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Nya SOLOLIFT2 från Grundfos – Tar sanitärpumpar till nästa nivå 
 
Konstruerad av proffs för proffs. SOLOLIFT2, den nya serien kompakta sanitärpumpar 
från Grundfos, gör installation och renovering i en- och tvåfamiljshus enklare än 
någonsin. Den andra generationens sanitärpumpar sätter ny standard gällande 
driftsäkerhet, servicevänlighet och enkelt utbyte. 

Grundfos helt nykonstruerade serie kompakta sanitärpumpar – SOLOLIFT2 – erbjuder 
installatörer den främsta teknologin, samtidigt som fokus ligger på de dagliga 
utmaningarna när det gäller arbete med spillvatten. Grundfos produktchef, Ralf 
Schomäcker förklarar:  
 
“Majoriteten av befintliga sanitärpumpar med skärsystem är för veka och klarar inte 
kundernas krav. Detta har motiverat oss att konstruera en riktig, professionell lösning som 
enkelt kan klara alla sorter av toalettpapper, men även trosskydd eller liknande som ibland 
spolas ner av misstag. Men även de bästa skärsystemen kan ibland bli igensatta av 
obehöriga objekt, så att det behövs snabb, enkel och ren service. Traditionella 
sanitärpumpar med skärsystem kräver komplicerad demontering och tömning av enheten 
innan service, men med nya SOLOLIFT2 behövs inte detta. Man behöver bara öppna 
serviceluckan för att enkelt komma åt rena och torra komponenter. Vi har även gjort 
utbyte av sanitärpumpar enklare, då det inte behövs något extra rörarbete.” 
 
Konstruerad för installatörer 
SOLOLIFT2 har konstruerats med installatörer i åtanke. Innan SOLOLIFT2 konstruerades, 
frågade Grundfos ett antal installatörer från olika länder vad de hade för krav och behov 
på en ny produktserie. Alla var överrens om att igensättning och besvärlig borttagning 
av igensättningar, samt den allmänna servicevänligheten var de största problemen i 
arbetet med sanitärpumpar. Med detta i åtanke har SOLOLIFT2 utvecklats för att vara så 
driftsäker och servicevänlig som möjligt med sin självrensande konstruktion till det 
innovativa USB plug-and-go larmkretskortet. 
 
En mer driftsäker konstruktion 
SOLOLIFT2-serien är konstruerad för att hantera spillvatten i bostäder, men även 
gråvatten i både kommersiella och offentliga byggnader. SOLOLIFT2 ska användas där 
avloppsvatten inte kan ledas till avloppssystemet via naturligt självfall. 
 
“ SOLOLIFT2 erbjuder total flexibilitet när det gäller installation av  ett sanitärt avlopp var 
som helst i huset. Eftersom det inte finns något behov för att installera extra rör, så blir 
renovering och utbyggnad billigare för slutanvändaren. Ett utloppsrör som inte behöver 
vara tjockare än 20 mm, och strömförsörjning är allt som behövs. Med SOLOLIFT2 kan 
slutanvändare öka värdet på sitt hem genom att installera ett nytt badrum eller grovkök – 
var de vill”, avslutar Ralf Schomäcker. 
 
SOLOLIFT2 lanserades på ISH 15-19 Mars 2011 i Frankfurt och finns nu tillgänglig 
hos grossisterna på den svenska marknaden. 
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Faktablad 
 
Om SOLOLIFT2 
 

 SOLOLIFT2 är en helt ny serie produkter från Grundfos 
 SOLOLIFT2-serien är konstruerad av proffs för proffs  
 Produkterna är konstruerade för att hantera spillvatten i bostäder (WC-

versionerna) och i kommersiella och offentliga byggnader (C-3 and D-2). 
SOLOLIFT2 kännetecknas av hög driftsäkerhet, servicevänlighet, enkelt utbyte 
och att den nästan är underhållsfri 

 SOLOLIFT2 ska användas där avloppsvatten inte kan ledas till avloppssystemet via 
naturligt självfall. 

 Fem modeller för både gråvatten och svartvatten ingår i SOLOLIFT2-serien (WC-1, 
WC-3, CWC-3, C-3 and D-2). De är alla helautomatiska, robusta och är kompakta 

 Gråvatten-pumparna drivs med speciell vortex-hydraulik, medan WC-modellerna 
är utrustade med ett skärsystem med hög prestanda 

 De fem modellerna ersätter sju motsvarande modeller från SOLOLIFT+-serien och 
en många andra motsvarande modeller från andra tillverkare 

 
Om de fem nya SOLOLIFT2-modellerna 
 

1. SOLOLIFT2 WC-1: är lämplig för toaletter och tvättställ 
2. SOLOLIFT2 WC-3: är lämplig för toaletter, duschar, tvättställ och bidéer 
3. SOLOLIFT2 CWC-3: är en speciell, smal modell, konstruerad för installationer i 

väggen, i kombination med vägghängda toaletter, duschar, tvättställ och bidéer 
4. SOLOLIFT2 C-3: är lämplig för duschar, tvättställ, tvättmaskiner och diskmaskiner 

(även industrimodeller), köksvask och badkar. Denna modell tål även 
vattentemperaturer upp till 90C 

5. SOLOLIFT2 D-2: är lämplig för duschar och tvättställ 

 
För mer information, vänligen kontakta Thomas Mjörnheim, tmjoernheim@grundfos.com 
eller besök www.grundfos.com/moderncomfort 
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