Unilift Cc
Pompa drainase tahan rendam serbaguna
Pompa drainase yang luar biasa bagus
Pompa Crundfos Unilift CC merupakan produk terbaru dari

produk Crundfos untuk mengelola air limbah, mencerminkan

komitmen kami untuk terus-menerus mempersembahkan
produk pompa air limbah terbaik yang dapat digunakan di dalam

dan sekitar gedung.
Dimana Unilift CC digunakan
Unilift CC bisa digunakan untuk menanganiair bersih, airtanah,
dan air limbah dengan ukuran partikel hingga L0 mm. Pompa
ini harus sebagian atau sepenuhnya terendam air. Kami
menyebut Unilift CC sebagai pompa serba guna karena memang
demikianlah adanya: pompa ini sangat luar biasa baik untuk
penyedotan air dangkal atau penyedotan biasa.
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Dengan saringan stainless steel (strainer) terpasang, Unilift
merupakan pompa yang sangat handal untuk pekerjaan
penyedotan biasa.
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Dengan melepas saringan (strainer) pompa ini menjadi
penghisap air dangkalyang sangat efektif mampu
menghisap cairan hingga kedalaman 3 mm.

o Pompa serba guna baik untuk pekerjaan drainase biasa
maupun untuk penghisapan air dangkal (3 mm).
o Sildilapisi keramik dengan siltiga lapis untuk perlindungan
mesin/motor ya ng efisien.
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Termasuk adaptor untuk memudahkan sambungan dan
katup anti balik.

Unilift

CC sangat baik untuk
o Drainase di sekitar rumah dan gedung.
o Air limbah dari mesin cuci, shower, dan sebagainya.
o Drainase ruangan bawah tanah yang kebanjiran.

o Menguras kolam renang, kolam taman dan sebagainya.
o lrigasi kebun dari tangki penampung air hujan.
o Keperluan darurat.
Tiga model dalam produk kami

Produk Unilift CC terdiri dari tiga ukuran berbeda: CC5,CC7
dan CC 9, kesemuanya mampu menangani partikel hingga
ukuran L0 mm. Produk tersebut memiliki banyak kegunaan:
Aliran (flow) mulai dari 6 m3/jam hingga 14 m3/ jam dan head
mulai dari 5 m hingga 9 m. Setiap model tersedia dengan atau
tanpa saklar mengapung (float switch) untuk pengoperasian
otomatis atau secara manual.
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mampu mengeringkan lantai

Sebagain besar pompa tahan rendam untuk drainase ruang di bawah tanah meninggalkan sisa airyang cukup
banyak, dan pekerjaan akhir bisa sangat mahal dan makan waktu. Fitur penghisap air dangkalyang terdapat
pada pompa Unilift CC menghemat waktu dan uang.
Sebagaian besar pompa drainase kemampuannya terbatas hanya sebagai pompa drainase biasa atau penghisap
air dangkal saja, tetapi Unilift CC berbeda: hidrolik khususnya memadukan kemampuan untuk menangani partikel
berukuran 10 mm dengan kemampuan untuk menyedot cairan hingga tingkat 3 mm. Kbmampuan menghisap
air dangkalyang unik ini memungkinkannya untuk menjadikan lantai Iebih kering dibandingkan dengan pompa
Crundfos lainnya-yang perlu dilakukan untuk menuntaskan pekerjaan hanyalah mengepell

Kemampuan menghisap air dangkal bisa diberdayakan sepenuhnya hanya dengan melepas
saringan (strainer) penghisap-hal ini bisa dilakukan hanya dengan
satu gerakan, dengan memasukan alat berbentuk pipih diantara
saringan dengan tabung pompa, lalu melakukan sedikit gerakan
mencongkel. Maka saringanpun akan terlepas. Untuk kembali
ke operasi normal, cukup dengan memasangkan saringan
(strainer) kembali ke posisi semula.
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Kabel bagian dalam yang dipasangi sil
Cairan yang masuk ke dalam mesin/motor pompa merupakan

penyebab umum

dalam

kerusakan pompa.

pompa. Dengan demikian, air akan
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mesin/motor pompa.

lmpeller yang semiterbuka dengan bilah

Sil shaft keramik untuk daya tahan lebih baik
Semua ketiga model pompa dilengkapi dengan sil shaft keramik

tunggal melengkung dan

ujung depannya
berbentuk landai

yang tahan lama yang menggabungkan sil tiga lapis untuk
memastikan perlindungan jangka panjang. Sebagai bonus
tambahan, model Unilift CC 7 dan 9 dilengkapi dengan sil

membantu mencegah

kemacetan yang

berbentukV untuk perlindungan lebih jauh dari partikel-partikel
yang terdapat dalam media.

disebabkan oleh fiber.
Pengoperasian terus-menerus
Unilift CC bisa dioperasikan secara terus-menerus selama tingkat

* tingkat kedalaman
fmotor yang efisien.

kedalaman air tidak kurang dari 25 mm

minimum untuk pendinginan

mesin

Unilift CC:
Bagian dari Produk innovatif Crundfos
Crundfos telah mengembangkan pompa untuk keperluan rumah tangga selama 40 tahun. Selama sejarah
Kamiyang panjang, customer selalu menjadifocus perhatian Kami, menjadikan Kami mampu menyediakan

solusiyang fleksibel dan innovatif bagi applikasi pemanasan, supply air, dan penanganan air limbah.

Unilift CC merupakan produk terkini dari jajaran produk Crundfos, yang merupakan pompa anti
serba guna yang memadukan dua fungsi di dalam satu produk yang efflsien: drainase bi
penyedotan air dangkal hingga ke tingkat 3 mm.
Hubungi dealer Grundfos local Anda untuk informasijajaran

