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KOMPAKTPUMPBRUNN

EASY–pumpbrunn
Easy pumpastation är en
kostnadseffektiv lösning
för gör-det-själv personer, i
pumpstation kombineras enkel
installation och tillförlitlighet.
Tack vare den geniala
utformningen av pumpbrunnens
bas är pumpstationen
enkel att installera upprätt
och pumpbrunnen står
stadigt på sin plats under
påfyllinginen. Pumpbrunnen
är självförankrande så ingen
separat förankring behövs.
Easy pumpstationer är
förmånliga i anskaffning,
transporten till installations
orten lyckas även i en
herrgårdsvagn och tiden
som behövs för montering
är kort. I leveransen ingår
all komponeter som behövs
och monteringen sker utan
verktyg. Riktningen av
tryckanslutningen är fritt valbar
och höjden som kan justaras
på bygg stället säkerställer att
Easy pumpstationen är lämplig
för de flesta applikationer.

ANDVÄNDNING
•

För regn- och grundvatten

FÖRDELAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lätt att bära, transportlängd
ca Ø72x100cm
En person kan flytta och
montera pumpstationen
Riktningen av
tryckanslutningen fritt
valbar
Hållbar konstruktion
Själv förankrande
Pump i rostfritt stå
Automatisk
nivåövervakning
Servicevänlig
Pålitlig
Inhemsk

Lätt att installera
Lätt att transportera
Hållbar konstruktion
Förmånlig
Easy pumpbrunn set
från ovan

KOMPAKTPUMPBRUNN

Easy-pumpbrunn
TEKNISK INFORMATION
Höjd
Tryckanslutning diameter
Tryckanslutning höjd
Innlop anslutning diameter
Innlop anslutning höjd
Basens diameter
Brunnens indre diameter
Maximi monterings djup

1700
40
1000
110
450

mm
mm
mm
mm
mm

712
500
1,7

mm
mm
m

I LEVERANSEN INGÅR
•
•
•
•
•

Pumpbrunn,
innerdiametrar Ø 315/500
mm och höjd 1700 mm
Lock av PEH plast
Rören i PEH plast
Backventil
Pump GXRm 9

TILLÄGGSUTRUSTNING
•
•

Styrcentral
Nivå alarm

LVI-nr.
Art. Nr.

4967007
07000250

Easy pumpstationer lämpar sig för pumpning av grund- och regnvatten. Pumpstationen är utrustad med
Calpeda GXRm pump som är tillverkad i rosfritt stål
med inbyggd vertikal nivåautomatik. Nivåautomatiken
startar pumpen när vattennivån stiger och stänger av
pumpen när vattennivån sjunkit.
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