
Indenlandsk  brug

TØMNINGSSÆT
ELLER  ANTI-OVERFLØDNING  KLAR  TIL  BRUG

TYPISK  BRUG

–  PVC-slange  med  lynkobling;

blokere  vandindtaget.

Med  SOS  kan  du  perfekt  dræne  det  område,  der  er  ramt  af  
oversvømmelsen:  Pumpen  kan  faktisk  suge  vandet  op  til  et  
niveau  på  kun  2  mm  fra  bunden.

For  at  fortsætte  med  at  dræne  det  resterende  vand,  skal  du  løsne  den  elektriske  pumpe  fra  beholderen  og  placere  den  på  gulvet.  På  denne  
måde  vil  den  elektriske  pumpe  kunne  dræne  vandet  op  til  et  niveau  på  blot  2  mm  fra  bunden.

Endelig  kan  SOS  nemt  stilles  på  en  hylde,  for  at  have  alt  hvad  du  skal  bruge  i  orden  og  klar  til  brug.

Med  SOS  har  du  alt  hvad  du  skal  bruge  klar  til  brug:

SOS  er  det  uundværlige  og  praktiske  nødsæt  til  effektivt  og  
hurtigt  at  håndtere  oversvømmelser  i  garager,  kældre  og  
kældre.

I  tilfælde  af  oversvømmelse  i  et  rum,  læg  SOS  på  gulvet,  tilslut  det  flade  rør  til  den  elektriske  pumpe  ved  hjælp  af  lynkoblingen,  tilslut  stikket  til  
lysnettet  og  evakuer  vandet  gennem  slangen.

–  elektrisk  pumpe  med  formonteret  hurtigkobling,  med  10  m  
strømkabel  med  Schuko-stik  og  ekstern  svømmerafbryder;

–  kassette-filter  for  at  forhindre  store  rester

Plastkassen  fungerer  som  et  filter,  der  tillader  sug  op  til  et  niveau  på  ca.  2  cm  fra  bunden.

Takket  være  den  alsidige  elektriske  drænpumpe  og  den  15  
meter  lange  PVC-slange  er  det  muligt  hurtigt  at  dræne  det  
oversvømmede  område,  eventuelt  ved  at  bruge  plastikboksen  
som  filter.

SOS
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•  Rørdiameter  1¼”

h

•  Ekstern  svømmerafbryder

•  Ydeevne:

•  Komplet  med  elektrisk  pumpefastgørelsessystem  for  stabil  drift  og  nem  

udløsning  for  brug  af  den  elektriske  pumpe  uden  filterboks

til

–  H  max  =  9  m

SOS

•  Komplet  med  låg  til  at  opbevare  med  SOS-bestilling  og  have  det

SPEED  MOP  DYKKELIG  ELEKTRISK  PUMPE

•  Tømningsniveau  op  til  2  mm  fra  bunden

300

•  Termisk  udskæring  indbygget  i  viklingen

•  Hurtigkobling  af  typen  "CAMLOCK".

DIMENSIONER  mm

9.3

•  Rørlængde  15  m

•  10m  strømledning  med  Schuko  stik

b
kg*

•  Hurtigkobling  af  typen  "CAMLOCK".

KASSETTE-FILTER

400

–  Qmax=  160  l/min

•  Enfaset  230V  -  50Hz

PVC-ÆRM

altid  klar  til  brug

FYR

320

(*  Samlet  vægt:  elektrisk  pumpe,  slange,  fittings  og  boks)

btil

KOMPONENTER

DIMENSIONER  OG  VÆGT
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