
Bombas submersíveis
GRUNDFOS SOLOLIFT2
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Estação Elevatória de 
Esgoto para WC e Cozinha



SOLOLIFT2 WC-3
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Bomba trituradora, Vazão máxima 137 L/min

Bomba trituradora, Altura máxima 8,5 m

Peso Líquido 7,3 kg

Volume do tanque 9,0 litros

Conexão de saída (Cotovelo Flexível) ∅22/25/28/32/36/40 mm

Conexão do Vaso sanitário Toilet com sáida horizontal 
∅100 mm

Conexão de entrada
1 x ∅32/36/40 mm

2 x ∅36/40/50 mm na lateral”

Ajuste de partida e parada

Start: 72 mm acima do nível 
do piso
Stop: 52 mm acima do nível 
do piso

pH do fluído bombeado 4-10

Temperatura máxima do fluído bombeado 50 °C

Temperatura ambiente 5-35 °C

Nível de ruído < 70 dB(A)

Classe de serviço
S3-50 % - 1 min,

(30 seg. on; 30 seg. off)

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Tensão de alimentação 1 x 220-240 V [-10 %/+6 %], 60 Hz

Potência consumida, P1 Max. 650 W [0,88 cv]

Corrente nominal 3,0 A

Fator de serviço, cos φ 0,93

Rotação 3400 rpm

Grau de proteção IP44

Classe de isolação F

Comprimento do cabo 1,5m

Sololift2 WC-3 TABELA DE SELEÇÃO:



Sololift2 WC-3 APLICAÇÃO

Sololift2 C-3 APLICAÇÃO

• Ideal para aplicações abaixo do nível da rede de esgoto.

• Adequado para bombeamento de águas residuais a partir de:

1x Vaso sanitário

• Aparelhos sanitários adicionais (opcional), Ex.:

1x lavatório

1x chuveiro

1x bidé ou mictório

SOLOLIFT2 C-3

• Ideal para aplicações abaixo do nível da rede de esgoto.

• Adequado para bombeamento de águas residuais cinzas de

3 aparelhos diferentes no total, Ex.:

1x máquina de lavar roupa e/ou máquina de lavar louça

(Resistente a água quente até 90°C durante 30 minutos)

1x banheira e/ou chuveiro

1x lavatório ou pia da cozinha
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O nome Grundfos, o logotipo da Grundfos, e a marca be think innovate são registradas de propriedade da Grundfos Holding 
A / S ou Grundfos A / S, Dinamarca. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

GBR0816

SEDE GRUNDFOS BRASIL
Av. Humberto A. Castelo Branco, 630
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09850-300
PABX: (+55 11) 4393 5533

br.grundfos.com

/GrundfosBR

SOLOLIFT2 C-3
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Bomba trituradora, Vazão máxima 168 L/min

Bomba trituradora, Altura máxima 9,0 m

Peso Líquido 7,6 kg

Volume do tanque 5,7 litros

Conexão de saída (Cotovelo Flexível) ∅22/25/28/32/36/40 mm

Conexão de entrada
1 x ∅32/36/40 mm no topo

2 x ∅36/40/50 mm na lateral

Ajuste de partida e parada
Start1: 65 mm acima do nível do piso 
Start2: 115 mm acima do nível do piso 
Stop: 35 mm acima do nível do piso

pH do fluído bombeado 4-10

Temperatura máxima do fluído 
bombeado

75 °C (contínuo)
90 °C (por 30 minutos)

Temperatura ambiente 5-35 °C

Nível de ruído < 70 dB(A)

Classe de serviço
S3-50 % - 1 min,

(30 seg. on; 30 seg. off)
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Sololift2 C-3 TABELA DE SELEÇÃO:

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Tensão de alimentação 1 x 220-240 V [-10 %/+6 %], 60 Hz

Potência consumida, P1 Max. 630 W [0,86 cv]

Corrente nominal 3,0 A

Fator de serviço, cos φ 0,95

Rotação 3400 rpm

Grau de proteção IP44

Classe de isolação F

Comprimento do cabo 1,5m


