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CONSTRUÇÃO

• bombeamento e eliminação de águas residuais domésticas em
   instalação i xa interior,
•  renovação, criação de um novo espaço sanitário, cozinha ou 

lavandaria, estando a canalização de saída principal distante.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

SOLOLIFT2

Inspirados por proi ssionais e concebidos apenas por proi ssionais, 
as estações elevatórias, combinam inovação técnica, modernidade
e conforto.
Conforto moderno para o utilizador que pode i nalmente encontrar 
uma solução simples e elegante para o seu projecto de construção de 
um chuveiro, de uma casa de banho, de uma lavandaria, de uma cozinha 
de verão, quando a distância da canalização de saída impossibilitava 
um tal projecto.
Conforto inovador para o proi ssional que pode agora substituir os 
principais modelos existentes pela nova gama SOLOLIFT2, sem ter 
que modii car a instalação. A partir de agora pode também trabalhar 
sem sujar as mãos graças à unidade bloco motor, bomba, triturador 
e sensor de nível, amovível a seco.
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SOLOLIFT2 WC-1 97775314
1x100 (WC) 
1x32/36/40

22/25/28/
32/36/40

7.3

SOLOLIFT2 WC-3 97775315
1x100 (WC) 

3x32/36/40/50
22/25/28/
32/36/40

7.3

SOLOLIFT2 CWC-3 97775316
1x100 (WC) 

3x32/36/40/50
22/25/28/
32/36/40

7.1

SOLOLIFT2 C-3 97775317 3x32/36/40/50
22/25/28/
32/36/40

6.6

SOLOLIFT2 D-2 97775318 2x36/40 22/32 4.3

MODELO P1 (W) IN (A) CABO (m) NÍVEL DE ARRANQUE/
PARAGEM (mm)

SOLOLIFT2 WC-1 620 3.0 1.2 72 / 52

SOLOLIFT2 WC-3 620 3.0 1.2 72 / 52

SOLOLIFT2 CWC-3 620 3.0 1.2 72 / 52

SOLOLIFT2 C-3 640 3.1 1.2 65 ou 115/ 35 

SOLOLIFT2 D-2 280 1.3 1.2 58 / 35

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

SOLOLIFT2  
WC-1 & WC-3

SOLOLIFT2 
CWC-3

SOLOLIFT2 
C-3

SOLOLIFT2 
D-2

PRESSÃO MÁX. 8.5 m.c.a. 8.5 m.c.a. 8.8 m.c.a. 5.5 m.c.a.

CAUDAL MÁX. 2.4 l/s 2.4 l/s 3 l/s 1.7 l/s

CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS

l  Fabrico europeu.
l  Depósitos compactos resistentes a uma pressão de 2,5 m (x4 em 

relação aos requisitos da norma). Forma estudada para evitar a 
sedimentação.

l  Unidade bloco motor/bomba/triturador/sensor de nível de fácil 
acesso, amovível a seco e sem necessidade de remover a unidade 
de instalação. Unidade intercambiável nas 3 versões WC.

l  Possibilidade de libertação manual do impulsor, sem remover a 
unidade e com segurança.

l  Direcção de saída ajustável na parte superior ou lateral, de acordo 
com as necessidades da instalação.

l  Versões WC: lâmina em aço inoxidável para triturar facilmente 
qualquer objecto diferente do papel higiénico e acidentalmente 
deitado fora, como lenços, tampões ou preservativos.

l  Versão C-3: resistente a água quente até 90° C durante 30 
minutos, com possibilidade de alterar o nível de arranque/
paragem. Impulsor de bomba vortex com 20 milímetros de 
passagem livre.

l  Fornecida com adaptadores de ligação de entrada, saída 
(ver tabela) e clips de i xação ao solo.

l  Motor potente com bom arranque. Protecção térmica do motor 
integrada.

l  Estações elevatórias equipadas com uma saída de ventilação, um 
i ltro de carvão activo com protecção contra capacidade excedida 
e uma saída de escoamento do depósito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação 1X220-240 V –10%/+6% 50 HZ

Classe de isolamento/ Indice de
protecção

F / IP 44

Temperatura do líquido 

Modelos:
WC e D2: até 50°C
C3: até 75°C e 90°C (por
períodos de 30 minutos)

pH 4-10

Nível de pressão sonora <67 dB(A)

Certii cação CE

WC-1 ou WC-3
CWC-3

D2
C3

GRUNDFOS SOLOLIFT2

PRODUTO CONCEBIDO 

E FABRICADO PELA 

GRUNDFOS!
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INSTALAÇÃO DE BOMBAS
DE ELEVAÇÃO DE ÁGUAS
RESIDUAIS CARREGADAS



63

VANTAGENS

l  Gama proi ssional completa 
concebida para todas as 
necessidades de bombeamento 
e eliminação de águas residuais 
domésticas.

l  Design compacto e discreto.

l  Conceito prático criado para 
substituir os principais modelos 
existentes no mercado, sem 
modii cação da instalação.

l  Manutenção fácil para o utilizador: 
em caso de necessidade, função manual segura para garantir a libertação do impulsor 
(triturador). Já não é necessário o uso de líquidos de limpeza contra a sedimentação. 
Triturador de elevado desempenho.

l  Manutenção e serviço fácil para o proi ssional: acesso direito "mãos limpas" à 
unidade amovível constituída pelo bloco motor, bomba, triturador e sensor de 
nível, sem esvaziar o depósito. Unidade compatível com os 3 modelos WC. Produtos 
concebidos para instaladores proi ssionais.

l  Tecnologia inovadora, i ável, fabricada na Europa, com produtos de qualidade. 
Produtos distribuídos apenas através da rede de proi ssionais.

97775317

SOLOLIFT2
C-3

97775318

SOLOLIFT2
D-2

97775315

SOLOLIFT2
WC-3

97775314

SOLOLIFT2
WC-1

97775316

SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 ligações possíveis)

SOLOLIFT2 C-3 (3 ligações possíveis)

SOLOLIFT2 D-2 (2 ligações possíveis)

SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 (WC + 1 ou 3 ligações possíveis)

APLICAÇÕES


