Pompen Afsluiters Systemen
n

n

Ama-Drainer®- Box – vuilwateropvoerinstallaties
voor automatische waterafvoer

Industrie

Water

Vuilwater

Energie

Gebouwentechniek

Mijnbouw

Toepassingen:
Bovenvloer
n

	
Automatische afvoer van huishoudelijk water van

wasbakken, douches en wasmachines
Ondervloer
n

	
Automatische afvoer van water van overstromings-

gevaarlijke ruimtes, garageinritten en kelders
n

	
Overloopbeveiliging bij regenwatergebruik en bij

brandblus-reservoirs
Meer informatie: www.ksb.nl/productcatalogus

Nieuw:

0l
100 l  / 20

Ama-Drainer®- Box – vuilwateropvoerinstallaties
voor automatische waterafvoer
Bedrijfsveilige enkele en dubbele

   3

installaties als ondervloer- of
bovenvloeropstelling met een breed
spectrum aan inzetbare pompen (Ama-

  2

  2

Drainer), die alle eisen van inzet en
toepassing afdekken.

Inbouwschema
bovenvloer-box

  1

Nieuw:

1

0l
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	Hoogste pompen-bedrijfsveiligheid

Absoluut dicht en veilig: gepatenteerde magneetschakelaar met instelbare
niveauregeling en doordraaibeveiliging aan de pomp. (Ama-Drainer N)
2

Inbouwschema
ondervloer-box

	Flexibele inbouw
Eenvoudig aan de inbouw-omstandigheden aan te passen, door in hoogte
verstelbare draaibare verlenging van de ondervloer-box en de getrapte
toevoeraansluitingen.

Geen stankoverlast
Geïntegreerde afvoer met sifon in de afdekplaat (ondervloer) en reukdicht
deksel (bovenvloer).

Eenvoudige / snelle installatie
De werkzaamheden ter plekke zijn beperkt tot het aansluiten van de toevoer,
persleiding en de stroomvoorziening van de pomp.
Technische gegevens
Bovenvloer-Box 021

Bovenvloer-Box 1 B
Ondervloer-Box 1 U
Enkele installatie

Bovenvloer-Box Z 2 B
Ondervloer-Box Z 2 U
Dubbele installatie

tot 8 m3/h (2,2l/s)

tot 35 m3/h (9,7 l/s)

tot 46 m3/h (12,8 l/s)

Opvoerhoogte

tot 6,5 m

tot 21 m

tot 24 m

Mediumtemperatuur

tot +35 °C

tot +40 °C in continubedrijf
tot +90 °C max. 3 min.

tot +40 °C in continubedrijf
tot +90 °C max. 3 min.

25 l

100 l

200 l

Capaciteit

Volume

Automatiseerbaar met LevelControl Basic 2
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