Centrala deszczowa Aquamatic X-Press 50
Informacje ogólne
Zastosowanie
• Pozwala na zagospodarowanie wody deszczowej
w gospodarstwach domowych oraz obiektach
przemysłowych i użyteczności publicznej
• Nawadnianie terenów zielonych
• Wydajność do 14 m³/h

Zalety
•
•
•
•
•

Bardzo cicha
Niezawodna
Prosty montaż
Wyposażona w specjalny sterownik
Uzupełnianie zbiornika wody deszczowej wodą
wodociągową zgodne z PN-EN 1717

Opis produktu
Centrala deszczowa Aquamatic X-Press 50 składa się z
metalowej konsoli przeznaczonej do montażu wew. budynku
oraz dwóch pomp zatapialnych przeznaczonych do montażu w
zbiorniku wody deszczowej. Konsola zawiera sterownik pomp
oraz zawór elektromagnetyczny, które umożliwiają
automatyczne uzupełnianie zbiornika wody deszczowej w
okresach jej niedoboru wodą wodociągową.
Sterownik włącza pompy w momencie spadku ciśnienia w sieci
(poboru wody). Wydajne pompy umożliwiają wykorzystanie
wody deszczowej nawet w przypadku oddalonych lub głęboko
posadowionych zbiorników wody deszczowej. Dzięki
wyłącznikowi pływakowemu system automatycznie przełączy
się na wykorzystanie wody wodociągowej kiedy zabraknie
wody deszczowej.

Skrócona specyfikacja techniczna
• Wielostopniowe pompy zatapialne wykonane ze stali
nierdzewnej wyposażone w 15 m przewód elektryczny
oraz przyłącza rurociągów ssącego i tłocznego w
rozmiarze 1¼" (GW)
• 1 m pływający pobór wody ze zbiornika
• Kolektor ze stali nierdzewnej umożliwiający podłączenie
dwóch pomp zatapialnych
• Stalowa konsola z pokrywą
• Sterowany elektrycznie zawór napełniający zbiornik
wody deszczowej wyposażony w przerwę powietrzną
• Specjalnie opracowany sterownik
• Przyłącza elektryczne zakończone wtyczkami
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Zawór elektromagnetyczny sterowany jest automatycznie,
dzięki czemu woda wodociągowa wykorzystywana jest
wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne!

Centrala deszczowa Aquamatic X-Press 50 – konsola
sterująca
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Maks. wydajność pompy [m³/h]

Maks. ciśnienie [bar]

Pobór prądu [A]

Moc znamionowa [kW]

Dł. pompy [mm]:

Dane techniczne (konsola)

Charakterystyka pomp

szer. × wys. × gł.

550 × 550 × 320 mm

wejście do kolektora

2 × 1“ (GW)

wyjście z kolektora
przyłącze wody
wodociągowej
przyłącze uzupełniania
zbiornika

1 ½“ (GZ)

waga (konsola)

DN100
20 m (przewód bez
uziemienia)
10 kg

Pompy zatapialne
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wyłącznik pływakowy

1“ (GZ)

