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Malá vodárna Grundfos MQ je jed not ka, 

určená pro čerpání a zvyšování tla ku 

vody v domácnostech nebo v rámci 

dal ších aplikací, kde je výhodné po u ži tí 

kom pakt ní ho a spolehlivého čer pa dla 

ne vy ža du jí cí ho náročnou montáž.

Jednotka MQ je ve své podstatě sa mo-

nasá va cí článkové odstředivé čer pa dlo. K 

prvnímu zahájení sání  do chá zí do max. 

5 min po za vod ně ní a zapnut² čerpadla. 

Čerpadlo MQ je ide ál ní pro zvy šo vá ní 

tlaku vody při vá dě né ze zá sob ních 

nádrží nebo z vo do vod ní roz vod né sítě 

(maximální přípustná ná to ko vá výška 

je 3 bary, max. výška nej vyš ší ho místa 

výtlač. potrubí nad čer pa dlem je 15 m).

Konstrukce čerpadla MQ zaručuje jeho 

dlouhou životnost a bezporuchový pro-

voz. Čerpadlo je vyrobeno  z ko ro zi vzdor-

ných materiálů vhodných pro ven kov ní 

instalaci, což v případě po tře by umož ňu-

je jeho umístění mimo bu do vu  (čer pa dlo 

je nutno doplnit vhod ným kry tem).

Čerpané kapaliny

Stolní voda, dešťová voda a další řídké, 

čis té, ne a gre siv ní a nevýbušné ka pa li ny 

bez ob sa hu pevných částic a vláken.

Snadná instalace

Instalace čerpací jednotky MQ je vel mi 

snadná. Kompaktní horizontální kon-

struk ce zajištuje možnost umís tě ní to ho-

to čerpadla i na stanovišti s ome ze ným 

montážním prostorem. Vý tlač nou pří poj-

ku čerpadla lze při na po jo vá ní na pří pad-

né stávající potrubí vy chý lit až o 5°.

Čerpadlo nevyžaduje žádné na sta vo vá ní 

tlakového spínače.

Motor čerpadla je chlazen čerpanou 

kapalinou, takže se čerpadlo vy značu-

je velmi nízkou hlučností.

Snadné ovládání

Ovládání čerpací jednotky MQ je jed-

no du ché a snadné - k zapnutí čerpadla 

je nutno pouze stisknout tlačítko ON, 

čímž zahájíte dlouholetý a spolehlivý 

pro voz. Signální kontrolky umístěné 

na uživatelsky přívětivém panelu slouží 

k indikaci: 

 provozního stavu čerpadla
 automatického resetování
 poruchového stavu

    (chod čer pa dla nasucho nebo přehřátí)

Jedinečnost z hlediska potřeb uži va te le 

Čerpací jednotka MQ obsahuje in te gro-

va nou malou tlakovou nádobu ve li kost-

ně dimenzovanou tak, aby v pří pa dě po-

třeby byla zajištěna okamžitá do dáv ka 

vody. Ihned po otevření ko hout ku na-

bíhá čerpadlo automaticky do pro vo zu, 

aniž by došlo ke ztrátě tlaku.

Anticyklovací funkce čerpací jednotky 

MQ zamezuje stálému zapínání a vy-

pí ná ní čerpadla v případě kapajícího 

kohoutku nebo nepatrného průsaku 

vody v dané soustavě.

Čerpadlo má vestavěnou ochranu pro-

ti běhu nasucho. V případě nedostatku 

vody se čerpadlo automaticky zastaví. 

Následně se bude každou půlhodinu 

po dobu maximálně 24 hodin pokou-

šet znovu najet do provozu. Pokud ne-

do jde do 24 hodin k automatickému 

uve de ní do provozu, zůstane čerpadlo 

trvale v poruše a je třeba jej uvést do 

pro vo zu ručně. Automatickou re se to-

va cí funkci lze potlačit, pokud je to 

z ja ké ho ko liv důvodu nutné.

Čerpadlo je vybaveno integrovanou 

tepel nou ochranou. Jestliže dojde k pře-

hřá tí motoru, čerpadlo se okamžitě vy-

pne. Po uplynutí doby 30 minut nutné k 

vychládnutí agregátu na bí há čer pa dlo 

automaticky znovu do pro vo zu.

Čerpací jednotka MQ je opatřena 

snad no přístupnými zátkami otvorů 

slou ží cích k plnění čerpadla čerpanou 

ka pa li nou před jeho uvedením do pro-

vozu a k vypouštění kapaliny v případě 

nebezpečí zamrznutí.

Univerzální použitelnost

  pro rodinné domky

  pro rekreační objekty

  pro zemědělské usedlosti

  pro skleníkové hospodářství

tepelná ochrana

tichý provozsnadno pří stup ná plnicí zát ka

zabudovaná tla ko vá nádoba

uživatelsky přívětivý ovlá da cí panel

flexibilní výtlačná pří poj ka

možnost připojení

dalšího zpětného ventilu

těleso čerpadla z ko ro zi vzdor né oceli

snadno přístupná

vypouštěcí zátka

Jedinečné výhody pro uživatele

  ochrana proti běhu nasucho

  tepelná ochrana

  korozivzdorné provedení - vhodné pro čerpání pitné vody

  uživatelsky přívětivý ovládací panel

  robustní konstrukce a spolehlivý provoz

 prostorová nenáročnost - bez potřeby samostatné tlakové nádoby

GRUNDFOS MQ

Kompaktní malá vodárna určená k dodávce vody pro domácnost

GRUNDFOS MQ

GRUNDFOS MQ

Univerzální čerpací jednotka s unikátními vlastnostmi

  snadná volba

  snadná instalace

  snadné ovládání

  velmi dobrá samonasávací schopnost 

  tichý provoz

  anticyklovací funkce

zabudovaný zpětný

ventil na výtlaku

čerpadla
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