
SBA

Lietaus vandens 
bakas

SBA

Mūsų siurblių sprendimai leidžia 
kaupti lietaus vandenį surinkimo 
bakuose arba siurbti vandenį iš 
šulinių buitinėms arba 
komercinėms reikmėms.

Gyvenamiesiems namams skirti  
panardinamieji vandens tiekimo 
siurbliai 
„Grundfos“ SBA panardinamieji vandens 
tiekimo siurbliai paprastai įrengiami ir 
patikimai veikia. Jie gali būti naudojami:
• individualiuose šuliniuose;
• lietaus vandens bakuose.

Vanduo iš individualių šulinių 
Vanduo iš individualių šulinių paprastai 
naudojamas kaip geriamasis vanduo 
tose vietovėse, kuriose nėra komunalinio 
vandentiekio. Jis individualiuose 
namuose ir vasarnamiuose taip pat gali 
būti naudojamas ir esant komunaliniam 
vandentiekiui – kaip papildomas 
vandens šaltinis laistymui, klozetų 
nuleidimui, skalbimo mašinoms ir t.t. 

SBA SIURBLIAI
SU INTEGRUOTA AUTOMATIKA
ŠULINIO VANDENS TIEKIMUI
(šuliniams)

Vanduo iš lietaus vandens bakų 
Lietaus vandens rinkimas apima nuo 
stogo nutekančio lietaus vandens 
filtravimą ir laikymą vėlesniam 
panaudojimui. 
Vanduo suteka nuo pastatų stogų ir 
laikomas lietaus vandens bakuose. 

Surinktas lietaus vanduo 
puikiai tinka: 
• sodo laistymui;
• klozeto nuleidimui;
• skalbimo mašinoms;
• automobilio plovimui.

Lietaus vandens rinkimo privalumai: 
•  Sumažėja apsėmimo pavojus. 

Mažesnės apkrovos kanalizacijai 
liūčių metu

•  Sutaupoma iki 50 % geriamojo 
vandens. Lietaus vandenį galima 
naudoti visur, kur nereikalinga 
geriamojo vandens kokybė

•  Pailgėja buitinių prietaisų tarnavimo 
laikas. Lietaus vanduo yra minkštas, 
todėl kaupiasi mažiau kalkių.

SBA VEIKIMO PRINCIPAS:

Vanduo naudojamas, 
slėgis siurblyje mažiau nei:
SBA 3-35    1,5 BAR 
SBA 3-45    2,2 BAR


Siurblys 
startuoja

Nėra srauto (vanduo 
nenaudojamas) 10 s. 

Siurblys 
sustoja

Nėra srauto 
ir nėra slėgio 40 s. 

Sausa eiga 
Siurblys neveikia

TAIKYMO SRITYS

SBA su vidiniu valdymu 

• Paprastas pasirinkimas

• Paprastas ir lankstus įrengimas
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PAVADINIMAS

Našumas

Q, m3/h 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Q l/min  8,3  16,7  25,0  33,3  41,7  50,0  58,3  66,7  75,0  83,3 

Slėgis

SBA 3-35 H, m 33 32 30 28 26 24 21 18 15 11

SBA 3-45 H, m 42 40 38 35 32 28 25 21 17 12

SIURBLIO PARINKIMO GIDAS

PRODUKTO APŽVALGA 
SBA
Naujasis „Grundfos“ SBA – tai 
įrenginys „viskas viename“. Jame 
panaudotas gerai pasiteisinęs SB 
siurblys, tačiau jis turi integruotą 
valdymo modulį, todėl išorinis 
siurblio valdiklis yra nereikalingas. 
Pasirinkę naująjį SBA, gaunate 
viską, ko reikia patikimam 
vandens siurbimui užtikrinti. 

Pritaikyta jūsų poreikiams 
Dauguma montuotojų ir namų 
savininkų nori paprastų, bet pati-
kimų siurblių sprendimų, kuriuos 
pasirinkus esamą sistemą reikėtų 
keisti kiek galima mažiau. 
SBA yra tikras „įjunk ir siurbk“ 
sprendimas. Sumontavus ir pri-
jungus vamzdžius, siurblį tereikia 
įjungti. Sprendimas yra patikimas ir 
leidžia sutaupyti įrengimo išlaidų. 

Visi SBA siurbliai siūlomi tokių konfigūracijų: 
• su integruotu įvado koštuvu (1 mm tinklelis); 
• su šoniniu įvadu/lanksčia įsiurbimo žarna su plūduriuojančiu 

įsiurbimo koštuvu (1 mm tinklelis). 

Visi variantai gali būti su plūdiniu jungikliu arba be jo
Plūdinis jungiklis gali išjungti siurblį, kai vandens lygis yra žemas, kad 
į koštuvą nepatektų ant vandens paviršiaus plūduriuojantys teršalai.

UNIKALŪS PRIVALUMAI 
VARTOTOJUI
Tylus darbas 
Panardinamieji SBA siurbliai  
yra tyli alternatyva  
nepanardinamiesiems siurbliams. 

Atsparumas korozijai 
Pagaminti iš kompozitinių  
medžiagų ir nerūdijančiojo plieno.

Neužsikemša 
Nerūdijančiojo plieno koštuvas 
apsaugo, kad į siurblį nepatektų 
didesnių objektų. 

Nesugenda,  
jei pritrūksta vandens 
SBA siurbliai turi integruotą apsau-
gos nuo sausosios eigos funkciją. 
Visi siurbliai gali būti su plūdiniais 
jungikliais, sustabdančiais siurblį 
esant žemam vandens lygiui. 

Švarus vanduo 
Plūduriuojantis įsiurbimo koštuvas 
siurbia vandenį prie pat paviršiaus, 
kur jis yra švariausias. 

Ilgesnis tarnavimo laikas 
„Grundfos“ plūdinis jungiklis apsau-
go, kad dėl sausosios eigos į sistemą 
nepatektų oro. 

Apsaugo nuo perkaitimo 
Siurbliui perkaitus, integruota 
apsaugos nuo perkaitimo funkcija 
jį nedelsiant sustabdo. Kai siurblys 
atvėsta iki normalios temperatūros, 
jis automatiškai vėl paleidžiamas. 

Automatinis  
pasileidimas iš naujo 
SBA su plūdiniu jungikliu auto-
matiškai pasileidžia, kai tik pakyla 
vandens lygis.  SBA be plūdinio 
jungiklio bando pasileisti iš naujo 
kas 24 valandas. 

SBA ypatybės: 
•  Paprastumas – viskas viename 
•   Paprastas įrengimas – nereikia 

išorinio valdymo modulio 
•   Integruota apsauga nuo 

sausosios eigos 
•   Automatinis paleidimas iš 

naujo po sausosios eigos 
•   Kėlimo ąsa 


