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GRUNDFOS
ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ
БОГАТ ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПИ ПО ВСИЧКИ СТАНДАРТИ



ПротивоПожарните ПомПи на 
GRUNDFOS осигуряват безоПасност 
от висок клас за клиентите По 
света. нашият ексПертен оПит 
Покрива стандарти от целия свят, 
включително и всички одобрени  
от UL-FM ПротивоПожарни системи

ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 
ВЪВЕДЕНИЕ

С доставчик като Grundfos можете да сте 
сигурни, че вашата система е съобразена 
с най-високите международни стандарти. 
Ние имаме продукти, които отговарят на 
всяка ваша нужда и на следните стандарти:
• PSB
• VNIIPO
• CCCF
• APSAD
• CEPREVEN
• VdS
• UNI
• LPCB
• EN 12845
• CNBOP
• FM
• UL
• NFPA 20



Местни технологични
центрове

53 търговски компании

Ние покриваме целия свят
ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

Двама експерти на цената на един
Grundfos е уважавана компания с богата история в 
производството на помпи и в нововъведенията.  
За да обогатим допълнително своя опит в областта 
на противопожарните системи, ние придобихме 
друга уважавана компания със знаменита  
100-годишна история в противопожарната 
индустрия – американската "помпена" икона Peerless. 

Peerless притежава задълбочен опит с 
противопожарните помпи по стандарта NFPA 20 
и одобрените от FM-UL системи. Тя също е 
компания, която споделя визията на Grundfos за 
високо качество на продуктите, силен фокус върху 
потребителите и детайлно познаване на същността 
на противопожарната защита. 

ние удвоиХме 
нашето ноу-Хау

Световно присъствие
Grundfos осигурява ефективни и директни 
доставки до строителните площадки на всички 
европейски клиенти и с търговски и сервизен 
център на всеки пазар Grundfos винаги е наблизо. 
Нашето технологично подразделение във Валщад, 

Германия е разположено в интелектуалния център 
на пожарогасенето в Европа. Тук ние произвеждаме 
и тестваме одобрените от FM и VdS системи. На 
това място е поместен също и мащабен център за 
проектиране и тестване на продуктите и обучение 
на потребителите.



Доставчик на пълна гама продукти 
Grundfos произвежда противопожарни помпи за 
инсталации с: 
• Противопожарни кранове
• Противопожарни хидранти
• Противопожарни спринклери

Ние проектираме и изграждаме широка 
гама системи – от прости помпени системи, 
разположени върху рама, до прецизно 
проектирани и напълно завършени помпени 
системи. Ние сме горди, че притежаваме  
най-изчерпателния списък от одобрения и 
сертификати за противопожарни помпи в света 
и нашите знания ни позволяват да проектираме, 
произвеждаме, складираме, разпространяване и 
сервизираме нашите продукти из целия свят.  

Има три важни причини при избора на 
противопожарни помпи, които са одобрени и 
сертифицирани от независими оторизирани 
организации. Първо, одобрените системи 
намаляват риска от нараняване на хора или 
материални щети в случай на пожар. 

надеждност на Продуктите 
от цялата гама

ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 
ВСЕОБХВАТНОСТ

Второ, одобрените системи предлагат максимална 
надеждност и високо качество. На трето място, 
използването на одобрени и сертифицирани 
противопожарни помпи намалява значително 
застрахователните вноски.

При изискване, Grundfos може да достави 
несертифицирани противопожарни системи, 
които отговарят на определени противопожарни 
стандарти, но не са одобрени от външна 
независима организация.



Работен диапазон на електрически 
противопожарни помпи 50 Hz 

Работен диапазон на дизелови 
противопожарни помпи

Grundfos доставя обширна гама електрически и 
дизелови помпени системи с всички необходими 
сертификати и одобрения . Нашите регионални 
технологични центрове в Европа за противопожарни 
помпи произвеждат системи, съобразени с всички 
местни одобрения, включително стандарта  

обширна гама –  
сертифицирани и одобрени  
от UL и FM

"NFPA глава 20", които са регистрирани от UL 
(Underwriters Laboratories) и одобрени от FM (Factory 
Mutual). Системите могат да бъдат оборудвани с 
дизелово или електрическо задвижване.  По-долу 
можете да видите стандартния работен диапазон на 
нашите дизелови и електрически помпи.

Електрическите противопожарни 
помпи се произвеждат в две 
различни конфигурации:
Тип "Compact": Противопожарна помпа и 
електрически двигател, монтирани на обща рама,  
с включено окабеляване и табло за управление.

Тип "Flex": Противопожарна помпа и електрически 
двигател, монтирани на обща рама, и табло за 
управление, доставяно отделно за монтиране на 
стена или под. 

Дизеловите противопожарни 
помпи се произвеждат в три 
различни конфигурации:
Тип "Compact": Цялостен дизелов противопожарен 
агрегат, включващ дизелов двигател, резервоар 
за гориво, акумулатори и табло за управление, 
монтирани върху обща рама.   
Забележка: тази конфигурация не е достъпна за 
всички типоразмери на противопожарни помпи, 
тъй като резервоарът за гориво е твърде голям при 
най-мощните дизелови двигатели.

Тип "Flex": Същите като компактните, но 
резервоарът за гориво и таблото за управление се 
монтират отделно на стена или на под.

Тип "Flex B": Същите като тип "Flex", но таблото за 
управление се монтира на базовата рама. 



ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 
ДЕТАЙЛИ

Съединител
• Гъвкав щифтов съединител от Flender, 

одобрен от FM
• Максимална работна надеждност (fail-safe) 
• Предотвратява натоварването на вала чрез 

компенсиране на лошо центриране

Рама
• Заварена рама с устойчива конструкция 

осигурява лесно центриране на двигателя, 
противопожарната помпа и контролера 

• Отворена рамка (не събира течности)
• Точки за повдигане за по-лесно 

транспортиране 
• Боядисана с червена боя RAL 3000

електрическа 
ПротивоПожарна ПомПа   
– одобрена от FM 

Електрически мотор
• Фактор на безопасност и висока надеждност 
• Високонадежден Grundfos IEC двигател, 

одобрен от FM
Опция
 • Одобрен от UL двигател за   

 противопожарни помпи

Контролер за електрическа 
противопожарна помпа
• Одобрени от FM контролери със CE маркировка, 

проектирани съобразно стандарта NFPA 70 
• Клас на приложение NEMA 2 –  

съответства на стандарта IP 42
• Микропроцесорно управление и рекордер 

(принтер) за налягане/събития
Опция 
 • Регистрация от UL и одобрение по CSA 
   Опции за стартиране на двигателя:  

 Звезда/триъгълник, мек старт,  
 автотрансформатор

 • USB комуникационен порт (запис на събития  
 за 7 дни и налягане - 15 дни)

Противопожарна помпа 
• Одобрена от FM по стандарта NFPA 20
• Фабричен тест за работни параметри и хидростатичен тест 
• Проектирана за най-висока ефикасност, лесно поддържане и 

обслужване
• Програма "Бърза доставка" за осово засмукващи и двойно втичащи 

модели
• Достъпни като линейни и вертикални турбинни помпи 
• С ANSI фланци (осово засмукващи помпи са с DIN фланци)
Опция
 • Одобрение от UL за пожар
 • Адаптери за DIN фланци   



Комплект акумулатори
• Комплект от два акумулатора 

(оловни) 24 V осигуряват 
достатъчно захранване и 
висока надеждност

• Оразмерен съгласно стандарта 
NFPA 20

Опция
 • Никел-кадмиеви акумулатори

Резервоар за гориво
• Проектиран и оразмерен 

съгласно стандарта NFPA 20
• Едностенен
Опция
 • Едностенен с колекторен  

 леген
 • Двустенен резервоар
 • Одобрен от UL

дизелова 
ПротивоПожарна ПомПа 
– одобрена от FM 

Съединител
• Гъвкав щифтов съединител от 

Centraflex, одобрен от FM
• Без нужда от поддръжка
• Компенсира отклонение на вала 

в аксиално, радиално и ъглово 
направление

• Максимална работна надеждност 
(fail-safe) 

Опция
 • Одобрен от UL

Противопожарна помпа 
• Одобрена от FM
• Фабричен тест за работни параметри и хидростатичен тест 
• Проектирана за най-висока ефикасност, лесно поддържане и 

обслужване
• Програма "Бърза доставка" за осово засмукващи и двойно 

втичащи модели
Опция
 • Одобрение от UL
 • Линейни и вертикални турбинни помпи 
 • Адаптери за ANSI или DIN фланци

Дизелов двигател
• Одобрен от FM "John Deere" двигател с индустриален заглушител и 

гъвкав ауспух
• Фактор на безопасност съгласно NFPA 20 
• За да осигури оптимални работни параметри, всеки дизелов помпен 

агрегат е тестван в нашата лаборатория след окончателното сглобяване
• Двигателят се охлажда от топлообменник, за да се осигури правилна работа
Опция
 • Одобрен от UL
 • Шумозаглушител за жилищни райони 
 • Други марки двигатели

Рама
• Заварена рама с устойчива конструкция 

осигурява лесно центриране на двигателя, 
противопожарната помпа и контролера 

• Затворена рамка (събира течности)
• Точки за повдигане за по-лесно 

транспортиране 
• Боядисана с червена боя RAL 3000

Одобрена от FM
• Логото FM гарантира, че дизеловите 

противопожарни помпи са сглобени от 
одобрени от FM компоненти в одобрен и 
оторизиран от OEM и FM завод

 Контролер за дизелова 
противопожарна помпа 
• Одобрени от FM контролери с CE 

маркировка
• Клас на приложение NEMA 3R, 

съответства на стандарта IP 24
• Принтер за регистриране на  

събития за 7 дни и налягане - 15 дни
• Прости процедури за стартиране и 

поддръжка
Опция
 • Одобрен от UL



ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 
РЕШЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА

Ние в Grundfos винаги сме смятали, че големите 
предизвикателства са в цялостния проект.  
Ето защо ние предлагаме напълно завършени 
решения, които задоволяват изискванията дори  
и на най-трудните задачи.

Разширена програма  
"Бърза доставка"
Нашата програма "Бърза доставка" предлага не 
само електрически и дизелови осово засмукващи 
и хоризонтални двойно втичащи помпи. Ние 
доставяме също:
• Линейни противопожарни помпи
• Вертикални турбинни помпи (за мокри шахти 

или за приложения, в които не е достъпно 
положително входно налягане) 

отвъд стандартните Продукти

Дуплексна система на Grundfos 
предлага електрически и дизелов 
двигател за по-голяма сигурност.

Модулни системи
Grundfos проектира и доставя системи по поръчка, 
които удовлетворяват вашите специфични нужди. 
Ние монтираме противопожарната помпа, 
двигателя, контролера, тръбните връзки и пълното 
окабеляване на обща рама или на модулна рама за 
финално сглобяване на място. 

Напълно завършени системи в 
контейнер
С напълно завършените системи на Grundfos, 
необходимото време за монтиране и пускане на 
системата е много малко. Нашите пакетирани 
системи съдържат интегрирана помпа и контролен 
център:
• Дизелов двигател
• Всички необходими контролери
• Вътрешна тръбна система
• Фитинги
• Вътрешно окабеляване
• Пълна инсталация, която отговаря на 

изискванията на UL, FM, NFPA 13 и NFPA 20



Belchatow Power, Лодз
Когато Alstom Power построи своята нова 
електростанция в Белшатов, близо до Лодз 
в Полша, той избра Grundfos за доставчик 
на помпените системи за противопожарните 
хидранти и спринклерните инсталации, защото 
ние предложихме комплексно решение – помпи, 
контролни прибори и аксесоари, монтирани на 
обща рама.

Инсталирани помпи: 
• 2 x FK200-150/320-JU6H-UF30 комплект помпи 

с резервоар за гориво, контролер и двигател, 
обединени в общ блок

• 1 x CR3-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ
• 1 x пусково табло за пилотна помпа, UL/FM 

сертифицирано

реализирани Проекти
Европейски проекти на Grundfos с одобрени по FM противопожарни системи

Име на проект Местоположение Държава Приложение Оборудване
Hotel Beach Вилямура Португалия Курорт Две електрически 
     с осово засмукване
IKEA Матосиньос Португалия Склад Дуплекс
GDF Монтьо Франция Електростанция Електрическа 
     с вертикална турбина 
SATO Атина Гърция Завод Дуплекс
Hager Атина Гърция Склад Дуплекс
Jumbo Лимасол Кипър Склад Дуплекс
ThyssenKrupp Терни Италия Завод Дизелова двойно втичаща
Pinewood Campus Уокингхам Великобритания Офис сграда Дизелова с осово засмукване
Kohler Mira Челтенхам Великобритания Фабрика Дизелова двойно втичаща
Henkel Истанбул Турция Завод Дизелова двойно втичаща



ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ 
ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Пълната гама включва съЩо 
и Поддръжка
Обслужването на Grundfos не е ограничено 
само до доставката на продукта. Ние сме на 
разположение през целия процес на проектиране, 
инсталиране, поддръжка и обучение.

Ние сме особено горди със своята система RAPID.  
RAPID е всестранна електронна програма за избор 
на продукти, която предлага уникална помощ в 
процеса на проектиране.  

Програмата предлага следните предимства:
• Позволява на търговските офиси бързо и 

прецизно да избират подходящи помпени 
системи за вашите нужди.

• Генерира оферти с цялата необходима търговска 
и техническа информация

• Предава пълната инженерна информация към 
нашите бизнес партньори 

Чрез RAPID вашият проект е с една стъпка напред.



ексПертен оПит  
в сърцето на евроПа
Grundfos Валщад –  
Европейският технологичен 
център
Технологичният център на Grundfos, разположен 
в северната част на Германия, е удобно място за 
извършване на многобройни дейности за развитие 
на технологиите, производството и знанията, които 
стоят зад добрите противопожарни системи. 

Центърът във Валщад предлага:
•  Съоръжения за производство, сглобяване и 

тестване, одобрени от FM и VdS
•  Сертификати за качество като ISO 9001, 14001, 

18001 и EMAS
•  Открити тестове, където потребителите могат да 

наблюдават тестването на техните продукти
•  Складове за помпи, електродвигатели, дизелови 

двигатели и табла за управление
•  Подпомагане на потребителите за приложения, 

проектиране на системи, логистика, продажби и 
сервиз



Грундфос БълГария Еоод
София 1592, Район Слатина,
ул. ”Източна Тангента” 100
Тел: 02/49 22 200, Факс: 02/49 22 201

www.grundfos.bg
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GRUNDFOS 
ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ

Grundfos е доставчик на пълна гама противопожарни 
системи, които отговарят напълно на световно 
признати одобрения и сертификати. Ние проектираме, 
произвеждаме и сервизираме нашите противопожарни 
помпени системи из целия свят и нашите продукти са 
прочути със своето качество и надеждна работа.

Области на приложение на продуктите на Grundfos:
• Индустриални съоръжения
• Комунално водоснабдяване
• Топлофикационни централи
• Климатизиращи/отоплителни системи
• Противопожарна защита
• Охладителни системи
• Напоителни системи


