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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

AQUAFIX ASPRI 15-3 EN AQUAFIX ASPRI 15-5

De ASPRI 15-3 pomp is te gebruiken voor het aansluiten van 4 
 toiletten, een wasmachine en maximaal 3 tuinkranen. De APSRI 
15-5 kan iets meer, globaal 8 toiletten en 5 tuinkranen. De afstand 
die de pomp kan overbruggen aan de perszijde is maximaal 8  meter 
hoog en 30 meter lang bij de ASPRI 15-3, de ASPRI 15-5 kan daar 
15  meter en 40 meter. Deze zelfaanzuigende centrifugaalpomp is 
bedoeld voor horizontale opstelling en uitgerust met 4  waaiers. 
De behuizing van de pomp is van messing en roestvrij staal. Het 
 binnenwerk is van roestvrij staal en keramische koppelingen, 
 speciaal voor regenwater ontwikkeld. De aansluitingen van de   zuig- 
en perszijde zijn 1" binnendraad. De pomp wordt geleverd inclusief 
drukschakelaar voor een drukafhankelijke in- en uitschakeling van 
pomp. Tevens is de drukschakelaar voorzien van een manometer, 
LED indicatie en droogloop bescherming.
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Werking:
1. Aanzuigaansluiting (1" bi) voor de leiding uit de regenwatertank. De 

 binnenpomp zuigt regenwater aan vanuit de tank. De lengte van de 
 aanzuigleiding tussen de pomp en de tank mag niet langer zijn dan 
15 meter.

2. Perszijde aansluiting (1" bu) voor de leidingen naar de toiletten, 
 wasmachine en/of andere tappunten. Het aangezogen regenwater 
 verlaat de pomp via de drukregelaar.

3. De drukregelaar zorgt ervoor dat de pomp aanslaat wanneer er water 
 gevraagd wordt en schakelt de pomp weer uit als er geen water meer 
nodig is. De manometer geeft de actuele druk in het leidingsysteem 
weer tussen de pomp en de aangesloten tappunten. Om de pomp in 
gebruik te nemen dient de aanzuigleiding en het pomphuis gevuld te 
zijn met  water. Het is dus noodzakelijk om in de aanzuigleiding een 
 terugslagklep te plaatsen. Hiervoor kunt u bij pompaccessoires terecht. 
Hier zijn ook drijvende aanzuigarmaturen met terugslagklep te  verkrijgen 
die ervoor zorgen dat er altijd helder water aangezogen wordt.

type ASPRI 15-3 ASPRI 15-5

vermogen 900 watt. 1350 watt.

max. capaciteit 3,6 m³/h 5,4 m³/h

max. druk 3,5 bar. 5,2 bar.

gewicht 11,3 kg. 11,5 kg.

temperatuur 5-35 °C 5-35 °C

condensator 20 25

specificaties

aansluiting DN1 1" bi

aansluiting DN2 1" bi

lengte L 409 mm.

breedte B 153 mm.

hoogte H 150 mm.

toerental 2900


