Drinkwaterbesturing B-Class
Art nr. 740.180.001
dubbelpomps
Specificaties
Product naam:
Product type:
Certificering:
Materiaal:
DxBxH
(uitwendig):
Aansluiting:
Omschrijving:

Besturing:

Capaciteit pomp:
Technische
gegevens pomp:
Gewicht:
Eenheid:

DRINKWATERSUPPLETIE-set type B-CLASS vlg. DIN1986 en EN 1717,
inclusief dubbele pompinstallatie.
B-CLASS
KIWA & BELGAQUA gecertificeerd.
Kap: PS, Breaktank : PE, Console : verzinktstaal, pomphuis : PP
650 x 550 x 850 mm.
Aansluiting aanzuigleidingen: 2 x 1 bi, drinkwatertoevoer: 2 x 3/4, Persleiding:
1 1/4, Overloop: 2 x Ø 75 mm.
Een compleet systeem voor bodem opstelling voorzien van - Besturing. Geïntegreerde disconnectietank. - Ingebouwde dubbele pompinstallatie.Lengte vlotterkabel: 20 meter. - Levering inclusief B-Class aansluitset.
- Controle van de waterniveau's in de disconnectietank. - Controle van de
waterniveau's in de regenwaterput. - Bedrijfsurenregeling. - Cascade
aansturing van de pompen. - Bij gebrek aan regenwater, systeemstoring of
handmatige bediening, wordt via een proportionele vlotter bijgesupleerd in de
disconnectietank (bedrijfszeker conform EN1717 (Belgaqua Certificaat). De
omschakeling op stadswater kan ook manueel geschieden. De aansluiting van
het stadswater is voorzien van een stagnatiebeveiliging welke het water om de
10 dagen automatisch ververst. Het potentiaal vrij contact is geschikt voor o.a.
een gebouwen beheer systeem.
Capaciteit maximaal: 10 m3/h Opvoerhoogte 20 m.w.k. Maximale druk 4,8
bar.
Motor: 1,6 kW - 50 Hz - 230V
60 Kg. ledig gewicht.
per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
DRINKWATERSUPPLETIE-set type B-CLASS vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief dubbele pompinstallatie. type: B-CLASS
Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater besturingen omvat:
- Regenwatermanager een systeem besturingen van 1 t/m 8 m3/h
Automatische omschakeling op leidingwater zonder bijvullen van het regenwaterput.
Bij de regenwatersystemen wordt, bij leegstand van de regenwatertank het systeem omgeschakeld op drinkwater zonder dat de regenwatertank wordt bijgevuld met
drinkwater. In de Aquafix Refix regenmanager zit een schakelkast die de regenwaterpomp bij onvoldoende regenwater uit een klein ingebouwd reservoir drinkwater laat
aanzuigen. Met een automatisch omschakelsysteem gebruikt u dus nooit meer drinkwater dan nodig is.
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.

