
UWAGA! 
Wymagane ciśnienie 
w instalacji bieżącej wody nie
niższe niż 1,5 bar.
Każde z urządzeń może
wypompowywać ścieki, również
na odległość. Zasięg poziomy
i pionowy oraz wydajność są
ściśle uzależnione od parametrów 
rurociągu tłocznego.
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Parametry WCFLU

Króciec tłoczny mm                     32/40

Maks. wysokość tłoczenia m           9

Maks. wydajność  l/min                 350

Moc silnika P  kW                          0,62

Napięcie zasilania V                      230

Wirnik                                          otwarty 

WCFLU - rozdrabniacz i pompa w porcelanowej wersji "kompakt". Pozwala na szybkie i wygodne stworzenie
toalety w dowolnym miejscu domu. Zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne WC. Nie wymaga spłuczki - wystarczy
podłączyć wodę złączką 1/2". Uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie przycisku. Otwarty zostaje 
elektrozawór doprowadzający czystą wodę. Po chwili włącza się pompa zasysając, rozdrabniając
i wypompowując zgromadzone w muszli ścieki. Na koniec w muszli pozostaje czysta woda tak jak w normalnym
WC. Porcelana wysokiej jakości. Absolutnie cichy silnik. Duża wydajność zapewniająca komfort użytkowania.
Nowoczesna konstrukcja w której wyeliminowano łatwo blokujący się, stosowany w innych urządzeniach kosz
zbierający. Rozwiązanie to ograniczyło do minimum możliwość zablokowania się pompy przez materiały inne
niż fekalia i papier toaletowy. Deska sedesowa, wysokiej jakości w komplecie. 

WCFLU   45 
Wymiary w mm. 
długość: 465
szerokość: 380
wysokość: 490

                       WCFLU   50 
                                    Wymiary w mm. 
                                    długość: 510 
                                    szerokość: 350 
                                    wysokość: 470
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Uwaga !
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych
dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa.
Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na 
postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji
oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. 
Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 www.borysowski.eu


