
Provedení:
Plně automatické, elektronické ovládání celého zařízení
Integrovaná domovní vodárna CPS 15-4 se spínacím
automatem KIT 02
Sací výška do 8,5 m
Podle potřeby lze připojit přívod pitné vody přímo k
čerpadlu, bez přídavné nádrže
Těleso z PE, skříň z ABS recyklovatelná
3- cestný ventil z mosazi
Těleso čerpadla a oběžná kola z nerezu 1.4301
Sací a výtlačné těleso čerpadla z mosazi
Hřídel z nerezové oceli 1.4401
Rozváděcí kola ze Spezial-Norylu®
Dvojitá mechanická ucpávka z uhlíku + keramiky

Použití:
Kompaktní centrální jednotka pro automatické zásobování
vodou ze zařízení pro využití dešťové vody
Jedno a vícegenerační rodinné domy a podobné objekty
Čistá voda bez agresivních a abrazivních příměsí

Rozsah dodávky:
hladinový snímač s 20 m kabelu
sada pro upevnění na zeď včetně protihlukových hmoždinek

Výhody produktu:
kompaktní a plně automatické zařízení pro využití
dešťové vody
rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout >
připraveno k použití)
nástěnná montáž pro prostorově úspornou instalaci
bezhlučné odstředivé čerpadlo
automatické hygienické oplachování v nádrži s pitnou
vodou
v případě nedostatku dešťové vody automatické
doplňování ze sítě pitné vody
typ Comfort: ukazatel stavu hladiny s kapacitním
měřením, možností připojení přívodního čerpadla nebo
čidla zpětného vzdutí

Technické údaje:

Kat.c. U
[V]

P₁
[W]

In
[A]

n
[min-1]

Qmax
[m³/h]

Hmax
[m]

Výtlak Výška
[mm]

Šírka
[mm]

Délka
[mm]

Váha
[kg]

19081 230 900 4,0 2850 4,0 40,0 G1 590 450 260 28

Charakteristiky: Materiál:

Obežné Kolo: nerez A2

Utesnovací motor: mechanická ucpávka

Utesnovací Cerpadlo: mechanická ucpávka

Kryt Motoru: lehký kov L-2521

Kryt Cerpadla: nerez A2

Hridel: nerez A4

Príklad použití:

Využívání dešťové vody
Raincenter PRO Basic 15

s CPS 15-4
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Rozmery:

Využívání dešťové vody
Raincenter PRO Basic 15

s CPS 15-4
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