
VORTOBOX   kompletna przepompownia przeznaczona do montażu na najniższym poziomie budynku - również w podłożu. S 
Funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych położonych w miejscach
z których jest utrudnione lub niemożliwe wykonanie odpływowej instalacji grawitacyjnej.
Niewielkie wymiary, praktyczny, prostokątny kształt oraz wszechstronnie położone króćce pozwalają na wygodny montaż w podłożu
lub na podłodze. Doskonale nadaje się do podłączenia przyborów położonych na wyższych poziomach budynku. 
Hermetyczny, solidny zbiornik ściekowy z tworzywa o pojemności 100 litrów. 
Do wyboru 4 lokalizacje króćców doprowadzających o110 oraz 5 lokalizacji króćców tłocznych 1"½  w górnej części urządzenia.
Elektroniczna tablica sterująca z zabezpieczeniami przeciążeniowymi pomp oraz systemem alarmowym ze stykami BMS oraz
opcjonalnie moduł GSM wysyłający za pomocą SMS komunikaty dotyczące działania przepompowni, stanowi standardowe
wyposażenie niektórych wersji. Tablica jest wysoce zalecana szczególnie, kiedy urządzenie stanowić ma najważniejszy sposób
odprowadzania ścieków. 

S115DM

UWAGA: powyższy opis dotyczy ogólnie urządzenia tego typu. Szczegółowe parametry danego modelu podano poniżej. 
Przy wyborze modelu oprócz regulaminów i warunków lokalnych w miejscu instalacji, należy uwzględnić rodzaj / ilość napływających
ścieków, odległość / wysokość na jaką mają być wypompowywane, rodzaj użytkowników oraz sposób korzystania przez nich
z przyborów podłączonych do urządzenia. 
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króciec uniwersalny U
Króciec doprowadzający o110
lub tłoczny 1" ½ G.

wentylacja i zasilanie W
Króciec wentylacyjny, którym
poprowadzone będą również 
przewody zasilania oraz sterowania
pompy a także systemu alarmowego.
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króciec tłoczny  T

Króciec tłoczny 1" ½ G.

   typ
wirnika

     wolny 
przelot mm

wydajność
max  l/min

wysokość 
maks.  m

moc P  2

silnika kW
napięcie 
zasilania V

materiały 
obudowy VORTOBOX  S 

* tablica  
sterująca

* Ten model nie zawiera tablicy sterującej z zabezpieczeniem pomp oraz systemem alarmowym.

 115DM DUO 50     INOX 600 12 1,1 230 zalecana


