
✔ Probleemloze werking ✔  Plug & Pomp
✔  Ingebouwde motorbeveiliging✔  Meerdere communicatie mogelijkheden
✔  Jarenlange bewezen betrouwbaarheid
✔  Compact

ERVAAR DE WAARDE  
VAn sEg AutoADApt
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de sEg AutoADApt serie 0.9 kW tot en met 4 kW  

de seG AUTOadapt serie versnijdende pompen van Grundfos 
is speciaal ontworpen voor het verpompen van effluent en on-
gezuiverd huishoudelijk rioolwater in kleine gemeenschappen of 
dunbevolkte gebieden zonder rioolstelsels of waar systemen met 
vrij verval ongeschikt zijn.

Systemen onder druk zijn de perfecte keuze voor het transport van 
effluent en huishoudelijk rioolwater, en de SEG AUTOAdApT serie 
combineert (financieel) rendement met maximale bescherming 
van het milieu door gebruik te maken van kleinere drukleidingen 
tegen minimale investeringskosten.

de SEG AUTOAdApT serie is bedoeld om het energieverbruik te 
verminderen en om de uitvaltijd tot een minimum te beperken, 
terwijl piekcapaciteiten over de hele levensduur van het sy- 
steem behouden blijven. 

ontworpen voor betrouwbaarheid, 
 

efficientie en financieel rendement

de SEG AUTOAdApT serie pompen is bedoeld voor het transport 
van huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater en heeft de vol-
gende voordelen:
• Pomp met ingebouwde besturing
• Niveau en hoogwatermelding in de pomp. Ook zelf in te stellen.
• Uniek versnijdende pomp.
• Past op alle gangbare voetbochtkoppelingen.
• Ingebouwde alarmmelding.
• Een kabel naar de put.
•  Aflezen van uitgebreide pompinformatie zoals: draaiuren, starts, 

energieverbuik en temperaturen (motor en electronica).

Bovendien kan de SEG AUTOAdApT serie pompen industrieel afval-
water dat vezels bevat in industriële toepassingen verpompen.

Het door Grundfos gepatenteerde versnijdende systeem zorgt 
voor het betrouwbaar en efficiënt versnijden van vaste deeltjes 
in nog kleinere stukken. Behalve de uitermate effectieve en 
betrouwbare werking is het servicen eenvoudig, waarbij geen 
speciaal gereedschap nodig is voor de snelle demontage om  
slijtdelen te vervangen.

SeG autoadapt
pomp met druksensor en besturingskast in een. Eenvoudig te kop-
pelen op alle bestaande pompsystemen en bekende telemetrie-
systemen. Geen loshangende sensoren in de put. Eenvoudig uit te 
lezen met Ipod of smartphone.

RobuustE En VEElzijDigE VERsnijDEnDE pomp

SeG  
Versnijdend systeem
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probeer de SEG AUTOAdApT nu gratis drie 
maanden uit en ervaar de waarde van deze 
unieke pomp.
Indien u niet tevreden bent zorgen wij 
ervoor dat de pomp kosteloos retour gaat 
naar Grundfos.

Grundfos Nederland B.V.
Postbus 22015
1032 CA Almere
Telefoon 088 - 47 86 336
www.grundfos.nl


