BME, BMEt 

Vysokotlaké modulové systémy

sQ, sQE 

�“ ponorná čerpadla

sPO 

5“ ponorná čerpadla pro zásobování 
domácností vodou

technické údaje
Průtok, Q: max. 95 m�/h
Dopravní výška, H: max. 700 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Provozní tlak: max. 70 barů

Použití
Vysokotlaké moduly jsou vhodné
pro zvyšování tlaku v:
l	 v systémech reverzní osmózy
l	 systémech zásobování vodou
l	 systémech úpravy vody
l	 průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l	 vysoký tlak
l	 nízká spotřeba energie
l	 jednoduchá instalace
l	 kompaktní provedení

technické údaje
Průtok, Q: max. 9 m�/h
Dopravní výška, H: max. 210 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Instal. hloubka: max. 150 m

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 zásobování domácností vodou
l	 zásobování vodáren vodou z vrtů
l	 zavlažování v zahradnictvích
 a zemědělství
l	 snižování hladiny spodních vod
l	 průmyslová využití

Vlastnosti a výhody
l	 integrovaná ochrana proti
 běhu nasucho
l	měkký rozběh motoru
l	 ochrana proti přepětí a podpětí
l	 vysoká účinnost

Volitelné
l	 SQE může být chráněno, kontrolováno
 a řízeno prostřednictvím
 jednotek CU �00/R100 nebo CU �01

technické údaje
Průtok, Q: max. 6,5 m�/h
Dopravní výška, H max. 75 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Instal. hloubka max. 20 m

Použití
l čerpání čisté vody z nádrže nebo  
 ze studny
l zásobování domácností pitnou vodou
l zavlažování zahrad

Vlastnosti a výhody
l	materiálové provedení hydraulických
  částí z korozivzdorné oceli
l robustní konstrukce a mnohostranné
 použití certifikované pro 
 provoz s pitnou vodou
l dvojitá mechanická ucpávka
l snadno čistitelné sací síto
l snadná a rychlá instalace

Volitelné
l	možnost dodávky čerpadla 
 s plovákovým spínačem (varianta A)

1.6 3.2 4.8
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sP A, sP, sP-G 

�“-6“-8“-10“-12“ ponorná čerpadla
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MMs motory 

6“, 8“, 10“ a 12“ ponorné převinutelné 
motory z korozivzdorné oceli

Velikosti motorů
6“ motor:  �,7 až  �7 kW
8“ motor:  22 až 110 kW
10“ motor:  75 až 190 kW
12“ motor: 1�7 až 250 kW

Použití
Ponorné motory Grundfos MMS lze
používat pro čerpadla SP a SP-G.

Vlastnosti a výhody
l široká řada převinutelných motorů
l snadná převinutelnost motorů
l ochrana proti vztlaku
l vysoká účinnost
l PVC nebo PE/PA vinutí
l mechanická ucpávka hřídele SiC/SiC
l	 6“ a 8“ mají standardizovanou hlavu 
 NEMA a konec hřídele

Volitelné
l různé materiálové varianty
l tepelná ochrana pomocí Pt100

Ms motory 

�“ a 6“ ponorné motory
z korozivzdorné oceli

Velikosti motorů
�“ motor: 0,�7 až 7,5 kW
6“ motor: 5,5 až �0 kW

Použití
Ponorné motory Grundfos MS lze
používat pro čerpadla SP A a SP
a lze je také použít v tlakových
modulech BM a BMB.

Vlastnosti a výhody
l tepelná ochrana motoru pomocí
 zabudovaného teplotního
 čidla Tempcon
l motor zcela zapouzdřen
 v plášti z korozivzdorné oceli
l  standardizovaná NEMA hlava  

a konec hřídele
l  chlazení kapalinou a mazání ložisek 

kapalinou

Volitelné
l možné materiálové varianty

technické údaje
Průtok, Q: max. �70 m�/h
Dopravní výška, H: max. 650 m
Teplota kapaliny: 0°C až +60 °C
Instal. hloubka: max. 600 m

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 zásobování vodáren vodou z vrtů
l	 zavlažování v zahradnictvích
 a zemědělství
l	 čerpání spodních vod z vrtů
l	 zvyšování tlaku
l	 průmyslová využití

Vlastnosti a výhody
l	 vysoká účinnost
l	 dlouhá životnost (všechny
 součásti čerpadla SP A a SP jsou
 vyrobeny z korozivzdorné oceli)
l	 ochrana pomocí jednotky CU �

Volitelné
l	 Údaje mohou být kontrolovány
 a řízeny prostřednictvím
 jednotek CU �/R100
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sQE-NE, sP-NE 

Čerpadla pro oblast ochrany
životního prostředí

MP 1 

Čerpadla pro oblast ochrany
životního prostředí
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technické údaje
Průtok, Q: max. 22 m�/h
Dopravní výška, H: max. 215 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Instal. hloubka: max. 600 m

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 čerpání znečištěných spodních vod
l	 odběr kontrolních vzorků spodních vod
l	 sanační čerpání

Vlastnosti a výhody
sQE-NE
l			stejné vlastnosti a výhody jako SQE
sP-NE
l	 stejné vlastnosti a výhody jako SP

technické údaje
Průtok, Q: max. 2,� m�/h
Dopravní výška, H: max. 95 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�5°C

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 odběr kontrolních vzorků spodních vod

Vlastnosti a výhody
l	 kompaktní provedení
l	 vhodná do vrtů od  50 mm

technické údaje
Průtok, Q: max.90 m�/den
Dopravní výška, H: max. 120 m
Teplota kapaliny: max.0°C až +�0°C
Napájecí napětí:  �0 – �00 VDC nebo  

1 x 90 – 2�0 V,  
50/60 Hz

Instalační hloubka: max. 150 m

Použití
SQFlex systémy jsou využitelné pro
odlehlé lokality, jako jsou:
l  vesnice, školy, nemocnice,  

jednorodinné domy
l farmy a zavlažování skleníků
l parky a obory
l chráněná území

Vlastnosti a výhody
l  zdroje napájecí el. energie: solární 

moduly, větrné turbíny, generátory 
nebo akumulátory.

l snadná instalace
l spolehlivá dodávka vody
l bezúdržbový provoz
l možnosti rozšíření
l efektivní čerpání
l ochrana proti chodu čerpadla nasucho

sQflex 

Systémy pro dodávku vody založené na 
obnovitelných zdrojích energie
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MP 204, CU 300, CU 301 

Řídící a kontrolní jednotky

Použití
l	 kontrola a ochrana čerpadel

Vlastnosti a výhody
l	 ochrana proti běhu nasucho
 a proti zvýšení teploty motoru
l	 stálá kontrola spotřeby el. energie
l	 výstup pro odečet provozních údajů
	 pomocí jednotky R100

Volitelné
l	 připojení k větším řídícím systémům
 prostřednictvím bus-komunikace
l	 připojení signálů od snímačů

CH, CHN 

Vícestupňová odstředivá čerpadla

JP, Hydrojet 

Samonasávací čerpadla,  
domácí vodárny

technické údaje
Průtok, Q: max. 5 m�/h
Dopravní výška, H: max. �8 m
Teplota kapaliny: 0°C až +55°C
Provozní tlak: max. 6 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro dopravu
kapalin v:
l	 domácnostech
l	 zahradách
l	 zemědělství
l	 zahradnictvích
l	malých provozech
l	 využití při různých zálibách

Vlastnosti a výhody
l	 samonasávací schopnost
l	 stabilní provoz i v případě přítomnosti
 vzduchových bublin v kapalině

Volitelné
l	 automatické spínání start/stop
 jestliže je čerpadlo vybaveno
 Presscontrolem
l	 systémy pro zvyšování tlaku
 při malém odběrném množství

technické údaje
Průtok, Q: max. 1� m�/h
Dopravní výška, H: max. 55 m
Teplota kapaliny: 0°C až +90°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro dopravu
kapalin v:
l	 systémech zvyšování tlaku
l	 chladicích a klimatizačních zařízeních
l	 zemědělství a zahradnictvích
l	malých průmyslových zařízeních
 pro zásobování vodou
l	 v zařízeních pro zásobování
 domácností vodou

Vlastnosti a výhody
l	 kompaktní provedení
l	 robustní konstrukce
l	 kompletní provedení z korozivzdorné
 oceli (pouze CHN)
l	 nízká úroveň hluku

Volitelné
l	 použití v domácích vodárnách
l	 automatické spínání start/stop
 v případě, že je čerpadlo vybaveno
 Presscontrolem
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MQ 

Vícestupňové samonasávací 
odstředivé čerpadlo

CHV 

Vícestupňové odstředivé čerpadlo

technické údaje
Průtok, Q: max. 5 m�/h
Dopravní výška, H: max. �8 m
Teplota kapaliny: 0 °C až +�5°C
Provozní tlak: max. 7,5 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro dopravu
kapalin v:
l rodinných domech a chatách
l ve sklenících
l na farmách

Vlastnosti a výhody
l kompaktní konstrukce
l snadná instalace a obsluha
l samonasávací funkce
l ochrana proti běhu nasucho
 s automatickým resetem
l nízká úroveň hluku
l bezúdržbový provoz

technické údaje
Průtok, Q: max. 5 m�/h
Dopravní výška, H: max. �8 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�5°C
Provozní tlak: max. 7,5 barů

Použití
Stanice je vhodná pro čerpání dešťových 
vod z akumulačních nádrží a jímek v:
l jedno nebo dvourodinných domech
l chatách a chalupách
l farmách
l zahradách a sklenících

Vlastnosti a výhody
l  automatické přepínání ze systému 

akumulace dešťové vody na přívod 
vody z vodovodního řadu

l  ruční přepínání ze systému akumulace 
dešťové vody na přívod vody 
z vodovodního řadu

l  Akustický/vizuální poplašný systém 
v případě nebezpečí přetečení vody 
z vodovodního řadu

Volitelné
•  Řízení přídavného čerpadla  

pro zvyšování tlaku
•  Čidlo proti zpětnému toku vody  

do kanálu

technické údaje
Průtok, Q: max. 8 m�/h
Dopravní výška, H: max. 9� m
Teplota kapaliny: 0°C až +90°C
Provozní tlak: max. 12 barů

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l systémech zvyšování tlaku
l domácnostech
l chladicích a klimatizačních zařízeních
l zavlažovacích systémech
l malých průmyslových zařízeních

Vlastnosti a výhody
l kompaktní robustní konstrukce
l nízká úroveň hluku
l úspora místa při instalaci

Volitelné
l použití v rámci domácích vodáren

RMQ 

Stanice pro akumulaci a dodávku dešťové 
vody
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HydroPack, HydroDome 

Automatické tlakové stanice s vertikálními 
čerpadly CHV

Unilift CC, kP, AP12, 

AP35/50, AP35B/50B
Drenážní a odvodňovací čerpadla 
Nová čerpadla Unilift CC a Unilift kP-s

technické údaje
Průtok, Q: max. 16 m�/h
Dopravní výška, H: max. 9� m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Provozní tlak: max. 10 barů

Použití
Automatické tlakové stanice jsou vhodné
pro zvyšování tlaku v:
l malých vodárnách
l  obytných budovách s několika 

bytovými jednotkami
l hotelích
l obchodních domech
l školách
l  jednogeneračních a vícegeneračních 

rodinných domech
l lehkém průmyslu

Vlastnosti a výhody:
l systém s jedním nebo dvěma čerpadly
l modulové provedení
l jednoduché ovládání
l spolehlivost
l vysoká účinnost
l měkký rozběh motoru
l ochrana proti přepětí a podpětí
l snadná údržba

Volitelné:
l ochrana proti nadměrnému tlaku
l ochrana proti chodu nasucho

technické údaje
Průtok, Q: max. �5 m�/h
Dopravní výška, H: max. 18 m
Teplota kapaliny: 0°C až +55°C
Velikost částic:  10 - 50 mm

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	 odvodňování zatopených sklepů
l	 čerpání odpadních vod
 v domácnostech
l	 snižování hladiny spodní vody
l	 vyprazdňování bazénů a výkopů
l	 odvodňování jímek a šachet
l	 vyprazdňování nádrží a cisteren,

Vlastnosti a výhody
l	 jednoduchá instalace
l	 snadná údržba

Volitelné
l	 čerpadla AP�5B a AP50B jsou
 vhodná pro instalaci pomocí
 automatické spojky

technické údaje
Průtok, Q: max. 5 l/s
Dopravní výška, H: max. �7 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro čerpání 
znečištěných a odpadních vod, průměry 
porubí �0 mm a větší

Vlastnosti a výhody
l snadná údržba
l  instalace na základ nebo pomocí  

auto spojky
l  plynulý provoz úplně ponořeného 

čerpadla
l vestavěná ochrana motoru
l systém SmartTrim
l zlepšený mělnicí systém
l plně vodotěsná kabelová zástrčka

Volitelné
l široká škála příslušenství
l  monitorování a řízení jednoho nebo 

několik čerpadel

sEG
Čerpadla s mělnicím zařízením
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DW 

Čerpadla pro stavebnictví
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technické údaje
Průtok, Q: max. �00 m�/h
Dopravní výška, H: max. 100 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro
dopravu kapalin v:
l	 tunelech
l	 dolech
l	 lomech
l	 štěrkovnách
l	 rybnících
l	 na staveništích budov

Vlastnosti a výhody
l	 specielně vybrané materiály částí
 čerpadla odpovídající extremně
 tvrdým provozním podmínkám
l	 jednoduchá instalace
l	 snadná údržba

technické údaje
Průtok, Q: max. 60 l/s (216 m�/h), 
  doporučeno �1 l/s  
  (110 m�/h)
Dopravní výška, H: max. 29  m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Průměr výtlaku: DN 80 až DN 100

Použití
Čerpací stanice jsou vhodné pro použití v:
l	 jedno a více rodinných domech
l chatách a chalupách
l restauracích
l menších hotelích
l odpadních systémech
l filtrační systémy

Vlastnosti a výhody
l	možnost okamžitého připojení
l pružné připojení
l spojení kabelovou zástrčkou
l jedinečný upínací montážní systém
l jednokanálová a Vortex oběžná kola
l minimální riziko ucpání
l rozměr pevných částic do 100 mm
l minimální prostoje
l nízké provozní náklady
l bezkapalinové chlazení motoru 
l unikátní hřídelová ucpávka  
 (typu cartridge)
l modulární konstrukce

AMD, AMG, AfG 

Míchadla a aktivátory proudění

technické údaje
Teplota kapaliny: +5°C až +�0°C
Hodnota pH: � až 10
Osové zatížení: 296 až �9�1 N
Max. dynamická viskozita: 500 mPas
Max. hustota: 1060 kg/m�

Max. instalační hloubka: 20 m

Použití
Míchadla a aktivátory proudění jsou určeny 
pro použití v těchto oblastech:
l  čistírny komunálních a průmyslových 

odpadních vod
l průmyslové procesy
l kalová hospodářství
l zemědělství

Míchadla a aktivátory proudění jsou 
vybaveny vrtulí vyrobenou z korozivzdorné 
oceli nebo z kompozitních materiálů 
s průměry mezi �20 mm až 2�00 mm 
a rychlostí otáčení mezi 22 min-1 až  
950 min-1.

Vlastnosti a výhody
l  angular kontaktní ložiska (válečková 

ložiska)
l  jednoduchá údržba a oprava bez 

použití speciálních nástrojů
l  převodovka a motor s olejovou náplní
l elektronické čidlo proti úniku oleje
l  ucpávka hřídele chráněná proti 

abrazivním materiálů pomocí 
jazýčkových těsnění

l  vrtule ze samočisticí korozivzdorné 
oceli nebo polyamidu
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Liftway  B a C 

Malé čerpací stanice

technické údaje pro Liftaway B 
Přívodní potrubí: � x DN 100 
Výtlačná přípojka: DN �0
Užitečný objem �0 l

technické údaje pro Liftaway C
Přívodní potrubí: � x DN 100 
   + 1 X DN  �0/50
Výtlačná přípojka: DN �0
Užitečný objem 1� l

Použití
Liftaway B a C mohou být použity:
l jako jímka pro akumulaci a odčerpání  
 povrchové vody
l pro akumulaci a čerpání odpadních vod  
 ze suterénů a prádelen, umístěných
 pod úrovní kanalizace 
l pro akumulaci a čerpání odpadních
  vod z umyvadel, praček, sprch 
 a  podlahových vpustí na úroveň
 hladiny kanalizačního potrubí
l pro akumulaci a čerpání dešťové vody

Vlastnosti a výhody
l	možnost vybavení různými čerpadly  
 z řady Unilift KP a AP

Liftaway B
l teleskopická část pro snadnější 
 přizpůsobení výšky
l flexibilní a snadná instalace

Liftaway C
l účelný design
l ochrana proti přetečení
l aktivní uhlíkový filtr k eliminaci pachů
l kompaktní a štíhlý tvar pro   
 jednoduchou  instalaci pod umyvadlo 
 nebo na WC

sololift+
Nové stanice sololift+ PWC-3

Malé čerpací stanice

Použití
Sololift+ najdou použití v těchto oblastech:
l	 koupelny
l	 šatny umístěné pod schodištěm
l	 sanitární zařízení nacházející 
 se v suterénních prostorách
l	 nízkonákladové koupelny 
 v chatách a chalupách
l	 nově zřízená sanitární zařízení 
 v hotelech a penziónech
l	 koupelny pro seniory a invalidy
l	 rekonstruované administrativní
 budovy a jiné budovy
 s komerčním využitím

Vlastnosti a výhody
l	 unikátní tvar s hladkými liniemi 
  a zaoblenými hranami - odpovídá  
 všem požadavkům na současné  
 koupelny v oblasti životního prostředí
l	 výrobek „plug-and-go“, vše co je třeba  
 je v jednom balení
l	 nízká hladina hluku
l	 výtlačná přípojka umístěná na boku 
 čerpací stanice zajišťuje snadnou údržbu
l	 pružné adaptéry na výtlačné potrubí  
 pro připojení potrubí o  2�,  25,  28
 a  �2 mm
l	 vypínač tepelného přetížení
l	 kryt bez použití šroubů - jednoduchá  
 obsluha
l	 jednoduché připojení dodatečných  
 sanitárních zařízení

CWC-3
l	 model specielně navržen pro závěsná WC
l	 kompaktní a štíhlé provedení 
 pro snadnou vestavbu do zdi
C-3
l	 model specielně navržen pro vysokou  
 teplotu odpadní vody z praček nebo  
 myček nádobí
l	 kompaktní a štíhlé provedení 
 pro snadnou instalaci pod umyvadlo  
 nebo pod WC
PWC-3
l	 výkonný motor pro
 těžké provozní podmínky

Conlift 

Malé čerpací stanice pro odčerpávání 
kondenzátu

technické údaje
Průtok, Q: max. 6�0 l/h
Dopravní výška, H max. 5,� m
Teplota kapaliny: +�5°C,
  krátkodobě +80°C
pH:  min. 2,7
Objem nádoby 2,6 l
Užitečný objem 0,85 l

Použití
Čerpací stanice  Conlift je určena pro  
bezpečné čerpání kondenzátu z:
l kotlů do max. topného výkonu 200 kW
l klimatizačních systémů
l chladicích a mrazicích systémů
l odvlhčovačů vzduchu
l výparníků

Vlastnosti a výhody
l	 zabudované ovládání pomocí dvou
 samostatných tlakových 
 spínačů zajišťuje vysokou bezpečnost
l zabudovaný poplašný bzučák 
 a beznapěťový signální kontakt
l hranaté montážní konzoly k zajištění 
 stanice proti vztlaku
l přímé zapínání čerpací stanice v případě 
 hlášení nouzového stavu
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Čerpadla s jedno či vícekanálovým 
oběžným kolem typu Supervortex
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technické údaje
Průtok, Q: max. 2500  l/s 
Dopravní výška, H: max. 116 m
Teplota kapaliny: 0°C až +�0°C
Průměr výtlaku: DN 80 až DN 500
Velikost částic: max  1�5 mm

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro následující  
oblasti použití:
l	 čerpání komunálních odpadních vod
l	 čerpání surové vody
l	 čerpání vody obsahující kal
l	 čerpání průmyslových odpadních vod

Vlastnosti a výhody
l	 velký provozní rozsah
l	 systém SmartTrim
l	možnost montáže na stojan nebo 
 základovou desku
l	možnost použití chladicího pláště 
l		možnost instalace do mokré nebo 

suché jímky
l		možnost použití různých typů 

oběžných kol
l	 vestavěná motorová ochrana

Volitelné příslušenství
l	 systémy řízení a ochrany
l	 chlazení vodou z externího zdroje
l	 proplach ??? z externího zdroje

technické údaje
Průtok, Q: max. 1��0 l/s  
  (51�0 m3/h)
Dopravní výška, H: max. 2,1 m
Teplota kapaliny: 5°C až +�0°C
Průměr výtlaku: DN �00, 
  DN 500 a DN 800

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro následující  
oblasti použití:
l	 přeprava surové vody
l recirkulace kalů v rámci čistíren 
 odpadních vod
l čerpání dešťových vod
l zavlažování
l průmyslové aplikace

Vlastnosti a výhody
l	 vysoká účinnost oběžného kola  
 z korozivzdorné oceli
l úplná ponořená instalace
l vestavěná motorová ochrana
l flexibilní instalace

Volitelné příslušenství
l	 řídící a ochranné systémy

technické údaje
Průtok, Q: max. 88 l/s 
  (315 m3/h)
Dopravní výška, H: max. 45 m
Teplota kapaliny: 0° C až +40° C
Průměr výtlaku: DN 65 až DN 150

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro následující oblasti 
použití:
l	odpadní voda
l procesní voda
l nepředčištěné surové splaškové odpadní 

vody
l odpadní voda obsahující kaly

Vlastnosti a výhody
l	připojení kabelu vodotěsnou kabelovou 

koncovkou
l unikátní stahovací systém
l jednokanálová a Vortex oběžná kola
l rozměr pevných částic do 100 mm
l minimální prostoje
l nízké provozní náklady
l bezkapalinové chlazení motoru 
l unikátní hřídelová ucpávka (typu 

cartridge)
l modulární konstrukce

Volitelné příslušenství
l	řídící a ochranné systémy
l kontrola provozu motoru
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Ponorná čerpadla z korozivzdorné oceli

DP, Ef, sE1, sEV

Odvodňovací čerpadla a čerpadla  
na odpadní a splaškové vody 
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technické údaje
Průtok, Q: max. 19,5 l/s 
  (70 m3/h)
Dopravní výška, H: max. 25 m
Teplota kapaliny: 0° C až +40° C
Průměr výtlaku: Rp 2 až DN 65

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro:
l	odvodňování
l odpadní vodu
l procesní vodu
l splaškovou vodu z domácností

Vlastnosti a výhody
l	připojení kabelu vodotěsnou kabelovou 

koncovkou
l unikátní stahovací spona
l jednokanálová a Vortex oběžná kola
l rozměr pevných částic do 65 mm
l unikátní hřídelová ucpávka (typu 

cartridge)
l modulární konstrukce
l minimální prostoje

Volitelné příslušenství
l	řídící a ochranné systémy
l kontrola provozu motoru

technické údaje
Průtok, Q: max. 215 l/s 
  (774 m3/h)
Dopravní výška, H: max. 50 m
Teplota kapaliny: 0° C až +40° C
Průměr výtlaku: DN 80 až DN 250

Použití
Čerpadla jsou vhodná pro následující 
oblasti použití:
l	čerpání odpadní a surové vody
l čerpání:
 - vysoce korozivních kapalin
 - slané vody / odpadní vody
 - vody z chemických provozů
 - technologických kapalin 
   v průmyslových provozech
l	 průmysl papíru a celulózy

Vlastnosti a výhody
l	možnost montáže na stojan nebo 
 základovou desku
l	možnost použití různých typů  

oběžných kol
l	integrovaná motorová ochrana
l	různá provedení z korozivzdorné oceli
l	možnost čerpání vody o hodnotě pH 

nižší než 4 a vyšší než 10

Volitelné příslušenství
l	systém chlazení z cizího zdroje
l	systém proplachování ucpávky z cizího 

zdroje

PUst 

Prefabrikované čerpací stanice

Použití
Různé velikosti čerpacích stanic se čtyřmi 
standardními průměry a třemi standardními 
hloubkami čerpacích jímek s možností 
osazení různými čerpadly (SEG, SEV, SE1, 
Unilift, AP 35B/50B).

Vlastnosti a výhody
l	nekorodující materiály
l	modulová flexibilita
l	různé velikosti

Volitelné příslušenství
l	řídící a ochranné systémy
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Odpovědní fax - prosím označte požadovanou dokumentaci a odfaxujte na číslo: 
+420 585 716 299 (platí pro respondenty z ČR) 
+421 250 201 423 (platí pro respondenty ze SR)

 

Objednávka dokumentace 

c Oběhová mokroběžná čerpadla
 ALPHA+

c Oběhová mokroběžná čerpadla
 ALPHA Pro

c Elektronicky regulovaná
 oběhová mokroběžná čerpadla
 Série 2000 (Magna, UPE, TPE)

c Oběhová mokroběžná čerpadla
 UPS, UP série 100

c Oběhová mokroběžná čerpadla
 UPS série 200

c Oběhová mokroběžná čerpadla
 do solárních systémů
 SOLAR

c Cirkulační mokroběžná čerpadla
 COMFORT

c Cirkulační mokroběžná čerpadla
 UPN, UP(S)-B série 100

c Elektronicky regulovaná 
 oběhová suchoběžná čerpadla
 TPE série 1000/1300

c Oběhová suchoběžná čerpadla
 TP
 
c Čerpadla v blokovém uspořádání
 NB, NBG

c Malá čerpací stanice pro 
 odvádění kondenzátu
 CONLIFT

c Standardní čerpadla podle normy
 NK, NKG

c Čerpadla s ponornou hydraulikou
 MTR(E), MTH,  MTA

c Dávkovací čerpadla
 DME, DMS

c Dávkovací čerpadla
 DMX, DMH

c Horizontální odstředivá vícestupňová    
 čerpadla CHI, CHIU

c Elektronicky regulovaná
 horizontální odstředivá čerpadla
 CHIE

c Vícestupňová odstředivá čerpadla
 CR, CRI, CRN

c Čerpadla pro specifické aplikace
 CR, CRI, CRN

c Elektronicky regulovaná
 vícestupňová odstředivá čerpadla
 CRE, CRIE, CRNE

c Automatické tlakové stanice
 pro zvyšování tlaku
 Hydro MPC, HydroSolo-E,
 HydroMulti-E

c 3“ ponorná čerpadla
 SQ, SQE

c 5“ ponorná čerpadla
 SPO

c 4“-6“-8“-10“-12“ ponorná čerpadla
 SP A, SP, SP-G

c Samonasávací čerpadla, domácí vodárny
 JP, Hydrojet

c Horizontální odstředivá čerpadla
 CH, CHN

c Automatická domácí vodárna
 MQ

c Vícestupňová odstředivá čerpadla
 CHV

c Odvodňovací čerpadla 
 Unilift CC, KP, AP 12, AP 35/50, AP35B/50B

c Odvodňovací čerpadla s mělnicím 
 zařízením SEG

c Míchadla a aktivátory proudění
 AMD, AMG, AFG

c Ponorná čerpadla pro stavebnictví
 DW

c Malé kompaktní přečerpávací stanice
 SOLOLIFT+

c Malé čerpací stanice
 Liftaway B a C

c Malé čerpací stanice pro 
 odčerpávání kondenzátu
 Conlift

c Přečerpávací stanice Multilift

c Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní   
 vody S  (1,65 – 29 kW)

c Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní   
 vody S    (5 – 155 kW)

c Ponorná čerpadla na neupravené odpadní   
 vody S, SA (7,5 – 520) kW

c Ponorná kalová čerpadla z korozivzdorné
 oceli pro agresivní média
 SEN

c Ponorná čerpadla na drenážní a odpadní   
 vody DP, EF, SE1 a SEV (0,6 – 2,6 kW)

c Ponorná recirkulační čerpadla
 SRP

c Ponorná čerpadla na odpadní vodu
 SEV, SE1 (1,1 – 11 kW)

c Prefabrikované čerpací stanice PUST

c Hřídelové ucpávky

c WinCAPS – kompletní katalog na CD
 včetně cen a program pro navrhování 
 čerpadel, který můžete nalézt také na 
 internetové adrese www.grundfos.com
 pod názvem WebCAPS.

c Ceník výrobků na CD

Jméno a příjmení:

Firma: Funkce ve firmě:

Adresa:

Telefon: Telefax: E-mail
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Jméno a příjmení:

Firma: Funkce ve firmě:

Adresa:

Telefon: Telefax: E-mail

Poznámky
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Poznámky



GRUNDfOs Grundfos v České a Slovenské republice



www.grundfos.com

Naším krédem je odpovědnost
Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu

Podstatou myšlení dopředu jsou inovace

Firma se solidním přístupem k věci

Znalosti  Sdílení poznatků, zkušeností a odborná kvalifikace 

- to bude vždy naším hnacím motorem na cestě vpřed.

Inovace  Vzájemnou kombinací nejlepších technologií s mo-

derním způsobem myšlení budeme neustále  

zdokonalovat naše čerpadla, systémy, služby a celkovou  

úroveň veškeré naší činnosti.

Technická řešení  Jsme nejkomplexnějším dodavatelem na 

trhu čerpací techniky - to je dáno naším kompletním výrob-

ním programem, díky němuž můžeme vždy dodat zařízení 

k řešení všech myslitelných problémů spojených s vodou.

GCZ - 07.06


