VLAKZUIGER TYPE PB 120
Art nr. 374PB012-150
Puddle Buddy Vlakzuiger
Specificaties
Product naam:
Product type:
Materiaal motorhuis:
Materiaal pomphuis:
Motor vermogen:
Toerental:
Maximale capaciteit:
Maximale opvoerhoogte:
Pers aansluiting pomp:
Extra:
Kabellengte:
Eenheid:

VLAKZUIGER TYPE PB 120
Puddle Buddy Vlakzuiger
Hoogwaardig slagvast kunststof
Hoogwaardig slagvast kunststof
0,15 kW P2 - 1,5 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
2800 t/min.
7,2 m3/h
7 m.w.k.
1' buitendraad
De pomp zuigt aan tot 1 mm.
Vanaf pomp standaard 10 meter.
per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
TYPE PB 120 MAX.CAP. 7200 L/U MAX. 7 M.W.K. 230 V
Het leveringsprogramma van de Aquafix vlakzuiger dompelpompen omvat:
- Dompelpompen met of zonder automatische aan/uit schakeling
- Optioneel: Pompput in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en
put keuze).
- Optioneel: Vlotterschakelaar incl. contrastekker, voor de schakeling van de pomp.
- Optioneel: Separate hoogwater niveau signalering
- Optioneel: Separate schakelkast voor instelbare in/uit en alarmschakeling van de dompelpomp
- Optioneel: Vlotterschakelaar(s), open meetbel, luchtdruk besturing, hydrostatische niveaumeting voor aan/uit/alarm schakeling van een (separate) schakelkast.
- Optioneel: Buitenkast in RVS of kunststof inclusief alarmlamp voor inbouw van de (separate) schakelkast.
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Balkeerklep in gietijzer of PVC, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Terugslagklep in messing verchroomd of kunststof, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Afsluiter in messing verchroomd of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.
- Optioneel: Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, etc.
De AQUAFIX Vlakzuiger dompelpompen voor lage afzuiging van o.a. ondergelopen ruimten
Automatisch afzuigen bij geringe water¬stand om grotere overstro¬mingen te voorkomen in ruimten zon-der pompschacht of afvoerput bijv. door hoogwater,
stortregen, leidingbreuk, defecte wasmachine, of als noodpomp bij overstromingen.
Door de koelmantel met bovenlig¬gende persaansluiting is uitstekende motorkoeling bij lage waterstand gega¬randeerd (slurpbedrijf).
Opstelling: Stationair of transportabel.
Max. temperatuur van het medium: 35°C, kortstondig tot 60°C
Constructie:
Volledig onderdompelbare pomp bestaande uit:
Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met verticale persaansluiting.
Waaier: Open meerkanaal waaier.
Motor: Beschermklasse IP 68.
Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de (dompel) pomp, eventuele pompput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en
eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.

