Naše technologie. Váš úspěch.
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Ama-Drainer®-Box – Automatické
zařízení na přečerpávání odpadní vody

Oblasti použití:
■■

■■

■■

■■

 utomatické odvádění
A
vody z budov pod hladinou zpětného vzdutí
Automatické odvádění
domovních odpadních
vod z praček, umyvadel,
dřezů, sprch a van
Ochrana proti přetečení
u zařízení na využívání
dešťové vody a zásobních
nádrží hasicích systémů
Automatické odvodňování místností, vjezdů
do garáží a vstupů
do sklepů s rizikem zaplavení (nezamrzajících)

Další informace:
www.ksbpumpy.cz/vyrobky

Ama-Drainer®-Box – Automatické zařízení
na přečerpávání odpadní vody
Spolehlivé přečerpávací zařízení s jedním
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nebo dvěma čerpadly pro podúrovňovou
nebo nadúrovňovou instalaci. Široký
sortiment čerpadel (Ama-Drainer),
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pokrývající všechny možné aplikační
požadavky.

Příklad instalace:
Nadúrovňový box

1
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Maximální provozní spolehlivost
absolutní těsnost a bezpečnost, patentovaný magnetický spínač s nastavitelnou
regulací hladiny a s nastavením maximální hladiny na plováku (Ama-Drainer N)
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Flexibilní instalace
lze přizpůsobit podmínkám na místě instalace díky otočnému nástavci

Příklad instalace:
Podúrovňový box

vému připojení
3

Bez zápachu
vpusť se sifonovým uzávěrem, zabudovaná v krycí desce (podúrovňová instalace)
a pachotěsné víko (nadúrovňová instalace)

Rychlá instalace
práce na místě se omezí pouze na připojení nátokového a výtlačného potrubí
a na připojení čerpadla ke zdroji energie

Technické údaje

Průtok Q
Dopravní výška H
Teplota média t

Nadúrovňový box Z 2 B
Podúrovňový box Z 2 U
Zařízení se dvěma čerpadly

Nadúrovňový box Z 2 B
Podúrovňový box Z 2 U
Zařízení se dvěma čerpadly

až 35 m3/h (9.7 l/s)

až 46 m3/h (12.8 l/s)

až 21 m

až 24 m

až +40 °C při nepřetržitém provozu
až +90 °C po dobu max. 3 minuty

až +40 °C při nepřetržitém provozu
až +90 °C po dobu max. 3 minuty

100 l

200 l

Objem V
Automatizace s LevelControl Basic 2
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podúrovňového boxu s možností nastavení hladiny a odstupňovanému nátoko-

