
GRUNDFOS seg, dp, ef, и sl 
серии AUTOadapt

НововъведеНия за 
преНос На отпадНи 

води

 Технологията AUTOadapt предоставя иновативни 
патентовани решения за пренос на отпадни води за 

обществено, битово и промишлено приложение 



AUTOadapt установява нови 
стандарти за безопасност 
и надеждност 

впечатляващо гъвкав пренос 
на отпадни води 

Най-качествените в света помпи за отпадни води са още по-усъвършенствани. 
Помпените решения за отпадни води на Grundfos вече могат да се справят с всичко. 
Сега доказаната им производителност е изключително оптимизирана благодарение 
на добавената функция AUTOAdApT.

Технологията AUTOadapt много лесно 
заменя всички външни сензори, 
превключватели и кабели от шахтата, 
като обединява сензорите в помпа, която 
автоматично се адаптира към условията 
в шахтата. Това опростява монтажа, 
пускането в експлоатация и работата и 
увеличава надеждността.

Подсигурете преноса си 
на отпадни води 
При изпомпването на отпадни води 
сте загрижени за безопасността и 
надеждността. Като се има предвид, 
че 75% от грешките в шахтите са 
причинени от повредени поплавъчни 
превключватели или електроди, 
премахването на кабелите и 
поплавъчните превключватели от 
шахтата отстранява слабото звено в 
потопяемите инсталации за отпадни 
води.

Това прави надеждна работата на 
помпените системи за отпадни води, 
като намалява разходите за монтаж 
и експлоатация при запазване на 
необходимото ниво на наблюдение на 
системите и съответните аларми.  
Това е патентовано решение, с което ние 
много се гордеем.

Поставете го в шахтата 
и му позволете да се адаптира 
автоматично
С инсталирането на помпите AUTOadapt 
се намалява сложността и отпада 
необходимостта от избор на сценарий –  
паралелна или единична работа на 
помпи, помощна помпа, резервна 
помпа или автоматична работа. Наред с 
това, стандартно е вградена система за 
вътрешно наблюдение, благодарение на 
която помпата никога не работи на сухо, 
а периодичните тестови пускове против 
задръстване означават, че помпата 
винаги е готова за работа. 

Сериите режещи помпи, дренажни 
помпи и помпи за фекални и отходни 
води на Grundfos с функция AUTOadapt са 
проектирани за изпомпване на отпадни 
води в разнообразни обществени, битови и 
промишлени приложения. 

Тези серии от помпи са изработени от 
чугун за потопяем монтаж и използват или 
автокуплираща система, или са свободно 
стоящи.



• НаистиНа иНтелигеНтНо решеНие  
Решенията за пренос на отпадни води с помпи 
AUTOadapt премахват нуждата от кабели, 
превключватели и сензори в шахтата. Всичко е 
вградено в помпата – патентовано решение на 
Grundfos, което елиминира нуждата от комуникация 
между помпите. 

• Намалете иНвестициите си 
Без необходимост от външни сензори, системата 
AUTOadapt по-лесно се монтира, пуска в експлоатация 
и управлява и намалява размера на шахтата, като 
пести пари и експлоатационни разходи.

• адаПтира се автоматичНо  
Помпите AUTOadapt се адаптират автоматично, след 
като бъдат поставени в шахтата, и могат да разпознаят 
наличието на други помпи. До четири помпи 
автоматично ще изчислят нивата си за старт/стоп и 
ще използват режим на алтернативна работа – това 
осигурява оптимална производителност по всяко 
време.

• Не е Необходим въНшеН коНтрол  
Помпите AUTOadapt имат вградена система за стартиране 
на двигателя, защита на двигателя и предотвратяване 
на въртене в грешната посока. Не е задължително 
използването на система за външен контрол.

• Просто включете и изПомПвайте  
Само с един захранващ кабел с щекер, просто 
монтирайте помпата AUTOadapt в шахтата, свържете 
щекера и я оставете автоматично да се адаптира към 
условията в шахтата. 

• комуНикация При Нужда 
 Помпите AUTOadapt са интелигентни самостоятелни 
агрегати, които лесно могат да се интегрират в системи 
SCADA или в системи за дистанционно наблюдение за 
помпени станции. Можете да добавите интерфейсен 
модул на Grundfos за комуникация чрез захранващия 
кабел за получаване на пълна информация или просто 
да използвате вграденото реле за аларма, което 
сигнализира при всяко възможно събитие.

• вградеН вътрешеН моНиториНг  
Стандартно е вградена система за вътрешен 
мониторинг, която осигурява дълъг жизнен цикъл на 
помпата. Помпата AUTOadapt никога няма да работи 
на сухо, а периодичните тестови пускове против 
задръстване означават, че помпата винаги е готова за 
работа. Допълнителни сензори, аларми и индикатори 
могат да бъдат монтирани при необходимост. 

ето защо:

променете подхода 
си към управлението 
на помпените шахти
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криви на производителността

•	 ергоНомичНа ръкохватка за ПовдигаНе 
Ергономичната ръкохватка е проектирана за оптимален баланс, а 
въртящият се на 180° двигател защитава уплътнението на системата  
за автокуплиране. 

•	 Пакетно	уПлътнение	на	вала 
Ефективното двойно пакетно уплътнение на вала осигурява работа  
с по-малко престой и предлага лесен достъп за обслужване. 

•	 водоустойчив	щеПсел 
Щекерът от неръждаема стомана с полиуретанов пълнеж осигурява 
водоустойчиво и дълготрайно уплътнение около проводниците на 
кабела. Грубото боравене с кабела и дори скъсване няма да доведат 
до навлизане на вода в двигателя. Просто издърпайте щекера, когато 
ремонтирате или обслужвате помпата – без специални инструменти или 
риск от повреда на уплътнението – това ще ви пести пари с течение на 
времето. 

•	 скоба	от	неръждаема	стомана 
Тази уникална монтажна система осигурява бързо и лесно разглобяване 
на помпата от двигателя. За освобождаването на скобата от неръждаема 
стомана не са необходими никакви специални инструменти. Това 
означава бърз и лесен ремонт на място – не е необходимо да се 
почиства корпуса и да се развиват болтове.

•	 Защита	на	двигателя 
Вградената защита на двигателя и термичните 
предпазители в намотките на двигателя осигуряват 
защита срещу прегряване. Така се удължава 
животът на помпата.

•	 Патентована	настройка	на	
работНото колело smArTTrim  
С течение на времето високоефективното работно 
колело се износва. Патентованата система 
SmartTrim позволява изключително лесно 
настройване, сервиз и оптимизация на работното 
колело при необходимост, за да се поддържа 
върхова производителност. Това може  
да бъде направено без разглобяване на помпата.  
Не са необходими никакви специални  
инструменти. 

доказани ползи:



Серия SEG AUTOadapt  0,9 kW до 4 kW  

Серията режещи помпи SEG AUTOAdApT на Grundfos 
е специално разработена за изпомпване на 
канализационни води и необработени битови 
отпадни води в малки селища и рядко населени 
райони без канализационни системи или където не са 
подходящи гравитационни системи.

Системите под налягане са идеалният избор за пренос 
на канализационни води и битови отпадни води. 
Серията SEG AUTOadapt съчетава ценова ефективност с 
максимална защита за околната среда, като използва 
по-тънки тръби под налягане с минимални инвестиции. 

Серията SEG AUTOadapt е проектирана, за да намали 
консумацията на електроенергия и да минимизира 
загубите от принудителен престой, като поддържа 
върхова производителност през целия жизнен цикъл 
на системата. Функцията за освобождаване на пяната 
използва произволни нива за старт и стоп, за да не се 
сгъсти и втвърди плуващият слой.

създадеНа за НадеждНост, 
ефективНост и реНтабилНост

Серията помпи SEG AUTOadapt е създадена за пренос 
на битови и обществени отпадни води в:

•	 Рядко	населени	райони	
•	 Малки	села	и	ферми
•	 Райони	със	сложен	релеф
•	 Райони	с	високи	подпочвени	води	

Наред с това, серията помпи SEG AUTOadapt може 
успешно да пренася промишлени отпадни води, 
съдържащи влакна. 

Патентованата режеща система на Grundfos осигурява 
надеждно и ефективно раздробяване на твърди тела на 
по-малки парчета. Наред с изключително ефективната 
и надеждна работа, ремонтът е лесен чрез бързо 
разглобяване за подмяна на части без необходимост от 
специални инструменти.

издръжливи и универсални помпи с режеща 
система за пренос на битови отпадни води 
под налягане 

seg  
Режеща система



Серия DP AUTOadapt  

Серия  EF AUTOadapt  

0,9 kW до 2,6 kW  

0,6 kW до 1,5 kW  

Серията помпи EF AUTOadapt могат да бъдат свободностоящи или монтирани към 
автокуплираща система. Помпите притежават трикрака стойка, която повдига 
смукателния вход от дъното на шахтата. 

EF помпите предлагат свободен проход на твърди частици с размер до 30 mm. Към 
нагнетателния изход може да бъде монтирана твърда или гъвкава нагнетателна тръба.

ПревъзходеН свободеН Проход На твърди частици
Серията помпи EF AUTOadapt е подходяща за изпомпване  
на канализационни и други води: 

•	 Дренажни	и	повърхностни	води	с	малко	нечистотии
•	 Отпадни	води	с	влакна,	например	от	перални
•	 Отпадни	води	без	фекални	води	от	тоалетни

изпомпване на дренажни или 
канализационни води  

ef:  
Отворено	работно	
колело с една 
лопатка

DP:  
Полуотворено мулти-
лопатково работно колело

Помпите DP AUTOadapt са оборудвани със смукателна решетка в долния си край. 
Смукателната решетка позволява преминаването на твърди частици с размер до 10 
mm – максималният свободен проход на работното колело на помпите DP AUTOadapt. 

Смукателната решетка лесно се разглобява за почистване или преглед на хидравличната 
система на помпата.

идеалНи за ПриложеНие в обществеНата каНализация
Помпите DP AUTOadapt могат да бъдат преносими или свободностоящи, както и да 
бъдат монтирани към автокуплираща система.

Серията помпи DP AUTOadapt е създадена за изпомпване  
на дренажни, повърхностни, подпочвени и  
промишлени води без твърди частици и влакна от

•	 Селски	стопанства	
•	 Частни	жилища
•	 Малки	предприятия

изпомпване на дренажни и 
подпочвени води навсякъде 



Серия Sl AUTOadapt  0,9 kW до 1,5 kW  

Серията SL AUTOadapt предоставя най-доброто 
качество в индустрията. Създадени, за да оптимизират 
производителността на системата ви, тези помпи 
намаляват рисковите фактори, изискванията за 
поддръжка и имат по-дълъг живот.

Както всеки продукт на Grundfos, серията помпи SL 
AUTOadapt са изключително издръжливи. Те включват 
иновативни характеристики – някои от които са 
уникални, за да намалят познатите рискови фактори. 

ПроектираНи за оПтималеН ПреНос 
На отПадНи води

Серията SL AUTOadapt е създадена за пренос на битови, 
обществени и промишлени отпадни води, дренажни и 
подпочвени води, както и технологични води. 

Тези помпи са подходящи за потопяем монтаж  
в следните приложения:

•	 Малки	помпени	станции
•	 Повърхностни	води,	съдържащи	абразиви
•	 Обществени	отпадни	води
•	 Канализационни	води	от	търговски	сгради
•	 Промишлени	отпадни	води,	съдържащи	утайки	 

и влакна

Серията помпи SLV разполага с работно колело 
SuperVortex и е идеална за течности с висока 
концентрация на твърди частици, влакна или газове, 
а серията SL1 работи с едноканално работно колело 
и е подходяща за изпомпване на необработени 
канализационни води.

sl1:  
Едноканално работно колело

slV:  
Работно колело 

SuperVortex

лесни за поддръжка потопяеми помпи 
за отпадни води с дълъг живот 



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

заПозНайте се с дългосрочНата Ни визия
Grundfos е световен лидер в технологиите за обработка на вода. 
Нашата страст е да ви предоставяме всички необходими продукти 
за изграждане и работа с помпени системи, които комбинират 
надеждност, рентабилност и иновации. Продуктите ни са 
предназначени за всякаква водоснабдителна инфраструктура и 
инфраструктура за отпадни води.  

Grundfos предлага пълна гама продукти и системи за изпомпване, 
третиране и пренос на питейна вода и за пренос и третиране на 
отпадни води. Разполагаме също с индустриален опит и познания, 
които могат да увеличат надеждността и намалят разходите за целия 
цикъл живот на оборудването за ВиК дружества.

Основните	продуктови	области	включват:

  Потопяеми помпи

  Помпи за сух монтаж

  Помпи за отпадни води

  Миксери, флоумейкъри и рециркулационни помпи

  Помпени станции

  Технологии за мониторинг и контрол

  Дозиране и дезинфекция

		 Оборудване	за	аериране

Продуктите ни са резултат от десетилетия експертен опит в 
проектирането на помпи. Поддържани са от световна мрежа  
за услуги.  
Посетете grundfos.com/water-utility за повече информация.

грундфос българия еоод
София 1592, Район Слатина,
ул. ”Източна Тангента” 100
Тел: 02/49 22 200, Факс: 02/49 22 201

www.grundfos.bg

името Grundfos, логото на Grundfos и мотото Be–Think–Innovate са запазени марки на Grundfos 
Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Всички права запазени в целия свят. 97
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