Sauermann Delta Pack 80 x 60
Kondenssivesipumppu valmiilla
asennuskotelokulmalla
Uusi upea pehmeälinjainen kondenssivesipumppu.
Valkoinen väri, helpompi asentaa, luotettavaa Sauermann-tekniikkaa.
Mukana kaikki tarvittavat osat täydellistä asennusta varten.
Seinäasennettaville ilmastointilaitteille kylmäaineputket 1/4”–1/2”.

• Tyylikäs
- vakio kotelokoko
- väri RAL 9001 (valkoinen)
- painamalla kiinnitettävät osat, piilokiinnikkeet
- kumitiivisteellinen liitos ilmastointilaitteen kylkeen

• Hiljainen
- käyntiääni alle 22 dBA
- kulmayhteessä lisäeristys
- poistoputki eristetty kattotasoon asti
(tärinän ja putken kondenssin poistamiseksi)

• Nopeasti huollettavissa
- irrotettava sähköliitin
- läpinäkyvä irrotettava säiliö

• Tehokas
• Helppo asentaa
- valmis asennussarja
- voidaan sijoittaa sisäyksikön kummalle tahansa sivulle
- muoviosat sopivat eri seinämateriaaleille
- 12 % enemmän tilaa eristettyjen kylmäaineputkien
sijoittamiseen.

- ei suodatinta, suunniteltu päästämään läpi
partikkeleita aina 2 mm kokoon asti
- tehokas virtaus 20 l/h, lyhyet käyntijaksot
- pitkä käyttöikä, ”Drain Safe”-järjestelmän
hyödyntäessä painovoimaisen tyhjennyksen
pumpun pysähtyessä.

SAUERMANN DELTA PACK 80 X 50

Pakkaus sisältää:
• Si-10 UNIVERS’L mäntäpumpun:
- sisäänrakennettu tunnistin
- läpinäkyvä PVC putki sisähalk. 6 mm – L: 1m,
vaahtoeristys yli 800 mm, ”Drain Safe”
- 2-osainen kulma (pohja + kansi)
- 750 mm kotelo
- peiteosa kotelon päähän välikattoa varten
- tiiviste kulman ja kotelon väliin
- kuminen kulma ja tiiviste ilmastointilaitteeseen liittämistä varten
- taipuisa letku 500 mm, sisähalkaisija 15 mm (liitetään sisäyksikköön)
- ilmaputki
- 6 ruuvia ja muovitulppaa kotelon ja kulman kiinnittämiseen
- 2 nippusidettä

Tekniset tiedot:
Maksimi pumppausteho 20 l/h
Maksimi nostokorkeus 10 m (4 l/h)
Maksimi paine
14 m (0 l/h)
Äänitaso
22 dbA (1 m etäisyydeltä EN ISO 3744)
Sähkönsyöttö
230 V ~50/60 Hz – 14 W
Eristysluokka
Kaksoiseristys
Tunnistustasot
Päälle 18 mm, Pois 13 mm, Hälytys 21 mm
Suojausluokka
IPX4
Väri
RAL 9001 valkea
Kulmayhteen mitat
P 130 x L 130 x K 60 mm
Kotelon mitat
P 750 x L 80 x K 60 mm
Koteloon sopivat putket Halkaisija enintään 1/4”–1/2” eristetty putki (maks. 6,5 kW)
Pakkaus
1,55 kg – P 763 x L 225 x K 62 mm
Tuote on CE-merkitty ja ROHS ja DEEE-direktiivien mukainen.
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Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään

Kondenssiletkun kokonaispituus, sisähalkaisija 6 mm

