
NOT FINAL PICTURE

Nový SOLOLIFT2 
znamená sbohem  
špinavým rukám



Nový SOLOLIFT2 je o generace napřed

Kompaktní čerpací stanice trpí špatnou pověstí,  
ale nová generace je tady! Kombinace inovace s 
moderním komfortem, řada Grundfos ‘SOLOLIFT2 
je obrovský skok v likvidaci odpadních vod. Jako 
nejvýkonější, spolehlivá a uživatelsky přívětivá 
čerpací stanice na trhu, SOLOLIFT2 nabízí snadnou 
instalaci a údržbu, ale zároveň přináší vynikající 
odstraňování odpadních vod svým zákazníkům,  
a to bez omezení stávajícím potrubím. 

Trend pro konverze vytváří vzrušující nové možnosti 
v celé domácnosti. Nová řada čerpacích stanic 
SOLOLIFT2 nabízí profesionální výkon v domácím 
prostředí. Takže, se správným řešením odpadních 
vod, jakýkoliv prostor může být transformován na 
ideální koupelnu či technickou místnost. 
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Inspirováno profesionály…  
motivováno moderním komfortem
Inspirováno profesionály, navrženo pro profesionály… 
Založeno na vašich potřebách, kombinováno s 
rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi z praxe, 
SOLOLIFT2 reaguje na tyto požadavky. 
 

Moderní komfort je řízen inovací a Grundfos přináší 
pro domácnost nejnovější technologie. Nová řešení, 
jako například vynikající výkon mělnicího zařízení, 
speciální konstrukce hnacího motoru pro vysoký 
zapínací a řezací moment a suchý přístup k nasta-
vení umožňuje snadnou práci profesionálům a 
prostým uživatelům! 
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SOLOLIFT2 rozmělňuje jako žádný jiný…

Spolehlivý a odolný

...vhodný jako nic jiného

Může pracovat v jakékoliv stávající instalaci

Navržen pro optimální výkon, výkonný motor řady 
SOLOLIFT2 představuje speciální vinutí a jedinečnou 
technologii hřídele. V kombinaci s odolností 
kaleného ocelového mělniče, řada nabízí svým 
zákazníkům profesionální kvality za konkurence-
schopnou cenu. Kromě přidané hodnoty, bezpeč-
nosti a spolehlivosti, robustní charakter SOLOLIFT2 
tvoří to ideální vybavení pro řešení problémů 
moderního komfortu. Toaletní papír a občas 
spláchnuté prostředky osobní hygieny* nejsou již 
problém, díky novému mělniči SOLOLIFT2, který 
pracuje za všech okolností s maximální spolehlivostí. 
 

Díky jedinečné, svařované, tlakotěsné nádrži, 
SOLOLIFT2 zajišťuje bezpečnost a spolehlivost, a to 
zejména při vysokém tlaku, při aplikacích s odpadní 
vodou, jako jsou myčky nádobí nebo pračky, které 
jsou odváděny do SOLOLIFT2. V kombinaci se 
schopností odolávat stálé teplotě až do 90° C,  
je SOLOLIFT2 ideálním optimálním řešením pro 
odvádění odpadních vod z vysokoteplotních 
domácích zařízení. 
* vyhazování prostředků osobní hygieny do odpadní vody se nedoporučuje. 

Čas jsou peníze a proto je SOLOLIFT2 nejúčinnější 
čerpací stanice na domácím trhu čerpacích stanic s 
mělnicím zařízením. I tam, kde odpadní vodu nelze 
odvádět přirozeným samospádem, je stanice 
SOLOLIFT2 naprosto nezávislá na situování kanali-
začního řadu. To vám dává možnost svobodné volby 
jejího umístění kdekoliv v domě vašeho zákazníka.  

Verze stanice zavěšené na stěně a modely pro volně 
postavenou instalaci vyhoví všem prostorovým 
možnostem, zatímco volitelné upínací úchytky 
umožní při instalaci uchycení ke stěně nebo k 
podlaze. Připojení nebo odpojení, volba je na vás.

Snadná výměna 
Jako přední inovátor v oblasti dodávek systémů 
čerpání studené vody pro domovní hospodářství 
aplikovala firma Grundfos svou filozofii “jedné 
velikosti pro všechny sféry použití” i na čerpací 
stanice SOLOLIFT2. Zde si můžete představit 
konstrukční řadu pouhých pěti modelů, které 
pokrývají všechny potřeby odvádění odpadních  
vod v rámci celého domovního hospodářství. 

Díky elegantnímu řešení vtokových a výtokových 
přípojek nebyla demontáž a výměna čerpací stanice 
nikdy snazší. Stavitelné vtokové přípojky umožňují 
vychýlení až 10 mm vertikálním i horizontálním 
směrem, takže připojení stanice na stávající potrubí 
je jednoduchou záležitostí. Kromě toho nastavitelné 
směrové vychýlení výtoku a volitelná souprava 
flexibilní výtlačné přípojky umožňují jednoduchou 
výměnu namísto stávající staré stanice. Ať už se jedná 
o počáteční či dodatečnou instalaci nebo nahrazení 
stávající nevyhovující stanice, jsou čerpací stanice 
SOLOLIFT2 ve světle všech svých shora popsaných 
unikátních vlastností v kombinaci s extrémně 
kompaktní konstrukcí vždy ideálním řešením.

Nenáročná údržba
Zvolíte-li si čerpací stanici SOLOLIFT2, můžete 
klidně zapomenout na náročné opravy. Externí 
tlakové spínače, které jsou přístupné zvenčí, lze 
opravovat, aniž byste přišli do styku s odpadní 
vodou. Takže díky stanici SOLOLIFT2 se můžete 
rozloučit s komplikovanými opravami a špinavýma 
rukama! Navíc je potřeba čištění omezena na 
minimum, což je dáno jedinečně řešenou samočis-
ticí konstrukcí stanice SOLOLIFT2. 
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Komplikované servisní práce a ucpání jsou hlavní 
důvody opravy a výměny čerpací stanice. To je 
důvod, proč Grundfos redukoval potřebu oprav a 
údržby na minimum. Tato koncepce mimo jiné 
zahrnuje celou řadu inovačních prvků, které dávají 
prostor pro optimální provozování stanice za všech 
okolností.

Servis je jednoduchý…

Snadný přístup k čerpadlu i motoru

…a čistý. Už žádné další špinavé ruce

Méně práce
SOLOLIFT2 je uživatelsky nejpřívětivější domovní 
čerpací stanice s mělničem pevných příměsí 
čerpané odpadní vody, která je na trhu k dostání. 
Integrovaná vyjímatelná konstrukce motoru a 
čerpadla dává prostor pro rychlé a čisté provádění 
oprav a servisních prací. Žádné další špinavé ruce.  
U čerpací stanice SOLOLIFT2 není nutno odpojovat 
připojená sanitární zařízení, ani nemusíte vypouštět 
čerpanou odpadní vodu nebo odpojovat výtlačné 
potrubí stanice. Stačí, když otevřete servisní kryt,  
a máte přístup k čistým a suchým komponentům 
stanice.

Případné zablokování stanice můžete vyřešit pouze 
pomocí šroubováku, kterým zvenčí odstraníte 
příčinu tohoto poruchového stavu. I objekty, které 
jsou příliš velké pro mělnič stanice, lze bez problému 
odstranit tím, že prostě odšroubujete víko servisního 
krytu a vyjmete motor a čerpadlo během několika 
minut. 
 
K jednoduchosti servisu stanice SOLOLIFT2 dále 
přispívají takové konstrukční prvky jako je fixace 
pomocí uchycených šroubů, řízení externími 
tlakovými spínači a nouzové vypouštění akumulační 
nádrže jednoduchou přípojkou hrdlo/hadice. 

Čistá nádrž 
Díky jedinečně řešenému spádovanému dnu 
a silně zešikmenému tvaru nádrže čerpací 
stanice SOLOLIFT2 jsou pevné příměsi 
čerpané odpadní vody směrovány přímo na 
čerpadlo. Snižuje se tím riziko zanášení nebo 
zablokování čerpací stanice. 

Jednotka poruchové signalizace 
(Alarm PCB) pro okamžité připojení 
Čerpací stanice SOLOLIFT2 může být vybavena 
volitelnou jednotkou poruchové signalizace 
Alarm PCB, kterou lze připojit do USB zdířky. 
Jednoduchá instalace, žádné baterie, žádné 
práce navíc a jednoduché monitorování – to 
jsou přednosti tohoto systému předběžného 
varování před vznikem poruchy. 
 

Bez potřeby pravidelného čištění 
Díky samočisticí konstrukci čerpací stanice 
SOLOLIFT2 jsou její mělnicí ústrojí a akumu-
lační nádrž udržovány v čistotě bez nánosů 
sedimentů a zápachu. Znamená to, že 
stanice nevyžaduje pravidelné čištění ani 
používání agresivních čisticích prostředků, 
což je prospěšné pro okolní prostředí i pro 
finanční rozpočet uživatele.

Zabudovaný filtr s  
náplní aktivního uhlí  
Zlepšený filtr s aktivním uhlím na SOLOLIFT2 
znamená lepší výkon, a tak dodatečná 
montáž účinnějších filtračních jednotek se 
stane bezpředmětným. 
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WC-3 C-3 D-2

Grundfos SOLOLIFT2  
– odpovídá potřebám vašeho 
zákazníka v celém domě 
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C-3

C-3

S Grundfos SOLOLIFT2 nabízejí 
nové instalace nezávislost na 
stávajícím potrubí
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SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

Díky své nezávislosti na situování gravitačního 
potrubí kanalizační sítě, SOLOLIFT2 vyžaduje pouze 
jednoduché připojení k výtlačnému potrubí o 
světlosti 20 mm a představuje tak ideální doplněk 
moderního bydlení. A s unikátními vlastnostmi, 
jako je *zabudovaná jednotka plovákového spínače 
s možností volby dvou zapínacích hladin, je možná 
kontrola objemu nastavení podle připojeného 
sanitárního zařízení, bez potřeby zvláštního 

příslušenství. Můžete využít unikátních parametrů 
této stanice, jako je nízká zapínací hladina u 
moderní, mělké vaničky sprchového koutu, popř. 
také můžete zvýšit čerpací objem pro čerpání z 
pračky nebo koupací vany. Ať již je umístěna ve 
vlhké místnosti, v podkroví nebo v pomocné 
místnosti v suterénu, čerpací stanice SOLOLIFT2 
vám vždy zaručuje vynikající výsledky.
*K dispozici u modelu C-3

Dříve

Nyní

Možnosti jsou nekonečné Výrobek a přehled použití
Díky vylepšené flexibilitě, přizpůsobivosti a výkonu, 
řada Grundfos SOLOLIFT2 nabízí nejspolehlivější 
zpracování odpadních vod pro jakoukoli kombinaci 
WC, bidetu, dřezu, sprchy a pračky.

WC-3
Čerpací stanice SOLOLIFT2 WC-3 je malá kompaktní automatická čerpací stanice se třemi přídavnými vtokovými 
přípojkami, která je určena k čerpání domovních odpadních vod ze sprchového koutu, bidetu a umyvadla, jakož i z 
toalet s horizontálně situovaným odtokem.



The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

WC-1
SOLOLIFT2 WC-1 je kompaktní automa-
tická čerpací stanice s 1 přídavným 
připojovacím vstupem vhodným pro 
čerpání odpadní vody z umyvadla a 
splaškové vody z toalety.

C-3
Čerpací stanice SOLOLIFT2 C-3 je vhodná 
pro čerpání splaškových odpadních vod do 
90°C z pračky, myčky nádobí, kuchyňského 
dřezu, koupelnové vany, sprchy nebo 
umyvadla.

D-2
SOLOLIFT D-2 je malá, kompaktní 
automatická čerpací stanice vhodná  
pro čerpání splaškových odpadních vod. 
SOLOLIFT D-2 je možno instalovat pod 
sprchový kout nebo umyvadlo nebo 
vedle nich.

CWC-3
SOLOLIFT2 CWC-3 je kompaktní auto-
matická čerpací stanice konstruovaná 
speciálně pro závěsné toalety. Konstrukce 
je kompaktní a štíhlá pro jednoduchou 
zástavbu do zdi a je vhodná pro moderní 
instalace před stěnu.

GruNDFOS S.r.O.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111

www.grundfos.cz

Grundfos Profesionál
Nabízíme jeden rozsáhlý zdroj nástrojů, programů a funkcí pro podporu 
vaší denní práce a získávání znalostí a obchodních informací. 

Pokud se stanete certifikovaným Grundfos Profesionálem získáte: 

• zdarma tričko “Instalatér Alpha”
• pozvánky na zvláštní místní události 
• průběžné aktualizace příslušných produktů a řešení 
• podrobné informace a řešení obecných problémů v průmyslu 
• propagační materiály ke sdílení s vašimi zákazníky 

Tričko “Instalatér Alpha2” vám nabízíme zdarma pouze po omezenou dobu, 
pokud se zaregistrujete do programu. 

Přihlaste se dnes na 
professional.grundfos.com


