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Grundfos Conlift
Automatische condensaat afvoer unit
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weg met condensaat
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een betrouwbare partner
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WANNEER CONDENSAATAFVOER NODIG IS

Conlift2 pH+Conlift1 en Conlift2
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Condensaat kan in verschillende toepassingen voorkomen: 
in combinatie met ontvochtigers, in airconditioningsystemen, 
in commerciële koelinstallaties en vooral in de vaak ge-
bruikte, moderne condensatieketels. Grundfos’ verbeterde 
serie van opvoerunits, de CONLIFT1, CONLIFT2 en CONLIFT2 
pH+, is gebaseerd op meer dan tien jaar ervaring en voor-
ziet in de behoefte van zowel de particuiliere als de zake-
lijke gebruiker. 

Het condensaat van condensatieketels bv. is vrij agressief. 
In gasketels verhoudt de pH-waarde zich tussen de 3 en 4, 
terwijl dat in olieketels gemakkelijk minder dan pH 3 kan 
zijn. Dit stelt het materiaal op de proef en vereist een nauw-
gezet ontwerp van de unit. In geval van oliecondensatieke-
tels en ketels met een vermogen >200 kW is de neutrali-
satie van het agressief condensaat in principe aangeraden. 

Eenvoudige installatie, eenvoudig onderhoud en stille wer-
king zijn typische kenmerken van de nieuwe CONLIFT reeks.

het PrinCiPe
De Grundfos opvoerunits verzamelen het condensaat van 
het toestel en voeren het tot 5 m hoogte en over vele meters 

afstand naar de gewenste afvoerbuis af. Een geavanceerd 
design en zorgvuldig uitgezochte componenten zorgen dat 
de condensaatafvoer met de CONLIFT even betrouwbaar is 
als het gebruik van natuurlijke afloop. 

sterke Punten Van de Conlift 
de motor-/pompeenheid kan 180° worden gedraaid wat 
de flexibiliteit in het installatieproces vergroot. om in-
stallatie verder te vereenvoudigen, zorgen vier symmetri-
sche inlaataansluitingen, voor aansluitbaarheid vanuit 
alle richtingen. 

Alle ConLIfT units kunnen op de vloer of aan de wand 
gemonteerd worden. Het vereiste installatie-materiaal is 
inbegrepen, zoals de afvoerslang van 6 m en verschillen-
de aansluitstukken voor de afvoerbuizen van de ketel en 
de afvoerslang. 
de units worden geleverd met een vooraf geïnstalleerde 
terugslagklep, bevestigd met bajonetsluiting met een 
vergrendelmechanisme om los schieten te vermijden. 
de afvoer is geschikt voor slangen van 8 mm en 10 mm. 
Alle units hebben beschermingsgraad IP24, waardoor ze  
flexibel ingezet kunnen worden. Bovendien is een alarm-

conlift – een betrouwbare partner in 
het afvoeren van condensaat
de volledige nieuwe generatie grundfos opvoerunits voor 
condensaatafvoer biedt unieke oplossingen, wanneer condensaat 
niet afgevoerd kan worden via natuurlijke afloop of indien het 
toestel onder terugstroomniveau in een kelder geplaatst is.  
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contact uitgerust met 1,7 m draad, gestuurd door een vlot-
ter om een hoog waterpeil in de ConfLIfT op te sporen. 
Het contact kan gebruikt worden om een extern alarm te 
activeren of om de condensaatbron uit te schakelen. 

unieke kenmerken
Alle CONLIFT units bezitten een combinatie unieke ken-
merken om betrouwbare condensaatafvoer te verzekeren:
>  Een voldoende grote tank met een groot nuttig volume 

beperkt het aantal pompschakelingen
>  Uitgerust met een motor die tot 60 pompschakelingen 

per uur mogelijk maakt en kunnen zelfs grote ketels 
eenvoudig worden afgetapt ondanks het compacte 
design. 

>  Een speciaal waterslot onder de vier inlaataansluitingen 
en een condensatielabyrint op de vlotterschakelaar 
voorkomen efficiënt dat de verdamping van warm 
condensaat in de unit corrosie van de elektrische 
componenten veroorzaakt. 

> zuurbestendige, roestvaststalen as is dubbel bekleed met      
    een rubberhuls. 
>  Een speciaal afdichtsysteem voorkomt corrosie van de 

lagers.

>  Alle niveauschakelaars zijn uitgevoerd in een zeer 
betrouwbaar en beproefd vlotterschakelaardesign – 
gevoelige elektronische onderdelen zijn vermeden.

>  Een manuele testknop zorgt voor snelle bedrijfscontrole – 
na installatie en tijdens het onderhoud.

Indien de veiligheidsvereisten hoger zijn, biedt de CONLIFT2 
een geïntegreerd alarm, dat een extra geluidssignaal 
verzendt in geval van een hoog waterpeil. Het alarm kan 
ook optioneel een extra pompstart activeren waardoor de 
condensaatbron niet uitgeschakeld hoeft te worden en 
condensaatafvoer gegarandeerd blijft.

De CONLIFT2 pH+ combineert al deze uitzonderlijke 
kenmerken van de CONLIFT2 met een bovenop gemonteerde, 
neutraliserende unit. De neutraliserende unit verhoogt 
de pH-waarde van het agressieve condensaat voordat het 
afgevoerd wordt naar het afvoersysteem van het gebouw. 
Dankzij de unieke flexibiliteit kan de neutraliserende unit 
ook naast het opvoerstation voor condensaat geïnstalleerd 
worden.
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koelinstallatie

ontvoCHtiger

EEN BETROUWBARE OPLOSSING VOOR ELKE 
TOEPASSING
Condensaat kan in verschillende toepassingen voor- 
komen, waaronder ontvochtigers, in koelinstallaties, air-
conditioningsystemen en in moderne condensatieketels. 
Een opvoerunit is de vanzelfsprekende oplossing wanneer na-
tuurlijke afloop niet mogelijk is.
 
Afhankelijk van waar het condensaat voorkomt, is het min 
of meer agressief. In condensatieketels heeft het conden-
saat een pH-waarde van veel minder dan 7, wat vraagt om 
zorgvuldig uitgezochte materialen die bestand zijn tegen 
de zure vloeistof. In gasketels bevindt de pH-waarde van 
het condensaat zich normaal tussen pH 3 en pH 4. Dergelijk 
condensaat kan zonder verdere behandeling afgevoerd 
worden.

Het condensaat gevormd in olieketels heeft echter gemak-
kelijk een pH-waarde van minder dan 3 en vereist een 
neutralisatie van het zuur condensaat tot een niveau rond 
pH 7 om beschadiging van de afvoer- en rioolbuizen van 
het gebouw te voorkomen.

Voor welke uitdaging u ook staat, de CONLIFT voorziet u 
van een veilige oplossing voor een betrouwbare en duur- 
zame condensaatafvoer en geheel op maat van de toe-
passing.
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