
GRUNDFOS XXXXXXXX

Noul hidrofor inteligent 
pentru alimentare cu apă

GRUNDFOS MQ



Grundfos MQ este o pompă compactă concepută 

cu un hidrofor pentru ridicarea presiunii în 

instalaţiile interioare. Este proiectată în special 

pentru alimentarea cu apă rece, precum şi pentru 

alte aplicaţii în care o pompă compactă complet 

automatizată şi protejată este necesară.

MQ este o pompă centrifugă multietajată şi 

autoamorsantă. MQ se autoamorsează de la o 

adâncime a puţului de până la 8 m în maxim 5 

minute. Pompa MQ este ideală pentru creşterea 

presiunii din rezervoarele de stocare a apei sau 

de la alimentările directe cu apă (maxim 3 bari 

presiune pe aspiraţie).

Pompa MQ este construită pentru o funcţionare 

de lungă durată şi fără probleme. Este realizată 

din materiale rezistente la orice condiţii externe 

de mediu, rezistente la coroziune şi - dacă este 

necesar – poate  amplasată în exterior. Pompa 

se poate folosi pentru pomparea apelor meteo-

rice.

Uşor de selectat

Cu Grundfos MQ este uşor de ales soluţia de 

pompare potrivită. MQ este o unitate compactă 

în două versiuni. Nu trebuie să vă faceţi griji pri-

vind un rezervor de hidrofor separat, un comuta-

tor de presiune, legături electrice, armături, sau 

orice alte componente separate. MQ reprezintă 

practic “instalare şi pompare” în aceeaşi unitate. 

Instalarea unei pompe MQ este simplă şi poate  

realizată în doar câteva minute, ceea ce înseamnă 

costuri de instalare mult reduse.

Uşor de instalat

Pompa MQ este uşor de instalat. Racordul exibil 

de refulare poate  înclinat cu până la 50 pentru 

a se potrivi conductelor existente, iar designul 

compact şi orizontal face ca pompa să e uşor 

de amplasat chiar şi atunci când spaţiul disponibil 

este limitat.

Unitate compactă (toate componentele integrate într-o 
pompă), proiectată pentru alimentarea cu apă 



Hidrofor Grundfos MQ – o unitate compactă universală de 
alimentare cu apă cu caracteristici unice

Corpul pompei din oţel inoxidabil  

Conectare rapidă pe refulare fără a 
necesita elemente suplimentare

Tablou de comandă încorporat în 
motor uşor de acţionat

Indicator semnalizare pentru 
funcţionarea fără apă

Rezervor de presiune dimensionat 
optim în pompă

Funcţionare silenţioasă

Protecţie termică încorporată în 
motorul electric

Racord de umplere pompă 
uşor accesibil

Racord de golire pompă uşor 
accesibil

Clapet de 
sens 
încorporat

UŞOR DE SELECTAT UŞOR DE INSTALAT UŞOR DE OPERAT



Uşor de utilizat

Hidroforul MQ are o funcţionare uşoară şi este 

simplu de reglat. Reglajele curente sunt indicate 

clar prin led-urile de pe panoul de control şi 

automatizare.

Pompa MQ este echipată cu un rezervor mic de 

presiune încorporat, sucient pentru a se asigura 

ca apa să e disponibilă la robinet. Când există 

cerere de apă, pompa porneşte automat fără să 

se simtă vreo undă de presiune (şoc) în instalaţie. 

Pentru prevenirea întoarcerii apei prin pompă 

din sens invers este folosită o clapetă de sens 

performantă. 

Benecii unice pentru utilizator

Hidroforul MQ este special proiectat pentru utiliza-

rea în gospodării, unde zgomotul redus reprezintă 

un factor major. Pompa este răcită de apa pompată 

şi nu este necesar un ventilator de răcire zgo-

motos. Deoarece pompa se auto-răceşte, nu este 

necesar să alocaţi un spaţiu liber în jurul pompei, 

cu scopul de a o răci. Randamentul este ridicat 

deoarece nu există ventilator care să contribuie la 

scăderea randamentului global al agregatului.

Caracteristica “anti-ciclică” a pompei MQ împiedică 

pompa să pornească şi să se oprească continuu în 

cazul în care există un robinet ne-etanş care curge 

sau o scurgere minoră în sistem.

Caracteristici de protecţie

Pompa MQ are încorporată o protecţie electronică 

împotriva funcţionării fără apă. În cazul funcţionării 

fără apă, pompa se opreşte automat. Aceasta va 

încerca să repornească la ecare jumătate de oră 

pentru o perioadă de maxim 24 de ore până când 

sursa de alimentare cu apă va furniza debit din 

nou. 

Dacă trec mai mult de 24 de ore fără ca apa să 

revină pentru pompare, pompa trebuie repornită 

manual. Funcţia de resetare automată poate  

anulată dacă, din orice motiv, se va dori acest 

lucru.

Pompa MQ are de asemenea încorporată protecţie 

termică. Dacă pompa este supraîncălzită aceasta 

se va opri imediat. După o perioadă de 30 de 

minute necesară pentru asigurarea răcirii pompa 

va reporni automat.

Pompa MQ este dotată cu racorduri uşor accesi-

bile pentru umplerea pompei cu lichid înainte de 

pornire şi pentru golirea pompei pentru prevenirea 

îngheţului.

Funcţionare facilă
 
Excelente   
    utilizator
        Benecii

Uşor de selectat

Uşor de instalat

Uşor de utilizat

Amorsare automată pâna la o 
adâncime de 6-8 m

Zgomot redus

Caracteristică anti-ciclică

Protecţie împotriva funcţionării 
fără apă

Protecţie termică

Anticorozivă – materiale rezis-
tente la coroziune, abraziune 
agrementate pentru apa 
potabilă

Încorporat în motor

Durabilă şi de încredere

Ocupă spaţiu puţin – nu este 
necesar rezervor de hidrofor cu 
membrană

Locuinţe particulare

Case de vacanţă

Ferme

Sere si grădini

Multiple domenii de 
utilizare fără probleme 

în condiţii grele



0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

H
[m]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Q [l/s]

0

100

200

300

400

[kPa]
p

MQ 3
50 HzMQ 3-45

MQ 3-35

Q [m3/h]

1 15 7 172 14 8 13

1210 16 4 6 9 11 3

18

5

0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.0

38 35 32 29 26 22 18 14

48 44 41 36 32 27 22 18

MQ 3-35

MQ 3-45

Curba caracteristică a hidroforului MQ

Componente

1 
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Înălţime de 
pompare

Debit

Specicaţie de material

Racord de aspiraţie din material compozit de densitate mare

Racord de refulare din material compozit de densitate mare

Rezervor cu membrană cu membrana din cauciuc

Rotor din material compozit de duritate mare

Cameră-rotor din material compozit de duritate mare

Placă de bază şi suport motor din material compozit de duritate mare

Coiler de xare din oţel inoxidabil

Motor cu manta de răcire din oţel inoxidabil

Etanşare ceramică / carburi

Clapet de sens din material compozit de înaltă duritate

Ax din oţel inoxidabil

Robinet de autoamorsare din material compozit de înaltă duritate

Senzor de presiune

Senzor de debit

Sistem autoamorsant din material compozit de înaltă duritate

Racord de golire din material compozit de înaltă duritate

Racord de amorsare din material compozit de înaltă duritate

Manşon de pompă din oţel inoxidabil

Inele de etanşare din cauciuc

Parameltrii hidraulici
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Rezervor de presiune dimensionat 
optim în pompă

Funcţionare silenţioasă

Date tehnice

Lichidul pompat
Apă potabilă, ape meteorice sau alte lichide, non-agresive şi non-explozive, fără particule 
sau bre solide. 

Presiunea sistemului

Presiunea de aspiraţie

Înălţimea geodezică de aspiraţie

Temperatura lichidului

Temperatura mediului ambiant

Maxim 7,5 bari

Maxim. 3 bari

Maxim. 8 m

0ºC - +35ºC

0ºC - +45ºC

Clasa de încadrare

Clasa de izolaţie

Marcarea

IP 54

B

CE

Dimensiuni şi greutăţi

Tipul de pompă Tensiune electrică
Greutatea 

netă
[kg]

Condiţii de funcţionare

Date tehnice

Grundfos Pompe Romania S.R.L.
Sos.Panduri nr. 81-83, sector 5
Bucuresti ,76234
Romania
Tel.01 4115460/01 4115461
Fax.01 4115462

www.grundfos.com
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