แผนผังรูปแบบการติดตั้งปมน้ำกรุนดฟอส

ปมน้ำกรุนดฟอสรุน CMB-PT
เพิ่มแรงดันอัตโนมั
โน ติติ
ใหน้ำแรงสม่ำเสมอ

รายละเอียดปมน้ำกรุนดฟอส
แรงดันน้ำ (เมตร)

• ควรใชกับน้ำสะอาด
• ควรติดตั้งใกลบอพักน้ำมากที่สุด
• ควรเดินทอดานดูด ใหสั้น ไมรั่วซึมและของอนอยที่สุด
• ควรใชทอตามขนาด เขา-ออก ของปมน้ำ
• ไมควรติดตั้งปมน้ำในที่โลงแจง

รุน

20

25

30

35

40

ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)

แรงดัน ขนาดทอ
ใชงาน เขา/ออก
PSI

CMB3-37PT

63

54

38

12

-

20-25

ทอเขา 1” BSP
ทอออก 1” BSP

CMB3-46PT

68

62

51

40

25

30-60

ทอเขา 1” BSP
ทอออก 1” BSP

CMB5-37 PT

-

86

66

26

-

30-50

ทอเขา 1¼” BSP
ทอออก 1” BSP

CMB5-46 PT

-

103

93

80

58

30-65

ทอเขา 1¼” BSP
ทอออก 1” BSP

ระยะสูบ 2-4 เมตร

*แรงดันน้ำ 1 bar เทากับความสูง 10 เมตร

กราฟแสดงประสิทธิภาพปมน้ำกรุนดฟอส

แบบถังพักน้ำดานดูดอยูบนพื้น

บริษัทกรุนดฟอสกอกำเนิดในประเทศเดนมารกตั้งแตป
พ.ศ. 2488 และเติบโตเรื่อยมาจนกลายเปนผูนำดานการ
ผลิตปมน้ำที่มีคุณภาพในระดับสากลและมีชื่อเสียงระดับโลก
ในปจจุบันปมน้ำผลิตภายใตมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน
ทางดานสิ่งแวดลอมโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ ่ ง จะเป น ผลดี ก ั บ ผู  ใ ช ง าน
กรุ นด ฟ อส มี ส าขากว า 80 แห ง อยู  ในประเทศต า งๆ
ทั่วโลกกวา 56 ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย กรุนดฟอส
เป ด ดำเนิ น ธุ ร กิ จ กว า 40 ป ในประเทศไทยผ า น
เครื อ ข า ยตั ว แทนจำหน า ยที ่ แข็ ง แกร ง ของกรุ นด ฟ อส
ดวยประสบการณอันยาวนานและการแกปญหา พรอมให
คำแนะนำอย า งมื อ อาชี พ ทำให ก รุ น ด ฟ อสสามารถ
บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ต ามความต อ งการของลู ก ค า
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มั่นใจบริการหลังการขาย Service Hotline 24 hrs. โดยใหคำปรึกษา
และคำแนะนำในกรณีที่ปมน้ำมีปญหาทางโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง
ปริมาณน้ำ (ลบ.ม/ชม.)

35.96
657.05
2,601.92

ใบธรรมดา
GRUNDFOS
49.71

ทานสามารถชมวีดีโอการติดตั้งปมน้ำกรุนดฟอส CMB-PT ไดที่
www.grundfos.co.th
www.youtube.com/grundfosthailand

บริษัท กรุนดฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 725 8999 แฟกซ 02 725 8998
www.grundfos.co.th

Best seller

มั่นใจดวยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเดนมารก
ผลิตจากโรงงานที่ไดผานการรับรองมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพโรงงาน ดวย ISO9001 การจัดการสิ่งแวดลอม
ISO14001 มาตรฐานดานระบบบริหารสุขภาพและความปลอดภัย
OHSAS18001 และการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 กรุนดฟอสประเทศไทย

GTH 006 01 2018

แบบถังพักน้ำดานดูดอยูใตดิน

CMB 5-46 A-C-A-C-P-B
40

รับประกันมอเตอร 10 ป

ปมน้ำอัตโนมั ติ กรุนดฟอส รุน

ปมน้ำอัตโนมัติ รุน

ขนาดของปมน้ำกรุนดฟอส รุน CMB-PT

CMB-PT

ตอบสนองทุกรูปแบบการใชงานตรงกับความตองการของคุณ ดวยการออกแบบอยางลงตัว โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใชงาน และความ
ปลอดภัยเปนหลัก ปมน้ำกรุนดฟอสรุน CMP-PT ผลิตขึ้นภายใตเทคโนโลยีอันทันสมัย คุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเดนมารก
ประกอบกับเรือนปมที่มีโครงสรางที่แข็งแรง ชิ้นสวนสำคัญผลิตจากสแตนเลสไมเปนสนิมที่ผานการรับรองมาตรฐานโรงงานสากล จึงใชงานได
ยาวนาน ทนทาน สงน้ำไดแรงสม่ำเสมอทุกจุดใชงานในบาน พรอมถังแรงดันแบบไดอะแฟรมที่มุงเนนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คุณจึงมั่นใจไดในการเลือกใชผลิตภัณฑของกรุนดฟอส ผูผลิตปมน้ำที่มุงมั่นพัฒนาปมน้ำสำหรับบานพักอาศัย
มากวา 50 ป จากประสบการณอันยาวนานทำใหเราสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีที่สุดแกคุณ

คุณสมบัติโดดเดนเฉพาะ

ตารางการเลือกปมน้ำสำหรับบานพักอาศัย

สวนประกอบของปมน้ำกรุนดฟอส รุน

CMB-PT

CMB-PT

PUMP DIMENSION (mm)

ปมรุน

กำลังไฟฟา ถังแรงดัน ทอเขา(นิ้ว) ทอออก(นิ้ว)

เกจวัดแรงดันน้ำ

หมายเหตุ

แรงดันไฟฟาเทากับ 220-240V ทุกรุน
รายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรุน อาจมีความแตกตางกัน

แมคคานิคอล ซีล

ถังความดันแบบไดอะแฟรม มีแผนยางกั้น
ระหวางน้ำและอากาศชวยรักษาแรงดันน้ำให
สม่ำเสมอทำใหมอเตอรทำงานนอยลง
จึงประหยัดไฟ

สวิทชเปด/ปด อัตโนมัติควบคุมการทำงาน
ของปมน้ำอยางมีประสิทธิภาพและตัดการ
ทำงานของปมน้ำเมื่อหยุดใชงาน

(Mechanical Seal)

ปลอดสนิมและทนการกัดกรอน
ตัวเรือนปมภายในเคลือบสีดวยกรรมวิธีลิขสิทธิ์เฉพาะ
ทนการกัดกรอน ไมเปนสนิม ติดตั้งพรอมซิลปองกันน้ำรั่ว
ผลิตจากคารบอนและเซรามิคที่ทนการเสียดสีไดเปนอยางดี
ปลอดภัยและทนทาน
มอเตอรประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) มาตรฐาน
โรงงานสากลที่ติดตั้งพรอมชุดปองกันมอเตอรไหมไวในตัว
จึงมั่นใจไดในความปลอดภัยและความทนทาน ทั้งนี้พรอมรับ
ประกันมอเตอรนานถึง 10 ป
ประหยัดพลังงาน
ถั ง แรงดั น แบบไดอะแฟรมที ่ ส ะดวกในการดู แ ลรั ก ษา
และเติมลม โดยถูกออกแบบใหมีแผนยางกั้นระหวางน้ำและอากาศ
อยางสมดุล ชวยรักษาแรงดันน้ำใหสม่ำเสมอตลอดการใชงาน
และชวยใหมอเตอรทำงานนอยลง จึงทำใหประหยัดไฟ

ทำจากคารบอนและ
เซรามิคซึ่งทนการเสียดสี
และกันน้ำรั่วไดเปนอยางดี

จำนวนจุดที่เปดใชงานพรอมกัน
จำนวนชั้น
1-2
2-3
3-4
5-6

1-3

จุด

รุน CMB 3-37 PT
รุน CMB 3-37 PT
รุน CMB 3-46 PT
รุน CMB 5-46 PT

4-6

จุด

รุน CMB 5-37 PT
รุน CMB 5-37 PT
รุน CMB 5-46 PT
รุน CMB 5-46 PT

7-8

จุด

ขอมูลทางเทคนิค

รุน CMB 5-37 PT
รุน CMB 5-46 PT
รุน CMB 5-46 PT
รุน CMB 5-46 PT

ทอออก
CMB
3-37 PT

CMB
3-46 PT

CMB
5-37 PT

CMB
5-46 PT

ทอเขา

ระยะดูด

> CMB-PT
> ปมน้ำอัตโนมัติแบบหอยโขง
หลายใบพัดแนวนอน
ชิ้นสวนสำคัญ
> เสื้อปมและใบพัดทำจาก
สแตนเลสซีลแบบแมคคานิคอล
ที่ทำจากคารบอน และเซรามิค
อัตราความดันสูงสุด > 75 PSI (5 Bar)
รุน
ลักษณะ

ระยะทอ

พลังน้ำแรงสม่ำเสมอ เงียบขณะทำงาน ไรเสียงรบกวน
ดวยโครงสรางปมน้ำที่ถูกออกแบบใหแข็งแรง ทนทาน
และใบพัดที่ผลิตจากสแตนเลส ออกแบบตามหลักชลศาสตร
ทำงานดวยประสิทธิภาพที่สอดคลองกันอยางลงตัว ทำใหปม
สงน้ำไดแรงสม่ำเสมอ และใหน้ำปริมาณมาก ไรเสียงรบกวน
ทุกขณะทำงานดวยระดับเสียงต่ำกวา 55 เดซิเบล

ตัวปมน้ำ ภายในเคลือบสีดวย
วิธีพิเศษทนทานตอการกัดกรอน
และสนิม

ระดับความดังของเสียง > ต่ำกวา 55 เดซิเบล
อุณหภูมิของน้ำสูงสุด > +55 องศาเซลเซียส
มอเตอร
> 1 เฟส 220 โวลท 50 Hz พรอมสวิทช
กันความรอนเพื่อปองกันมอเตอรไหม
ชนิดถังแรงดัน
> เปนแบบไดอะแฟรมมียางกั้นระหวางน้ำ
และอากาศภายในตัวถังเคลือบสารปองกัน
สนิม
มอเตอรปมน้ำของกรุนดฟอส
มอเตอรประสิทธิภาพสูง (High Efficiency)
มาตรฐานโรงงานสากลที่ติดตั้ง พรอมชุด
ปองกันมอเตอรไหมในตัว ทำใหอายุการใชงาน
ของมอเตอรนานเปนพิเศษ

หมายถึง จำนวนกอกน้ำ หรือจุดที่เปดใชน้ำ
ในเวลาเดียวกัน (ที่ชั้นเดียวกัน)

หมายเหตุ : การเลือกปมน้ำตามตารางดานบนนี้คำนวณอัตราการไหลของน้ำที่ 13 ลิตรตอนาที
ตอกอกน้ำ 1 หัว กรณีถามีชุดฝกบัวนวดตัว เชน GROHE, ฝกบัวขนาดใหญ (Rain Shower)
หรือมีสุขภััณฑที่ตองการแรงดันสูงมากๆ กรุณาติดตอพนักงานเพื่อคำนวณใหใหม

เช็ควาลว/ฟุตวาลว กันน้ำไหลยอน
กลับมาพรอมกับตัวปมทำใหสะดวก
แกการติดตั้ง

ใบพัดทำจากสแตนเลส ซึ่งถูกออกแบบ
ตามหลักชลศาสตรเพื่อใหปมทำงาน
เงียบไรเสียงรบกวน

