
                   -pumparna kontroleras
omsorgsfult och provkörs i samma
användnings omständigheter som

pumpen är specificerad för, pumpen
bör passera tillverkarens rigorösa
kvalitestskontroll före leverans till

kunden.

Denna högklassiga pump är tillverkad i rosfritt stål 
(SIS 2332), den lämpar sig för vattenförsörjning från 
brunnar, tankar eller borrhål.

MXS-pumpen är också en stor hjälp i trädgården. Den 
kraftiga motorn gör att pumpen kan användas både för 
hushåll och industri. Tack vare sin dränkbara design är 
pumpen lätt att installera. Om pumpen installeras på 
det rekommenderade sättet är risken för att pumpen 
skadas av frost minimal.

• Lyfthöjd max 111m
• Nedsänkningsdjup max 20m
• Konstruktionen helt i metall, inga 

plastdelar
• Pumpen är ljudlös
• Kapacitet 4,5 m³/h

2-2 EGENSKAPER

1. Avstängningsventil
2. Backslagsventil
3. Manometer
4. Avluftningsventil
5. Rep för att lyfta pumpen
6. Tryckrör
7. Elkabel

INSTALATIONS EXEMPEL

MXS
DRÄNKBAR PUMP FÖR BRUNN
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Gedigen 
konstruktion i 
rostfritt stål

Ljudlös

Dubbel 
mekanisk axel 
tätning med 
oljekammare

Lätt att kontrolera 
kondensatorn

Högklassiga 
komponenter 
som garanterar 
problemfri drift i alla 
omständigheter

Alla komponeter som 
kommer i kontakt 
med den vätska man 
pumpar är i rostfritt 
stål (AISI 304)

MXS är tillverkad i rostfritt stål, denna 
kompakta pump är utrustad med dubbla axel 
tätningar som ligger i oljekammare.
Flerstegs pumpen befinner sig under motorn 
och utloppet är på toppsidan av pumpen. 
Pumpen kyls av den vätska man pumpar, med 
denna lösning fungerar kylningen av motorn 
även om pumpen inte är helt neddränkt och 
eftersom motorn är omringad med vattenmantel 
är pumpen nästan ljudlös.
Den robusta sugfiltern hindrar större föremål 
från att sugas in i pumpen och möjliggör fritt 
stående installation av pumpen.

UTFÖRANDE

TEKNISKDATA
Brunnens minimi diameter Ø 140mm, minimi installations djup 100mm

Kabel HO7RN-F 4x1 mm2 Längd 15m (Matningskabeln för 1-fas installationer  minimi 3 x 2,5mm2)

MXS 3-fas, 400V

MXSM 1-fas, inbyggd kondensator och överhettningsskydd (kan även levereras med vippa)

Höjd H
Se tabelen

Effekt Kapacitet l/min Höjd

kW 0 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 H

MXS 304 - MXSM 304 0,55 44m 41,5m 39,5m 36,5m 33,5m 29,5m 25,5m 21m 16m 504 mm

MXS 305 - MXSM 305 0,75 53m 49,5m 47m 44m 40m 35m 30m 25m 19m 553 mm

MXS 306 - MXSM 306 0,90 65m 61m 58m 54m 49m 43m 37m 30,5m 23m 577 mm

DRÄNKBAR  PUMP FÖR BRUNN
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