VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

SANICUBIC2 CLASSIC IP68 SIURBLYS - 2835.76 €
Gamintojas

APRAŠYMAS:
YPATUMAI • „Sanicubic 2 Classic“ yra du atskiri, subalansuotos apkrovos siurbliai su aukštos
kokybės smulkintuvais ir veikia pakaitomis. Du siurbliai veikia pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg
didelis srautas, abu varikliai veikia vienu metu(o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo įsijungia kitas)
• SANICUBIC® 2 Classic talpoje yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas vamzdis valdo variklio
veikimą, kitas valdo signalizavimo sistemą: - Ilgas paėmimo vamzdis (darbas įprastinėmis sąlygomis):
nuotekų lygiui talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiama
pumpavimo sistema; - Trumpas paėmimo vamzdis (darbas gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų
lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, kontaktas uždaromas ir įjungiama papildoma pumpavimo
sistema. • Kontaktas taip pat aktyvuoja garsinę ir vaizdinę signalizaciją. Bendrasis įspėjantysis LED
indikatorius, esantis SANICUBIC® 2 Classic valdymo skydelyje, ima šviesti raudonai. Sistema
siunčia aukštų dažnių perkrovos signalą į nuotolinį įspėjimo įrenginį PRIVALUMAI
Siurbia pritekančias atliekas iš tualetų, baseino, vonios, dušo, bidės, skalbimo mašinos,
indaplovės ir kriauklės
Tvirtas, patikimas smulkintuvas, idealiai tinkantis komercinės paskirties pastatams

Naujas dizainas su lengvai nuimamu varikliu aptarnavimui ir techninei priežiūrai
Jame yra du pavojaus signalai, užtikrinantys maksimalų saugumą. Abu jie yra laidinio tipo
aliarmai
„Sanicubic 2 Classic“ turi keturis įvadus, išleidimas per 50 mm vamzdyną
Darbo temperatūra yra 35 ºC, tačiau trumpam jis palaikys iki 75 ºC temperatūrą
„Sanicubic 2“ bako talpa yra 47 litrai
TECHNINIAI DUOMENYS
Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
Maksimalus našumas - 13 m³/h
Siurbliai kelia iki 11 metrų vertikaliai arba stumia 110m horizontaliai
Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm
Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm įėjimai
Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
Talpa: 47 l
Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
Variklio galingumas: 2 x 1500 W
Didžiausia naudojama srovė: 13 A
Elektros klasė: I
Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
Darbinė temperatūra: 35°C
Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
Apsaugos klasė: IP68
Europos standartas: EN 12050-1
2 atbuliniai vožtuvai
Galima įrengti išorinę garsinę signalizaciją (SFA priedas)
Gamintojas: SFA Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=aRznPXbi4D8[/embed]
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)

Įtampa, V

13

230

Maks. kėlimo aukštis (m.)

11

Variklio galingumas (kW)

3

