
PUMPBRUNN

GEO 1000

GEO 1000 kan utrustas 
med en eller två 
pumpar för krävande 
användning. GEO 100 
är ett bra val tack vare 
den stora tanken och 
kombinationen av två 
pumpar som ger hög 
driftsäkerhet.

Typiska andvändnings 
områden för GEO 1000 
är för stora fastigheter 
eller som pumpbrunn 
för flera hushåll. 
Brunnen är utformad 
så att den kan flexibelt 
anpassas för varierande 
behov. Höjden kan 
justeras med separata 
förlängnings delar.  GEO 
1000 kan utrustat med 
olika variationer av 
pumpar, rörgarnityrer 
och styrcentraler, alt 
enligt behov, både 
för dränerings- och 
avloppsvatten.

ANDVÄNDNIGN

• För dränerings- och 
avloppsvatten

I LEVERRANSEN 
INGNGÅR

• pumpbrunn
• diameter 1000 mm
• höjd 2000 mm
• pump
• kopplingsfot 
• bol bakslagsventil
• tryckrör i PVC Ø63mm
• lufttät, låsbart lock

TILLÄGSUTRUSTNING                      

• förlängningshals
• styrcentral
• motorskydd
• nivålarm

I bland hamnar man i överraskande situationer 
i samband med installationen var den beställda 
pumpbrunnen vill inte passa på sin plats och man har 
inte tid med större omändringar.  Inloppskopplingens 
riktning och höjd kan justeras på installation orten, 
höjden på brunnen kan ökas och pumparna kan bytas ut 
för att hantera det ändrade behovet. Ovanstående saker 
gör GEO 1000 pumpstation till ett säkert och pålitligt val.
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TEKNISKA SPECIFICATIONER
Höjd 2000 mm
Utlopps anslutning 2” ytre
Utlopps anslutnings höjd 1300 mm

Inlopp. gummigenomföring 110 mm

Pumpstationens yttre diameter 1000 mm
Pumpstationens inre diameter 950 mm
Maximala installationsdjup 2600 mm

170220

Den praktiska förlängningen gör att 
höjden på pumpstationen kan höjas 
upp till 600 mm.

ART.NUMMER NAMN VVS-NUMMER 
FIN

07000166 NÄPSÄ 1000 GREEN UPPOJALALLA 4967018

Kopplingsfoten underlättar under-
hållet av pumpen, man kan lätt lyft 
upp pumpen längs med gejdrören 
utan verktyg.

Det geniala låsba-
ra locket på GEO 
1000 pumpstatio-
nen.
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