
BOOSTERS / DRUKVERHOGERS 

DE GRUNDFOS MQ 

 

 



Het compacte waterleidingbedrijf 

De Grundfos MQ is een 
zelfaanzuigende, compacte 
pomp en drukverhoger, 
bedoeld voor de huishou-
delijke watervoorziening in 
en rondom: 

• Woonhuizen 

• Vakantiewoningen 

• Boerderijen, broeikassen 

of overal waar u een 
compacte, betrouwbare en  
eenvoudig te installeren 
pomp nodig heeft.  
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Overzicht van eigenschappen 
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Flexibele persaansluiting 

RVS pomplichaam 

Gebruikersvriendelijk 
bedieningspaneel 

Signalering voor 
droogloopbeveiliging 

Ingebouwde 
druktank 

Ingebouwde 
terugslagklep 

Thermische 
beveiliging 

Geluidsarme 
werking 

Eenvoudig 
toegankelijke 

aftapplug 

Eenvoudig 
toegankelijke 

aanzuigplug 



Bereik 

• Capaciteitsbereik: 
Debiet max. 4,5 m3/uur 
Opvoerhoogte max. 45 m 

• Systeemdruk: 
Max. 7,5 bar 

• Voordruk: 
Max. 3 bar 

• Zuighoogte: 
Max. 8 m 

• Gewicht: 
13 kg 
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Hoe het werkt 
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Hoe het werkt: Starten en stoppen 

• Druk- en 
debietschakelaars worden 
gebruikt om de pomp te 
regelen 

• De pomp start wanneer 
debiet of lage druk 
gedetecteerd worden 

• De pomp stopt wanneer 
geen debiet wordt 
gedetecteerd 
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Hoe het werkt: Zuighoogte 

De MQ kan zuighoogtes van 
maximaal 8 m aan. 

Maar zelfs met deze 
mogelijkheid moet rekening 
worden gehouden met de 
lengte van de zuigleiding. 

De curve geeft deze 
beperkingen weer. Zo dient 
bijvoorbeeld bij een 
zuighoogte van 2,5 m de 
lengte van de leiding niet 
meer dan 24 m te zijn. 
 

Omstandigheden: 

• Debiet: 2m³/uur / 9GPM 

• Leiding: 1 inch PEL (plastic) 
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Zuigleiding 



Eigenschappen & voordelen: Compact ontwerp 

Eigenschappen 

De MQ beschikt over een 
ingebouwde: 

• Pomp-unit 

• Druktank 

• Drukschakelaar 

• Debietschakelaar 

• Terugslagklep & aansluitingen 

Voordelen 

• Eenvoudig te kiezen 

• Eenvoudig te installeren & 
bedienen 

• Ruimtebesparende opstelling 
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Eigenschappen & voordelen: Eenvoudig te 
installeren 

Eigenschappen 

• Geïnstalleerd met slechts 
twee leidingaansluitingen  

• Persaansluiting kan onder 
een hoek 5° 

• Geen afzonderlijke 
instelling nodig 

• Watergekoelde motor 

Voordelen 

• Kortere installatietijd & 
minder kosten 

• Plug & pomp 

• Geen extra ruimte nodig 
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Eigenschappen & voordelen: Geluidsarm 

Eigenschappen 

• Watergekoelde motor 
zonder ventilator geeft 
minder lawaai 

• Automatische 
zelfaanzuigende klep 
zonder jet-lawaai 

Voordelen 

• Meer comfort, vooral bij 
opstelling binnenshuis 
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Eigenschappen & voordelen: 
Droogloopbeveiliging 

Eigenschappen 

• Geïntegreerde 
debietschakelaar 

• Geïntegreerde 
drukschakelaar 

• Geïntegreerde elektronica 
voor besturing 

Voordelen 

• Beschermt de pomp en  
zorgt voor probleemloze 
werking  

 

 van 15 



Eigenschappen & voordelen: Ingebouwde tank 
 

Eigenschappen 

• Druktank 

• Terugslagklep is in de 
pomp geïntegreerd 

Voordelen 

• Water is onmiddellijk 
beschikbaar 

• Voorkomt terugstroming 
door toevoerleiding en 
stijgleiding 
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Eigenschappen & voordelen: Zelfaanzuigend 
 

Eigenschappen: 

• Ingebouwde automatische 
zelfaanzuigende klep 

Voordelen: 

• Eenvoudig te installeren - na het 
aanzuigen voert de MQ het water op 
naar de pomp 

• Goede luchtverwerking 
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www.grundfos.nl 


