
AQUAJET – AQUAJET INOX

MŰSZAKI ADATOK

HÁZTARTÁSI VÍZELLÁTÁS

ÖNFELSZÍVÓ AUTOMATIKUS HÁZI VÍZELLÁTÓ

A készülék, egy előre összeszerelt JET vagy 
JETINOX típusú önfelszívó elektronikus szi-
vattyúból, tartályból, automatikus működést 
biztosító nyomáskapcsolóból, nyomásmérőből, 
a szivattyú és a tartály  közötti szerelőkészlet-
ből áll.
A tartály: 20 literes vízszintes, a benne lévő  
membrán kiváló minőségű butil alapanyagból 
készült polipropilén béléssel kiegészítve, a tar-
tólábakkal és a szivattyú rögzítésére hasz-
nálatos szerelvényekkel készre szerelve.

Automata egység a víz emelésére, háztartási 
használatra, családi házak vízellátásához, me-
zőgazdasági és ipari felhasználásra, mosás-
hoz  és hobbialkalmazásokhoz. 

0°C-tól +40°C- más felhasználás esetén

Folyadék hőmérséklet-tartomány: 

Maximális üzemi nyomás: 8 bar (800 kPa) 

0°C-tól +35°C-házi használatra 

Működési tartomány: a szivattyú típusától 
függően max.  5,4 m3/h,  max.  61 m emelő 
magassággal.

Maximális környezeti hőmérséklet: +40 °C 

Védettség: IP44 (IP55 csatlakozópanel véde-
lem). 
Szigetelési osztály: F.

Szivattyúzott folyadék jellemzői: tiszta, 
szilárd vagy súroló hatású szennyeződésektől 
mentes, nem viszkózus, nem agresszív, nem 
kikristályosodott és kémiailag semleges. 
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Szabadalmaztatott
rozsdamentes

acélból készült csatlakozó 

Műanyag szivattyú állvány 

Műanyag tartály láb 

Epoxi alapú fényezés

Butil-membrán

Polipropilén bélés 

Szivárgásmentes O-gyűrűs
légszelep kupakja
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On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még 
nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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