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. Automatické a bezproblémové čerpání odpadních vod.
o Snadná, rychlá a levná instalace při pouŽití lehké plastové

nádrže.
o PouŽitív domácnostech i v průmyslu.

PouŽití
Sigmabox je ma|á kompaktní přečerpávací stanice, s|ouŽícÍ k přečerpávání
odpadních vod v domácnostech iv průmys|u do výše po|oŽené kana|izačnÍ
jímky nebo kanalizační sítě.

PouŽité ponorné ka|ové čerpadIo a p|ovákový spínač zabezpeču1í automatické
čerpání i ve|mi znečištěných vod Rezací zařízení čerpadla účinně rozmě|ňuje
hrubé nečistoty organického charakteru a hadrové zbytky tak, Že se dajÍ čerpat
ootrubím ma|ého orůměru
Cerpadlo je insta|ováno pomocí spouštěcího zařízení a spojovacího uzlu do
speciá|nÍ po|ypropylenové nádrŽe o objemu 190 |itrů Spouštěcí zařízenÍ umoŽ-
ňuje snadnou a rych|ou ínsta|aci, kontrolu nebo výměnu čerpad|a.
Sigmabox |ze instaIovat uvnitř domu ve sk|epních i suterénních prostorách
nebo vně domu
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Typ čerpad|a 5O-GFRU 5O-GFZU

oběŽné ko|o vt flve s Tezaclm

Tep|ota čerpané kapa|iny max t ("C) 40

Elektromotor jed noÚ ČeIový

Příkon motoru při Q..' P] (kW) '1,55 1 ,55 18

Izolace krytí Tř F; |P 68: 10m

Napětí U (V) 230 400 400

Kmitočet f (Hz) 50

Jisticí proud max | (A) 9 32 32

otáčky n (min.l) 2840 2800 2800

Hmotnost čerpad|a m (ks) 26 26 25

Hmotnosi nádrze
VČetně spouštěcinozarizeni m (ks) 29

N
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Schéma uspořádání
1 - ponorné kalové čerpad|o
2 - spouštěcí zařÍzení
3 - p|ovákový spínač
4 - výt|ačné potrubí čerpad|a
5 - vstupy pro přítok vody

a ventilace
6 - po|ypropy|enová nádrŽ
7 - víko nádže

Změna techn1ckých údajů a vyobrazen
vyhrazena


