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GRUNDFOS ALPHA2
Циркулационни помпи с "потопен ротор"

Технически данни
Дебит:  макс. 2.4 m3/h
Напор:  макс. 6 m
Темп. на течността:  2°C до +110°C
Работно налягане:  макс. 10 bar.
Приложения
• Отоплителни инсталации
• Инсталации за битова гореща вода
• Охладителни и климатични инсталации.

GRUNDFOS COMFORT
UP-N, UP(S)-B Серия 100
Циркулационни помпи с "потопен ротор"

Технически данни
Дебит:  макс. 0,5 m3/h
Напор:  макс. 1.1 m
Темп. на течността:  2°C до +95°C
Работно налягане:  макс. 10 bar.
Приложения
• Отоплителни инсталации
• Инсталации за битова гореща вода
• Охладителни и климатични инсталации.

GRUNDFOS MAGNA3
Циркулационни помпи с „потопен ротор“ 
и електронно управление

Технически данни
Дебит:  макс. 68,5 m3/h
Напор:  макс. 18,8 m
Темп. на течността:  -10°C до +110°C
Работно налягане:  макс. 10 bar.
Приложения
• Отоплителни и климатични инсталации 
 в жилищни блокове, училища, болници, 
 хотели, промишлеността и др.

TP
Циркулационни помпи, тип „близко куплирани“

Технически данни
Дебит:  макс. 4600 m3/h
Напор:  макс. 170 m
Темп. на течността:  -25°C до +150°C
Работно налягане:  макс. 25 bar.
Приложения
• Отоплителни инсталации
• Топлофикационни централи
• Локални отоплителни централи
• Инсталации за битова гореща вода
• Охладителни и климатични инсталации
• Централни охладителни системи

TPE Серия 2000
Едностъпални центробежни помпи с
електронно управление и вграден сензор за 
диференциално налягане

Технически данни
Дебит:  макс. 340 m3/h
Напор:  макс. 90 m
Темп. на течността:  -25°C до +140°C
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Отоплителни инсталации
• Инсталации за битова гореща вода
• Охладителни и климатични инсталации.

NB, NBG
Едностъпални стандартни помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 1000 m3/h
Напор:  макс. 160 m
Темп. на течността:  -25°C до +140°C
Работно налягане:  макс. 25 bar.
Приложения
• Топлофикационни централи
• Отопл. с-ми за жилищни блокове
• Климатични инсталации
• Охладителни системи
• Миещи системи
• Други промишлени системи.

ПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И ПРОМИШЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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NBE, NBGE
Едностъпални стандартни помпи с
електронно управление

Технически данни
Дебит:  макс. 550 m3/h
Напор:  макс. 100 m
Темп. на течността:  -25°C до +140°C
Работно налягане:  макс. 25 bar.
Приложения
• Топлофикационни централи
• Отопл. с-ми за жилищни блокове
• Климатични инсталации
• Охладителни системи
• Миещи системи
• Други промишлени системи.

NK, NKG
Едностъпални стандартни помпи по
EN 733, ISO 2858 и ISO 5199

HS
Хоризонтални двойно втичащи помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 2500 m3/h
Напор:  макс. 148 m
Темп. на течността:  0°C до +100°C
Работно налягане: макс. 16 bar.
Приложения
• Системи за водоснабдяване
• Климатични инсталации
• Охладителни системи
• Напоителни системи
• Други промишлени системи.

Fire NKF
Противопожарни помпени системи

Технически данни
С електрически и дизелов двигател
Дебит:  до 450 м3/h
Напор:  макс. 145 m
Темп. на течността:  5°C до +40°C
Приложения
• Помпени групи за противопожарни системи.

SPK, MTH, MTR, MTA
Многостъпални центробежни
полупотопяеми помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 85 m3/h
Напор:  макс. 238 m
Темп. на течността:  -10°C до +90°C
Работно налягане:  макс. 25 bar.
Приложения
• Металорежещи машини
• Машини за миене на детайли
• Чилъри
• Промишлени миещи машини
• Филтърни системи и системи за транспортни ленти
• Контрол на температурата
• Захранване на котли    • Нагнетяване.

MTB
Едностъпални, центробежни самозасмукващи 
помпи с полуотворено работно колело

Технически данни
Дебит:  макс. 90 m3/h
Напор:  макс. 47 m
Темп. на течността:  -10°C до +90°C
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Многооперационни машини
• Охлаждащи системи
• Филтриращи процеси
• Режещи машини
• Системи за почистване на компоненти
• Други промишлени процеси, където са необходими 

полуотворени работни колела.

Технически данни
Дебит:  макс. 1170 m3/h
Напор:  макс. 160 m
Темп. на течността:  -25°C до +140°C
Работно налягане:  макс. 25 bar.
Приложения
• Топлофикационни централи
• Системи за водоснабдяване
• Климатични инсталации
• Охладителни инсталации
• Миещи системи
• Противопожарни системи
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DDA
Цифрови мембранни дозиращи помпи

Технически данни
Дебит, Q:  макс. 30 l/h
Налягане, p:  макс. 16 bar
Съотношение за мин. дебит: 1:3000 или 1:1000
Темп. на течността:  макс. +45°C.
Приложения
Висококачествено решение
• Третиране на чисти и отпадни води
• Технологична вода
• Хранително-вкусова промишленост
• Ултрафилтрация и обр. осмоза
• Целулозно-хартиена промишленост.

DDE
Цифрови мембранни дозиращи помпи

Технически данни
Дебит, Q:  макс. 15 l/h
Налягане, p:  макс. 10 bar
Мащабиране на обхвата:  1:1000
Темп. на течността:  макс. +45°C.
Приложения
Цифрово дозиране за основни приложения.
• Третиране на чисти и отпадни води
• Вода за плувни басейни
• Охладителни кули
• Химическа промишленост
• Автомивки   • Напояване.

DMH
Дозиращи помпи с хидравличен контрол на 
мембраната

Технически данни
Дебит, Q:  макс. 1500 l/h

(Помпа с две глави: 2 x 1500 l/h)
Налягане, p:  макс. 200 bar
Темп. на течността:  макс. +90°C.
Приложения
• Петролна индустрия
• Тежко-натоварени процеси
• Третиране на питейни води
• Третиране на отпадни води (третиране на утаечни/

шламови води)
• Целулозно-хартиена и текстилна промишленост.

Принадлежности за дозиращи 
помпи и системи

• Монтажни комплекти
• Маркуч (шлаух)
• Помпени връзки
• Петови клапани
• Смукателни линии
• Инжекторни клапани
• Изпускателни предпазни клапани
• Клапани за създаване на налягане
• Многофункционален клапан
• Гасители на пулсации
• Резервоари
• Бъркалки и миксери
• Автоматични обезвъздушителни клапани
• Сензор за теч в мембраната
• Монитор на дозирането
• Дебитомер
• Водомер
• Кабели и букси.

Oxiperm Pro
Системи за дезинфекция с генериране
и дозиране на хлор диоксид

Технически данни
OCD-162:
Капацитет:  макс. 60 g/h
Концентрация на химикалите:
 HCl:  9 % тегловни
 NaClO2:  7,5 % тегловни.
Приложения
• Третиране на води в общински водоснабдявания, 

хотели, болници, старчески домове, спортни зали, 
душове.

• Борба срещу и профилактика на Legionella
• Третиране на промишлени технологични води, 

промивни води и води в охладителни системи
• Третиране на води в пивоварни
• Дезинфекция в цехове за миене на бутилки, 

изплакващи линии, CIP системи
• Дезинфекция в мандри (парокондензери, 

пастьоризация).

Pomona
Преносими самозасмукващи помпи за
временен или постоянен монтаж

Технически данни
Дебит:  макс. 130 m3/h
Напор:  макс. 31 m
Темп. на течността:  0°C до +80°C
Работно налягане:  макс. 6 bar.
Приложения
• Отводняване на строителни площадки
• Контрол на нивото на подпочвени води
• Напояване в градини и паркове
• Водоснабдяване за градинарството и земеделието
• Промишлени приложения.

ДОЗИРАЩИ ПОМПИ И СИСТЕМИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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CM, CME
Многостъпални центробежни помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 30.7 m3/h
Напор:  макс. 130 m
Темп. на течността:  -20°C до +120°C
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Миещи и почистващи системи
• Третиране на води
• Контрол на температурата
• Повишаване на налягането.

CMBE
Системи за повишаване на налягане с
честотно управление

Технически данни
Дебит:  макс. 7,6 m3/h
Напор:  макс. 50 m
Темп. на течността:  0°C до +60°C
Работно налягане: макс. 10 bar.
Приложения
• Едно- и двуфамилни къщи
• Група къщи
• Жилищни блокове
• Училища
• Малки хотели/къщи за гости
• Малки офис сгради.

CR, CRI, CRN
Многостъпални центробежни помпи

CRE, CRIE, CRNE
Многостъпални центробежни помпи с
електронно управление

Технически данни
Дебит:  макс. 180 m3/h
Напор:  макс. 250 m
Темп. на течността:  -40°C до +180°C
Работно налягане:  макс. 33 bar.
Приложения
• Миещи системи
• Охладителни и климатични инсталации
• Системи за водоснабдяване
• Системи за третиране на води
• Противопожарни системи
• Промишлени инсталации
• Питателни системи на котли.

Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S
Hydro Solo-E/-S
Цели системи за повишаване на налягане

Технически данни
Дебит:  макс. 1080 m3/h
Напор:  макс. 155 m
Темп. на течността:  0°C до +60°C
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Системи за водоснабдяване
• Напоителни системи
• Системи за третиране на води
• Промишлени инсталации.

Съдове под налягане
Мембранни съдове

Технически данни
Вместимост:  8-5000 l
Темп. на течността: макс. +90°C
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Водоснабдителни системи в жилищни сгради
• Нагнетателни системи за жилища
• Земеделие
• Градинарство
• Промишлени системи.

Технически данни
Дебит:  макс. 180 m3/h
Напор:  макс. 330 m
Темп. на течността:  -40°C до +180°C
Работно налягане:  макс. 33 bar.
Приложения
• Миещи системи
• Охладителни и климатични инсталации
• Системи за водоснабдяване и третиране на води
• Противопожарни системи
• Промишлени инсталации 
• Питателни системи на котли.

ПОМПИ И СИСТЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
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JP
Самозасмукващи Jet помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 5 m3/h
Напор:  макс. 48 m
Темп. на течността:  0°C до +55°C
Работно налягане:  макс. 6 bar.
Дълбочина на засмукване  max. 8 m
Приложения
• Домакинства
• Градини
• Земеделие
• Градинарство
• Малки промишлени предприятия.

MQ
Многостъпални центробежни
самозасмукващи помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 5 m3/h
Напор:  макс. 48 m
Темп. на течността:  0°C до +35°C
Работно налягане:  макс. 7,5 bar.
Приложения
• Едно- и дву-фамилни къщи
• Вили
• Ферми
• Оранжерии.

Pressure manager
(Контролер на налягане)
За автоматичен старт/стоп на помпи

Технически данни
Макс. раб. налягане:  10 bar
Темп. на течността:  5°C до + 40°C
(до 60°C, ако не се изисква одобрение по VDE*)
Приложения
PM 1 и PM 2 контролерите на налягане
са предназначени за автоматичен
старт/стоп на Grundfos помпи и други
помпи за водоснабдяване
• Еднофамилни къщи
• Жилищни блокове
• Ваканционни къщи и вили
• Градинарство и озеленяване
• Земеделие
• Дъждовни води.

SQ, SQE
3“ Потопяеми помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 9 m3/h
Напор:  макс. 210 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C
Дълбочина на монтаж:  макс. 150 m.
Приложения
• Системи за битово водоснабдяване
• Доставка на подпочвена вода за хидротехнически 

съоръжения
• Напояване в градинарството и земеделието
• Понижаване нивото на подпочвени води
• Промишлени приложения.

SB
Потопяеми помпи за кладенци, резервоари и 
дъждовна вода

Технически данни
Дебит, Q:  макс. 6,6 m3/h
Напор, H:  макс. 43,3 m
Темп. на течността:  5°C до + 40°C
Приложения
• Дъждовни води  

Unilift CC, KP, AP, AP-B
Потопяеми дренажни помпи за отпадни води

Технически данни
Дебит:  макс. 35 m3/h
Напор:  макс. 18 m
Темп. на течността:  0°C до +55°C
Дълбочина на монтаж:  макс. 25 m.
Приложения
• Дрениране на наводнени мазета
• Изпомпване на битова отпадна вода
• Понижаване нивото на подпочвени води
• Изпразване на плувни басейни и изкопни ями
• Изпразване на дренажни кладенци
• Изпразване на съдове и резервоари.

БИТОВИ ПОМПИ И ПОМПЕНИ СИТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ
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Euro-HYGIA®

Едностъпални, осовозасмукващи 
санитарни помпи

Технически данни
Дебит:  макс. 108 m3/h
Напор:  макс. 70 m
Работна температура: +95°C
  (+150°C по заявка)
Работно налягане:  макс. 16 bar.
Приложения
• Пивоварни и мандри
• Системи за инжекционна вода (WFI) за безалкохолни 

напитки
• Процеси във фармацевтичната и козметичната 

промишленост
• Промивни (CIP) системи   • Биогорива.

SIPLA
Едностъпални, самозасмукващи
санитарни помпи на воден пръстен

Технически данни
Дебит:  макс. 85 m3/h
Напор:  макс. 56 m
Работна температура:  +95°C
  (+140°C SIP)
Работно налягане:  макс. 10 bar.
Приложения
• Обратен CIP процес
• Пивоварни и мандри
• Безалкохолни напитки
• Системи за преработка на храни.

NOVAlobe
Ротационни лобни помпи

Технически данни
Пренос:  0,06 - 1,29 l/rev.
Макс. диференциално налягане: 16 bar
Вискозитет:  макс. 1.000.000 cP
Работна температура:  +95°C
Работно налягане:  до16 bar.
Приложения
• Пренос на високо-вискозни продукти (кисело мляко, 

майонеза и др.)
• Пивоварни и мандри
• За продукти, изискващи „мек“ пренос (сиренище, 

мая, ваксина/ферменти)

SP A, SP, SP-G
Потопяеми помпи 4“, 6“, 8“, 10“, 12“

Технически данни
Дебит: макс. 470 m3/h
Напор:  макс. 670 m
Темп. на течността:  0°C до +60°C
Дълбочина на монтаж:  макс. 600 m.
Приложения
• Доставка на подпочвена вода за хидротехнически 

съоръжения
• Напояване в градинарството и земеделието
• Понижаване нивото на подпочвени води
• Повишаване на налягане
• Промишлени приложения.

SOLOLIFT2 WC1
SOLOLIFT2 WC3
SOLOLIFT2 CWC
SOLOLIFT2 C3
SOLOLIFT2 D2
Битови станции за пренос на отпадни води

Приложения
• Допълнителни бани
• Монтаж в сутерен и мазе
• Бани във вилни къщи
• Допълнително обзавеждане в хотели и почивни 

станции
• Бани за възрастни хора или инвалиди
• Реновиране на офиси и други обществени сгради.

Станции за пренос на отпадни води
Напълно оборудвани помпени станции

Технически данни
Дебит:  макс. 60 l/s (216 m3/h),
  пропор. 31 l/s (110 m3/h)
Напор:  макс. 29 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C
Диаметър на изхода:  DN 80 до DN 100.
Приложения
• Едно- и многофамилни жилища
• Вили
• Ресторанти   • Малки хотели
• Канализационни системи извън населени места
• Филтриращи системи.

САНИТАРНИ ПОМПИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПРОМИШЛЕНИ СОНДАЖНИ ПОМПИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, тел.: (02) 974 49 38, факс: (02) 974 40 38 
e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com
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DW
Помпи за строителството

Технически данни
Дебит:  макс. 300 m3/h
Напор:  макс. 100 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C.
Приложения
• Тунели
• Мини
• Кариери
• Изкопи
• Рибни развъдници
• Строителни обекти.

DP, EF, SL1 и SLV
Помпи за дренажни, отточни и канални води

Технически данни
Дебит:  макс. 19,5 l/s (70 m3/h)
Напор:  макс. 25 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C
Диаметър на изхода:  Rp 2 до DN 65.
Приложения
• Дрениране
• Отточни води
• Отпадни води
• Технологични води
• Битови отпадни води.

SE/SL
Потопяеми помпи за тежък режим на работа

Технически данни
Дебит:  макс. 270 l/s (1080 m3/h)
Напор:  макс. 70 m
Свободен проход:  до 100 mm
Темп. на течността:  0°C до +40°C
DN на изхода:  DN 65 до DN 300.
Приложения
• Пренос на отпадни води
• Пренос на технологични води
• Пренос на канални води преди уловителните 

решетки.

SEG
Помпи с режещ нож

Технически данни
Дебит:  макс. 5 l/s
Напор:  макс. 47 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C.
Приложения
• Изпомпване на отпадни води, включително от 

тоалетни, през тръби с диаметър мин. 40 mm.

S помпи
Super Vortex помпи, помпи с едно-или
многоканални работни колела

Технически данни
Дебит:  макс. 2500 l/s
Напор:  макс. 116 m
Темп. на течността:  0°C до +40°C
Диаметър на изхода:  DN 80 до DN 800
Р-р на частиците:  макс. 145 mm.
Приложения
• Пренос на отпадни води
• Пренос на нетретирана вода от естествен 

източник
• Изпомпване на води с утайки
• Изпомпване на пром. отточни води.

AMD, AMG, AFG
Миксери и водни витла

Технически данни
Темп. на течността:  +5°C до +40°C
Стойност на pH:  4-10
Аксиално натоварване:  160-6632 N
Макс. динам. вискозитет:  500 mPas
Макс. плътност:  1060 kg/m3

Макс. дълбочина на монтаж:  20 m
Диаметър на пропелера:  180-2600 mm
Скорост на въртене:  22-400 min-1.
Приложения
• Общински пречиствателни станции
• Промишлени процеси
• Системи за обработка с активна утайка
• Земеделие
• Производство на биогаз.

ПОМПИ ЗА ОТПАДНИ И БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ
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