
GRUNDFOS seg, dp, ef a sl 
Řada aUTOadapt

úplně nové řešení 
Dopravy oDpaDní voDy

 AUTOadapt přináší nová a patentovaná 
řešení pro komunální, soukromé  

a průmyslové aplikace odpadní vody.



AUTOadapt sTAnOvUje nOvá kriTériA 
prO bezpečnOsT A spOlehlivOsT

půsObivě flexibilní dOprAvA  
OdpAdní vOdy 

Další zdokonalení nejlepších kalových čerpadel na světě. Čerpadla Grundfos si již dokážou pora-
dit se vším, co jim stojí v cestě. Tato prokázaná výkonnost je nyní neuvěřitelně optimalizována 
přidáním funkce AUTOadapt.

Při použití funkce AUTOadapt není nutno 
do jímky instalovat externí snímače a kabely, 
protože čerpadlo zahrnující kombinaci všech 
potřebných snímačů se automaticky přizpů-
sobí podmínkám v jímce. Tím je zjednodu-
šena instalace, uvedení do provozu i provoz 
a také se zvyšuje spolehlivost.

Zabezpečení dopravy odpadní vody
Při čerpání odpadní vody je pochopi-
telně důležitá bezpečnost a spolehlivost. 
Vzhledem k tomu, že je 75 % chyb v jímkách 
způsobeno poruchami plovákových spínačů 
nebo elektrod, vyloučením potřeby kabelů 
a plovákových spínačů se odstraní nejslabší 
článek v instalacích ponorných kalových 
čerpadel.

Tím je zajištěn spolehlivý provoz čerpadel 
odpadní vody při současném snížení insta-
lačních i provozních nákladů a zachování 
dohledu a nezbytných alarmů.

Jedná se o patentované řešení, na které jsme 
velmi hrdí.

Čerpadlo stačí umístit do jímky 
a nechat působit funkci aUTOadapt
Instalací čerpadel AUTOadapt v jímce je 
odstraněna složitost a mnohá tradiční kri-
téria již nejsou nutná, např. paralelní pro-
voz nebo provoz jednoho zařízení, provozní 
podpora, provozní stálost nebo automatický 
provoz. Kromě toho je standardně instalo-
váno interní monitorování, které zajišťuje, 
že čerpadlo nikdy nepracuje nasucho a časo-
vané zkušební cykly proti zadření umožňují, 
že čerpadlo je vždy připraveno začít pracovat.

Řady kalových drtičů, odvodňovacích čerpadel, 
čerpadel na odpadní vodu a kalových čerpadel 
Grundfos s funkcí AUTOadapt jsou navrženy 
pro čerpání odpadní vody v širokém rozsahu 
komunálních, soukromých a průmyslových 
aplikací. 

Tato litinová čerpadla jsou určena pro ponorné 
instalace se systémem automatické spojky 
nebo pro samostatné použití. 



• geniální Řešení 
řešení dopravy kalu pomocí čerpadel AUTOadapt eliminuje 
potřebu kabelů, spínačů a snímačů v jímce. Všechno je 
zabudováno v patentovaném řešení čerpadla Grundfos, 
čímž odpadá požadavek komunikace mezi čerpadly.

• snižTe své invesTice
Bez použití externích snímačů je instalace, uvedení do pro-
vozu i provoz čerpadel AUTOadapt snadnější a zmenší 
se také velikost jímky, čímž šetříte své peníze i provozní 
náklady.

• pŘiZpůsObí se aUTOmaTicky
Čerpadla AUTOadapt se po umístění do jímky automaticky 
přizpůsobí a mohou detekovat přítomnost dalších čerpadel. 
Až čtyři čerpadla mohou automaticky kalibrovat své úrovně 
pro start/stop a budou pracovat ve střídavém režimu, což 
zajistí optimální výkonnost po celou dobu.

• není ZapOTŘebí exTerní Ovládání
Čerpadla AUTOadapt mají vestavěný spouštěč motoru, 
ochranu motoru a obvody zajišťující, že se motor nemůže 
otáčet v opačném směru. Externí ovládání není nutné.

• sTaČí pŘipOjiT a ČerpaT 
Dodávají se pouze s jedním kabelem a zástrčkou pro insta-
laci. čerpadlo AUTOadapt stačí umístit do jímky a připojit. 
Čerpadlo se spustí a automaticky přizpůsobí svůj provoz 
podmínkám v jímce.

• kOmUnikace pOdle pOTŘeby
Čerpadla AUTOadapt jsou inteligentní, samostatná řešení, 
která lze snadno integrovat do systémů SCADA nebo do sys-
témů pro dálkové monitorování čerpacích stanic. Pomocí 
powerline můžete připojit komunikační rozhraní Grundfos 
pro zajištění dalších informací nebo jednoduše použijte 
vestavěné signální relé, které je vhodné pro veškeré možné 
události.

• insTalOvánO inTerní mOniTOrOvání
Standardně je instalováno interní monitorování, které zajiš-
ťuje dlouhou životnost. Vaše instalace AUTOadapt nikdy 
nebude pracovat nasucho a časované zkušební cykly proti 
zadření umožní, že čerpadlo bude vždy připraveno začít 
pracovat. Další snímače, alarmy a kontrolky lze instalovat 
v případě potřeby.

Z následUjících důvOdů:

zMěňTe svůj přísTUp  
k čerpání jíMky
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přehled výkonnosti

• ergOnOmický úchyT
Ergonomický úchyt je navržen pro optimální rovnovážný bod, v případě 
motoru otočitelného v rozsahu 180° na skříni čerpadla bude chránit těs-
nění automatické spojky.

• hŘídelOvá Ucpávka carTridgOvéhO TypU
Účinný dvojitý ucpávkový cartridgový systém zajišťuje delší dobu provozu 
s kratšími prostoji a je snadno přístupný. 

• vOdOTěsná kabelOvá pŘípOjka
Kabelová přípojka z nerezové oceli s polyuretanovým těsněním zajišťuje 
vodotěsné a trvanlivé utěsnění kolem kabelového vedení. Při nevhodné 
manipulaci ani při poškození nemůže dojít k průniku vody do motoru. 
Před provedením údržby čerpadla stačí pouze vytáhnout zástrčku. Nejsou 
nutné speciální nástroje, nedochází k poškození těsnění. Tím je v průběhu 
času zajištěna úspora finančních prostředků.

• spOna Z nereZOvé Oceli
Tento unikátní systém zajišťuje rychlou a snadnou demontáž čerpadla 
z motoru, protože uvolnění spony z nerezové oceli nevyžaduje použití spe-
ciálních nástrojů. Tím je zajištěno rychlé a snadné použití v terénu; není 
nutno čistit skříň pro zajištění přístupu ke šroubům.

• Ochrana mOTOrU
Zabudovaná ochrana motoru a tepelné spínače ve vinutí motoru 
zajišťují ochranu proti přehřátí a dlouhou životnost.

• seŘíZení paTenTOvanéhO OběžnéhO 
kOla smarTTrim
Vysoce výkonné oběžné kolo se nevyhnu-
telně po čase opotřebuje. Patentovaný systém 
SmartTrim v případě nutnosti umožňuje velmi 
snadné seřízení, provoz a optimalizaci oběžného 
kola pro zachování špičkové výkonnosti, a to bez 
nutnosti demontáže čerpadla. Speciální nástroje 
nejsou zapotřebí.

prOkázAné výhOdy:



Řada seG AUTOadapt 0.9 kW to 4 kW  

Řada čerpadel s řezacím zařízením SEG AUTOADApT společ-
nosti Grundfos je navržena speciálně pro čerpání odpadní 
a neupravené domácí odpadní vody v malých obcích nebo 
řídce obydlených oblastech bez kanalizačního systému nebo 
tam, kde nejsou vhodné gravitační systémy.

Tlakované systémy jsou vynikající volbou pro dopravu 
odpadní vody a kanalizačních splašků z domácností. Typová 
řada SEG AUTOadapt kombinuje efektivnost nákladů s maxi-
mální ochranou životního prostředí pomocí menších tlako-
vých potrubí pro zajištění minimálních investičních nákladů. 

Řada SEG AUTOadapt je navržena pro snížení spotřeby 
energie a zajištění minimalizace nákladů na odstávky 
při současném zachování špičkové výkonnosti v průběhu 
celé životnosti systému. Funkce odčerpání pěny využívá 
náhodné úrovně pro spuštění a zastavení pro zabránění 
hromadění a tuhnutí kalového stropu.

navrženO prO ZajišTění  
prOvOZní spOlehlivOsTi,  
úČinnOsTi a efekTivnOsT nákladů

Řada čerpadel SEG AUTOadapt je určena pro dopravu 
domácí a komunální odpadní vody:

• v řídce obydlených oblastech
• v malých vesnicích a farmách
• v oblastech s náročnou topografií
• v oblastech s vysokou spodní vodou

Řada čerpadel SEG AUTOadapt může také odstraňovat prů-
myslovou odpadní vodu obsahující vlákna v průmyslových 
aplikacích.

Patentovaný řezací systém Grundfos zajišťuje spolehlivé 
a účinné rozmělňování pevných látek na menší kusy. Kromě 
vysoké účinnosti a spolehlivého provozu se vyznačuje 
i  snadnou údržbou a rychlou demontáží při výměně opo-
třebovaných součástí bez potřeby speciálních nástrojů.

OdOlná A Univerzální čerpAdlA  
s řezAcíM zAřízeníM prO dOprAvU  
TlAkOvAné dOMácí OdpAdní vOdy

seg 
Řezací systém



Řada dp AUTOadapt 

Řada ef AUTOadapt 

0.9 kW to 2.6 kW  

0.6 kW to 1.5 kW  

Řada čerpadel EF AUTOadapt je určena pro samostatné použití nebo pro instalace na sys-
tém automatické spojky. Čerpadla jsou vybavena integrovaným stojanem, který udržuje 
sací otvor dále od dna jímky.

Čerpadla EF jsou vhodná pro pevné částice do velikosti 30 mm a na výpustný otvor lze 
namontovat pevnou nebo ohebnou výpustnou trubku.

vynikající mOžnOsTi ZpracOvání pevných láTek
Řada čerpadel EF AUTOadapt je vhodná pro čerpání 
odpadní vody a jiných kapalin, např.

• drenážní a povrchová voda s malými nečistotami
• odpadní voda s vlákny, např. z prádelen
• odpadní voda bez vypouštění z toalet

čerpání drenážní nebO OdpAdní vOdy

ef 
Otevřené jednolopatkové  
oběžné kolo

dp
Polootevřené více-
lopatkové oběžné kolo

Čerpadla DP AUTOadapt jsou vybavena sacím filtrem, na kterém čerpadlo stojí.
Sací filtr umožňuje průchod pevných částic do velikosti 10 mm – maximální volný průchod 
čerpadly DP AUTOadapt.

Snadná demontáž filtru pro čištění nebo kontrolu hydrauliky čerpadla.

ideální jakO UžiTkOvé ČerpadlO
Čerpadla DP AUTOadapt jsou určena pro přenosné a samostatné použití a lze je instalovat 
na systém automatické spojky.

řada čerpadel Grundfos DP AUTOadapt  
je určena pro čerpání drenážní a povrchové vody,  
podzemní vody a průmyslové procesní vody  
bez pevných částic a vláken

• z farem
• soukromých domů
• malých průmyslových firem.

čerpání drenážní A pOdzeMní vOdy,  
kdekOliv je zApOTřebí



Řada sl AUTOadapt 0.9 kW to 1.5 kW  

Řada SL AUTOadapt je nejlepším průmyslovým řešením. 
Tato čerpadla jsou určena pro optimalizaci výkonnosti 
Vašeho systému. Minimalizují rizika, snižují požadavky 
na údržbu a mají dlouhou životnost.

čerpadla SL AUTOadapt jsou velmi trvanlivá stejně jako jiné 
výrobky Grundfos. Mají pokrokové vlastnosti – některé 
z nich jsou unikátní – kvůli minimalizaci známých rizik.

navržena prO OpTimaliZaci dOpravy 
Odpadní vOdy

Řada SL AUTOadapt je určena pro dopravu domácí, komu-
nální a průmyslové odpadní vody, drenážní a spodní vody 
a také procesní vody . 

Tato čerpadla jsou určena pro ponorné aplikace

• v malých čerpacích stanicích
• pro povrchovou vodu obsahující brusiva
• pro komunální odpadovou vodu
• pro splašky z komerčních budov
• pro kalovou a vlákna obsahující průmyslovou odpadní 

vodu.

Řada čerpadel SLV má oběžné kolo SuperVortex a je ideální 
pro kapaliny s vysokými koncentracemi pevných látek, vlá-
ken nebo plynotvorného kalu, řada čerpadel SL1 má jedno-
kanálové oběžné kolo a je ideální pro velké průtoky suro-
vých splašek.

sl1 
Single-channel  

impeller

slv 
SuperVortex  

impeller

pOnOrná čerpAdlA nA OdpAdní vOdU  
s dlOUhOU živOTnOsTí A snAdnOU údržbOU 

40024
Přeškrtnutí

40024
Náhradní text
Oběžné kolo SuperVortex

40024
Přeškrtnutí

40024
Náhradní text
Jednokanálové oběžné kolo



Naším krédem je odpovědnost
Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu

Podstatou myšlení dopředu jsou inovace

viZ věTší ObráZek
Grundfos je nejvýznamnější společností na světě v oblasti 
 technologie zpracování vody. Snažíme se, abychom všechny 
výrobky, které požadujete pro výrobu a provoz čerpacích 
systémů, vyráběli na základě spolehlivosti, nákladové 
efektivnosti – a inovací. Naše výrobky jsou vhodné pro dodávky 
vody i zpracování odpadní vody v jakémkoliv měřítku.

Grundfos má kompletní sortiment výrobků a systémů pro přívod, 
zpracování a distribuci pitné vody a pro dopravu a zpracování 
odpadní vody. Nabízíme také expertízy a průmyslové posudky, 
které mohou zvýšit spolehlivost a snížit náklady na životní cyklus 
vodních aplikací.

Hlavní oblasti výrobků zahrnují:

  Ponorná čerpadla

  Povrchová čerpadla

  Kalová čerpadla

  Mísiče, aktivátory průtoku a oběhová čerpadla

  Čerpací stanice

  Monitorování a ovládání

  Dávkování a dezinfekce

  Odvzdušňovací zařízení

Základem našich výrobků jsou desítky let odborných 
zkušeností. Je zajištěna celosvětová síť servisní podpory. 
Další informace získáte na webové stránce  
www.voda-grundfos.cz.

grUndfOs s.r.o. 
Čajskovského 21 
Olomouc 
779 00 
Tel.:  585 716 111 
E-mail: gcz@grundfos.com 

www.grundfos.cz 
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. 97
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