Dompelpomp, Materiaal Rvs.
Art nr. 740.119.76
Combipress 5-60
Specificaties
Product naam:
Product type:
Materiaal:
Technische gegevens
pomp:
Capaciteit pomp:
Drukbesturing:

Omschrijving:

Eenheid:

DOMPELPOMP, materiaal RVS.
Combipress 5-60
Pomphuis RVS Aisi 304, Waaier RVS Aisi-304.
Motor: 0,9 kW (P2) - 50 Hz - 230V - Toerental 2800 T/m.
Capaciteit maximaal: 5,2 m3/h Opvoerhoogte 58 m.w.k. Maximale
hoogte 40 m.w.k. (max. druk 10 bar)
Drukbesturing KIT-02, een speciaal voor regenwatergebruik ontwikkelde
pompbesturing. Met geïntegreerde waterslagdemper, drukbesturing,
manometer en droogloopbeveiliging.
Drukdompelpomp voor continue bedrijf. Perszijde 1 bi, zuigzijde 1 bi.
Levering incl. drijvende aanzuigleiding Twist met 1 meter slang, incl.
drukbesturing KIT-02, incl wandhouder. Kabellengte pomp: 20 meter.
per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
Drukdompelpomp voor continue bedrijf. Perszijde 1 bi, zuigzijde 1 bi. Levering incl. drijvende aanzuigleiding Twist met 1 meter slang, incl. drukbesturing KIT-02, incl
wandhouder. Kabellengte pomp: 20 meter. type: Combipress 5-60
Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater pompen omvat:
- Regenwater zelfaanzuigende pomp voor binnen opstelling
- Regenwater dompelpomp voor plaatsing in de regewaterbufferput
- Regenwater zelfaanzuigende pomp ingebouwd in een complete besturingskast (zie regenwater besturingen)
Een pomp in combinatie met een besturingsysteem is een belangrijk onderdeel van een regenwaterhergebruiksysteem. De pomp verzorgt het transport van het
regenwater vanuit de regenwatertank naar de verbruikspunten(toiletten, buitenkraan, etc.). De besturing zorgt ervoor als het waterpeil in de bufferput laag is (in tijden
van droogte) automatisch overgeschakeld wordt naar drinkwater. Regenwaterrecuperatie op de meest eenvoudige manier wordt gedaan met een zelfaanzuigende
binnenpomp of dompelpomp en een vlotterschakelaar tegen drooglopen. De regenwaterpomp zuigt regenwater uit de regenwaterbufferput en pompt het naar de
gewenste aftappunten. Wanneer de regenwaterbufferput leeg raakt schakelt de droogloop vlotter de regenwaterpomp automatisch uit om de regenwaterpomp tegen
beschadiging te beveiligen.
Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.
Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.

