
Perfekt vandtryk i private boliger: Grundfos lancerer ny trykforøgerpumpe

De fleste boligejere har sikkert prøvet det: At stå under bruseren og pludselig opleve, at der ikke er tryk nok på vandet til at få skyllet shampooen ordentligt
ud af håret – sikkert fordi familien bruger vand i køkkenet eller bilen er ved at blive vasket. Det er ganske enkelt irriterende. Med lanceringen af den nye
SCALA2 trykforøgerpumpe tilbyder Grundfos boligejere i en- og tofamiliehuse perfekt vandtryk – selv når der tappes fra flere haner på samme tid.

Lavt eller varierende vandtryk er lige så almindeligt, som det er upraktisk. Faktisk viser en nylig undersøgelse, at 80 % af alle boligejere kæmper med dette
problem fra tid til anden*. Men det ændrer en ny trykforøgerpumpe fra Grundfos på. 

"De fleste boligejere har nok lært at leve med dårlig komfort i form af lavt eller varierende vandtryk, fordi de ikke tror, at problemet kan løses, eller fordi de
forventer, at det vil kræve mange dages dyrt vvs-arbejde at løse. Men det er ikke tilfældet," forklarer Martin Andersen, salgschef hos Grundfos. 

"Med den nye SCALA2 trykforøgerpumpe kan boligejerne få perfekt vandtryk. SCALA2 registrerer nemlig enhver ændring i vandtrykket og øger det straks til
det nødvendige niveau. Så selv om du tager et brusebad, mens bilen bliver vasket udenfor, og der er skruet helt op for køkkenhanen, forbliver trykket
konstant. Det kalder vi det perfekte vandtryk. Og så er der en stor fordel mere: Installationen tager ikke lang tid. Til gengæld varer komforten ved i årevis”,
uddyber salgschefen.

Kompakt og støjsvag  
SCALA2 indeholder både pumpe, motor, beholder, sensor, drev og kontraventil i én og samme kompakte enhed og vejer kun 10 kilo. Det betyder, at den
ikke fylder mere, end at den kan være i et almindeligt køkkenskab. Med et støjniveau på 47 dB (A) ved normal brug er SCALA2 lige så støjsvag som en
moderne opvaskemaskine eller den lave summen af en dæmpet samtale. Det gør SCALA til en af de mest støjsvage trykforøgere på markedet i sin klasse.
 

"Vi talte med mange boligejere og installatører under udviklingsprocessen, og vi erfarede hurtigt, at komfort er mere end bare en stabil vandstråle. Så vi
prioriterede at nedbringe støjniveauet ved at tilføje en super støjsvag motor og anvende vandkøling i stedet for en støjende ventilator”, tilføjer Martin
Andersen. 

Større brugervenlighed 
SCALA2 er udviklet med henblik på brugervenlighed. Det er en plug-and-pump-løsning, og vandtrykket kan justeres straks på det brugervenlige kontrolpanel.
 

"Vi har udviklet SCALA2 til at være så nem at betjene som muligt. Men vores mål er, at de fleste boligejere slet ikke behøver at betjene den. SCALA2 er
selvregulerende og vedligeholdelsesfri, så du slipper for at tænke på vandtrykket og bare kan nyde den luksus, det er at kunne tage et behageligt brusebad,
når du vil." 

Du kan læse mere om løsningen på grundfos.dk/scala2
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*Udført for Grundfos af AIM Create sommeren 2015. Undersøgelsen omfattede mere end 3200 deltagere fra USA, Rusland, Kina og Italien. 
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