PŘÍSLUŠENSTVÍ
K PONORNÝM
ČERPADLŮM

VODÁRENSKÉ SETY

s tlakovou ovládací jednotkou
Pro domácnosti,
zemědělství i průmysl

Set obsahuje
• nerezový držák
• vnitřní šroubení vstup+výstup
• t lakovou expanzní nádrž s kvalitní bytulovou
membránou
• t lakovou ovládací jednotku COMPACT 2R
včetně manometru
• přívodní napájecí kabel
• připojovací kabel k čerpadlu

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

MAX. PROVOZNÍ TLAK

MAX. PROUD

230 V

10 bar

10 A

Generální dovozce čerpadel Vodoley
APPM trade, s.r.o., Ke Dvoru 778/2, 160 00 Praha 6, Vokovice – obchod@appmtrade.cz
Centrální sklad: Luleč 380, 683 03 Luleč, Tel. +420 517 353 710, Fax +420 517 353 751 – info@vodoley.cz
www.vodoley.cz

Vodárenský set s tlakovou
ovládací jednotkou
COMPACT 2R + ATP-3

Vodárenský set s tlakovou
ovládací jednotkou
COMPACT 2R + ATP-8

Vodárenský set pro vystrojení vrtu s elektronickým
ovládáním, čerpadlem ANA4-65 s integrovanou
zpětnou klapkou, membránovou expanzní nádobou 3 l
a nerezovými úchyty pro snadnou montáž. Integrované
ochrany proti běhu na sucho a proti přetížení. Jednoduché
ovládání pomocí LCD displeje.

Vodárenský set pro vystrojení vrtu s elektronickým
ovládáním, čerpadlem ANA4-125 s integrovanou
zpětnou klapkou, membránovou expanzní nádobou
8 l a nerezovými úchyty pro snadnou montáž. Integrované
ochrany proti běhu na sucho a proti přetížení. Jednoduché
ovládání pomocí LCD displeje.

výtlak (Hmax) - 65 m
průtok (Qmax) - 50 l/min
pro studny a vrty od průměru 110 mm
do studny a vrtu o hloubce až 25 m

výtlak (Hmax) - 125 m
průtok (Qmax) - 50 l/min
pro vrty od průměru 110 mm
do vrtů o hloubce 25 až 80 m

Vodárenské sety VODOLEY

Objem tlakové nádoby

Ovládací jednotka COMPACT 2R + tlaková expanzní nádrž ATP3

3 litry

Ovládací jednotka COMPACT 2R + tlaková expanzní nádrž ATP8

8 litrů

Výhody vodárenských setů
• ovládání správně nastaveno z výroby
• stačí připojit čerpadlo a zapnout do zásuvky
• navíc potřebujete jen trubku k čerpadlu a závěs
• český výrobek
• montáž zvládne každý šikovný kutil

