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EEN UNIEKE RANGE mET SUPERIEURE 
KENmERKEN VOOR EEN BREDE TOEPASSING

de Combinatie van unieke kenmerken en een geavanCeerd design 
van de Conlift reeks bieden maximale prestaties wat betreft be-
trouwbaarHeid, installatie en onderHoudsvriendelijkHeid.

Speciaal inlaatdesign stopt bezinking en 
verdamping veroorzaakt door de ketel.
Vier voeten onder de inlaten houden de 
vlotterschakelaar vrij bij het onderhoud.

Roestvaststalen motoras extra beschermd door 
een lagerbuscombinatie.
Roterende lipafdichting beschermt het lager en de 
motor tegen verdamping van de tank.
Zelfontluchtende hydraulica.

Speciaal design van de vlotterschakelaar 
voorkomt controleerbare verdamping van de 
tank en corrosie van de microschakelaars.
Vocht van de tankzijde condenseert onder de 
kap en vloeit terug in de tank.
Zeer betrouwbaar en robuust design van de 
vlotterschakelaar - geen gevoelige elektronische 
onderdelen.

IP 24 deksel ter bescherming tegen opspattend water.
Twee druksluitingen voor eenvoudige toegang tot de 
tank voor onderhoud.

CONLIFT2
Geïntegreerd geluids alarm.
Optioneel extra pomp start bij hoog waterpeil 
of uitschakeling van de  condensaatbron.

4 voldoende grote inlaataansluitingen.
Speciale rubber inlaatringen dichten af en fixeren 
de inlaatslang. 
180° draaibare pompcomponent om de 
afvoerpositie te kiezen.

180°
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Getrapte uitlaatmof voor slangen met Ø 8 en Ø 10 mm.
Bajonetbevestiging van de terugslagklep met 
intelligente vergrendeling voor eenvoudig onderhoud 
en om ongewenste ontgrendeling te voorkomen.

Speciaal design van de vlotterschakelaar 
voorkomt controleerbare verdamping van de 
tank en corrosie van de microschakelaars.
Vocht van de tankzijde condenseert onder de 
kap en vloeit terug in de tank.
Zeer betrouwbaar en robuust design van de 
vlotterschakelaar - geen gevoelige elektronische 
onderdelen.

Intelligent evenwicht voor de meest eenvoudige 
afstelling in de wandgemonteerde installatie.

CONLIFT2 pH+
Wordt geleverd met een flexibele, bij te vullen 
neutraliserende unit ofwel:
> compact bovenop gemonteerd
> ofwel naast hevelstation

Met intelligent evenwicht van de opvoerunit en 
de neutraliserende eenheid.

CONLIFT2
Geïntegreerd geluids alarm.
Optioneel extra pomp start bij hoog waterpeil 
of uitschakeling van de  condensaatbron.

Manuele test- en bedrijfsfunctie

… zorgt voor een snelle functionele test zonder 
water te moeten bijvullen, om de installatie te 
controleren of na onderhoud.
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PRESTATIEVERmOGEN EN TOEBEhOREN

De CONLIFT1 en CONLIFT2 zijn volledig vooraf geassem-
bleerde opvoerunits voor condensaatafvoer met een 
pH-waarde ≥2,5. De units werken volledig automatisch 
wanneer het condensaat in de tank vloeit en vergen geen 
speciaal onderhoud.

De CONLIFT1 wordt geleverd met een geïntegreerd NC/NO-
contact dat een hoog waterpeil opspoort, waardoor de ketel 
uitgeschakeld kan worden.

De CONLIFT2 beschikt ook over een geluidsalarm in geval 
van een hoog waterpeil met optionele uitschakeling van de 
condensaatbron of extra motorstart om de continue con-
densaatafvoer te verzekeren.

De CONLIFT2 pH+ is net zoals de CONLIFT2, maar is extra 
voorzien van een neutraliserende unit voor toepassingen 

waar condensaat met een pH-waarde van minder dan 2,5 
voorkomt. Het speciaal granulaat brengt het zure conden-
saat naar een neutraal niveau. De neutraliserende unit kan 
ook links of rechts van de CONLIFT geïnstalleerd worden.

Alle units kunnen aan de wand of op de vloer gemonteerd 
worden en worden geleverd met al het nodige installatie- 
materiaal, waaronder de afvoerslang van 6 m, het aansluit-
stuk voor de afvoerbuis van de ketel tot 40 mm en het 
verbindingsstuk voor de aansluiting van de afvoerslang op 
de afvoerbuis van het gebouw van 21,5 en 40 mm.

De CONLIFT2 pH+ beschikt ook over aansluitstukken voor de 
neutraliserende unit, indien deze naast de condensaat-
pomp geïnstalleerd wordt, 1,2 kg neutraliserend granulaat 
en pH-tester om het neutraliserend vermogen te 
controleren.

De CONLIFT1 en CONLIFT2 zijn volledig vooraf geassemDe CONLIFT1 en CONLIFT2 zijn volledig vooraf geassem- waar condensaat met een pH-waarde van minder dan 2,5 De CONLIFT1 en CONLIFT2 zijn volledig vooraf geassem waar condensaat met een pH-waarde van minder dan 2,5 waar condensaat met een pH-waarde van minder dan 2,5 

Conlift1 Conlift2 Conlift2 pH+

toebeHoren
Conlift1 en Conlift2

en pH-tester om het neutraliserend vermogen te 

toebeHoren
Conlift1 en Conlift2

8 9

toebeHoren inbegrepen  
Conlift2 pH+

afmetingen 
Conlift1, Conlift2 
en Conlift2 pH+

Conlift1 
en Conlift2

Conlift2 pH+
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werking
De CONLIFT zorgt voor de afvoer van ketels met een vermogen van 200 kW die tot 32 l condensaat per uur genereren tot een opvoerhoogte van 5 m.
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toebehoren p/n

Slanguitbreiding van 6 m met aansluitstuk voor afvoerslang  
met Ø10/14 mm persslang 97936177
 
Alarm PCB om de CONLIFT1 te upgraden 97936209

Bijvulpakket granulaat, 4x1,4 kg voor de CONLIFT2 
pH+ en pH+ Box, met pH-waarde tester 97936178

pH+ Box inclusief toebehoren en 1.2 kg granulaat  97936176

algemene gegevens conlift1 conlift2 conlift2 ph+

Voeding  1 x 230 V + -6%, 50 Hz** 

Afmetingen L x H x B                                                                      258 x 183 x 165  258 x 293 x 165

P1   75 W 

Nominale stroom  0.65 A 

Inlaataansluiting/afmeting   4 x Ø28 mm 

Afvoer/slanglengte/materiaal  Ø10(8) mm/6 m/PVC 

Gewicht                                                                         3.1 kg  4.3 kg

Tank volume/nuttig volume  2.65/0.9 l 

Max. opvoerhoogte/max. capaciteit   5.7 m/588 l/h 

Max opvoerh. tot afvoerbuis ketel van 200 kW = 32 l/h  5.0 m 

Max starts per uur  60 start/h 

pH                                                                       >2.5  <3*

Max. medium temp.  50 °C/90 °C for 5 min. 

Omgevings temp.  5-50 °C 

Bedrijfscyclus van de motor  S3 30% 1 min.*** 

Hulpomschakelcontact  230 V, 5 A 

Type/lengte voedingskabel  H05W-F36/1.7 m 

Geluidsniveau  <47 dB(A) 

Geluidsniveau alarm n.v.t.                                                                          80 dB(A) 

Draadkabel alarmcontact  250 V/2.5 A/1.7 m 

* Olieketels en gasketels >200 kW aangeraden
** 60 Hz op aanvraag
*** Motor met ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging

conlift1

product nr. conlift1 conlift2 conlift2 ph+

Met stekker 98143832 97936158 97936172
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TOEBEhOREN EN GEGEVENS

toebeHoren inbegrepen  
pH+ box 

pH+ box
De pH+ Box is een neutraliserende unit die aangebracht 
kan worden om de CONLIFT1 en CONLIFT2 te upgraden, 
wannneer agressief condensaat van gas- en vooral 
oliecondensatieketels geneutraliseerd moet worden. De 
box kan bovenop of naast de opvoerunit geïnstalleerd  

 
worden en wordt geleverd met het nodige toebehoren voor 
de wand- of vloermontage. 1,2 kg granulaat en een pH-
tester om de zuurtegraad van het condensaat te meten zijn 
ook inbegrepen. De pH+ Box kan ook toegepast worden bij 
andere merken van opvoerunits.

Conlift1 Conlift2 pH+ box
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weg met condensaatover Grundfos

Grundfos is een toonaangevende fabrikant van pompen 
voor gebruik in en rond het huis. We leveren verwarming en 
water op vraag en zorgen voor automatische regeling van de 
systemen. We helpen u om afvalwater efficiënt af te voeren 
en kelders leeg te pompen in geval van overstroming. We 
vangen regenwater op en besproeien de tuin. Daar waar 
de waterdruk laag is of schommelt, hebben we systemen 

om de druk efficiënt op te drijven en constant water te 
voorzien. En onze oplossingen staan ter beschikking van 
klanten in elk continent. Met experts op het gebied van 
verkoop, ondersteuning en service in 45 landen over de hele 
wereld heeft u gegarandeerd eenvoudig toegang tot de 
uitgebreide knowhow over pompen en pomptoepassingen 
– in uw eigen taal.

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Grundfos nederland B.V.
Postbus 22015
1302 CA Almere
Tel: +31 884 786 336
www.grundfos.nl

Grundfos Bellux nV
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel: +32 3 870 73 00
www.grundfos.be


