
GRUNDFOS TYPOSZEREG POMP DWK, 
50 Hz

Wytrzymałe i wielofunkcyjne

ZATAPIALNE  
POMPY BUDOWLANE  

DO ODwaDNiaNia   
i DReNażU

grundfos.com/water-utility



TRWAŁE, KOMPAKTOWE POMPY ODWODNIENIOWE 
– prosta konstrukcja zapewnia łatwość obsługi i serwisowania

Typoszereg zatapialnych pomp budowlanych DWK firmy Grundfos 
łączy w sobie trwałe wykonanie, niezawodne działanie i łatwość 
instalacji, zapewniając dzięki temu natychmiastowy zwrot inwe-
stycji w rozwiązanie odwadniania. 

Mocną konstrukcję żeliwną typoszeregu DwK charakteryzuje niewielka 
szerokość. Dzięki temu te pompy nadają się idealnie do okresowego lub 
ciągłego stosowania w wykopach, studzienkach i we wszelkich sytu-
acjach, w których potrzebne jest skuteczne odwadnianie. 

Kiedy wymagane jest pompowanie wysokociśnieniowe, a piasek lub 
inne materiały o właściwościach ściernych nie utrudniają pracy pompy, 
lub jeżeli moc dostępnego zasilania jest ograniczona, to pompy DwK są 
efektywnym rozwiązaniem dla Twoich zadań w zakresie odwadniania. 

wszystkie dane i informacje są dostępne w internecie. 
Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz. 
Zapraszamy na stronę: grundfos.com/water-utility

SKUTECZNE ODWADNIANIE   
– wszędzie i zawsze, kiedy tego potrzebujesz

Pompy DWK zapewnią Ci natychmiastowy zwrot inwestycji   
w rozwiązanie odwadniania

• Podziemne studzienki odwadniające wbudynkach, gdzie 
przestrzeń jest ograniczona i wymagane jest wysokie ciśnie-
nie, to właściwe miejsce działania dla pomp DwK o odpo-
wiednich wielkościach silnika i odpowiednich parametrach 
ciśnieniowych.

• Systemy odwadniania dziedzińców (placów) z podobnymi 
wymaganiami dotyczącymi wysokiego ciśnienia i z podobnymi 
ograniczeniami przestrzeni. 

• Zastosowania przemysłowe, w których woda z różnych 
procesów i wykorzystana do różnych funkcji gromadzi się  
w studzienkach odwadniających i wymaga odpompowania.

• wersja DwK-R oferuje dodatkowo zwiększoną wytrzymałość  
do zastosowań, w których wymagana jest odporność na zużycie  
i stabilna charakterystyka robocza, np. na budowach, w tune-
lach i w przemyśle.

Jeśli działasz w branży budowlanej i realizujesz obiekty budowlane lub infrastrukturalne, 
to typoszereg pomp DwK stanowi dla Ciebie ofertę pomp wysokiej jakości, które skutecz-
nie usuną wodę opadową i gruntową z Twojego placu budowy.

Products
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POMPY DWK 
– i ich specjalne rozwiązania

Przyłącza wężowe, typu Storz   
lub kołnierzowe u góry
Górne wyjście tłoczne z różnymi typami przyłączy 
do różnorodnych zastosowań pompy, w zależności 
od warunków i specyficznych potrzeb.

Wysokosprawny silnik 
Stosowany w typoszeregu DwK 
silnik o długiej żywotności obniża 
koszty eksploatacji i długo utrzy-
muje stabilną charakterystykę 
roboczą.

Zintegrowana ochrona termiczna 
Zintegrowany niezależny wyłącznik 
chroni silnik przed przegrzaniem 
i eliminuje potrzebę ciągłego 
monitorowania.

Śruba komory olejowej   
ułatwiająca obsługę 
Możliwość kontroli stanu oleju   
w komorze uszczelnienia ułatwia  
planowanie konserwacji i serwisowa-
nia pompy. 

Wysokosprawny, odporny na zużycie wirnik 
wirnik z nierdzewnej stali wysokochromo-
wej pewnie utrzymuje sprawność w długim 
okresie jego żywotności.

Uszczelnienie wału
Potrójny system uszczelniający 
zapewniający długą eksploatację  
bez awarii składa się podwójnego 
uszczelnienia mechanicznego  
i łatwej do wymiany uszczelki 
wargowej.

Zakres pracy

grundfos.com/water-utility
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Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myślenie o przyszłości otwiera możliwości

Innowacje są istotą

ZaPOZnaj Się Z SZEROKiM ZaKRESEM  
OfERTY GRUnDfOS
Grundfos jest globalnym liderem w dziedzinie technologii 
transferu wody. Naszą pasją jest udostępnianie wszystkich 
produktów potrzebnych do tworzenia i eksploatacji systemów 
pompowych łączących w sobie niezawodność, efektywność 
kosztową – i innowacyjność. Nasze produkty są przeznaczone do 
stosowania w infrastrukturalnych instalacjach wodociągowych  
i ściekowych w każdej skali.  

Grundfos oferuje kompletną linię produktów i systemów do 
poboru, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz do transportu 
i oczyszczania ścieków. Oferujemy także specjalistyczną wiedzę  
i znajomość przemysłu, które mogą zwiększyć niezawodność  
i obniżyć koszty eksploatacji zakładów.

Naszymi kluczowymi grupami produktowymi są:

  Pompy zatapialne

  Pompy powierzchniowe

  Pompy ściekowe

  Mieszadła i pompy recyrkulacyjne

  Przepompownie ścieków

  Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

  Systemy dozowania i dezynfekcji

  Systemy napowietrzania

Nasze produkty są rezultatem wieloletniego inżynierskiego 
doświadczenia. wspiera je światowa sieć serwisów autoryzo-
wanych. więcej danych i informacji prezentujemy na stronie 
grundfos.com/water-utility.expertise. 

GRUnDfOS POMPY Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23, Baranowo k. Poznania 
62-081 Przeźmierowo
tel.: (061) 650 13 00, fax: (061) 650 13 50 
info_gpl@grundfos.com
www.grundfos.pl


