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De Verzamelbox NV300 is een compacte verzameltank voor het
opvangen en automatisch verpompen van licht verontreinigd
afvalwater afkomstig van een bad, douche, wasmachine of wastafel.
Reeds bestaande afvoeraansluitingen hoeven niet te worden verplaatst.
De Verzamelbox NV300 kan overal toegepast worden zoals bij
nieuw te maken installaties, renovaties en verbouwingen.
Het aantrekkelijke design, de innoverende techniek en de kwaliteit
maken de Verzamelbox NV300 tot een onmisbaar element bij de
installatie van een extra watertoestel onder of boven het niveau van
de riolering. De Verzamelbox NV300 is gemakkelijk te installeren.
De persleiding aan de zijkant is met geïntegreerde terugslagklep.
Door toepassing van een vaste persaansluiting aan de zijkant is het
mogelijk gemaakt het deksel te verwijderen zonder de persleiding
te moeten demonteren.
De Verzamelbox NV300 niet gebruiken voor de verwerking van
afvalwater welke vette en olieachtige afvalstoffen bevat.
Wordt geleverd inclusief uitneembare perspomp met vlotterarm,
aansluitkabel en stekker.

• ABS Verzameltank met inspectiedeksel
• Afmetingen: L407 x B309 x H360 mm
• Perspomp met vlotterarm
• Inlaat: R.O. ring Ø 32/40 mm aan bovenzijde,

extra tankdoorvoeren Ø 40/50 mm en slangtule worden meegeleverd
• Persuitlaat: 5/4" (Ø 40 mm)
• Beluchting: Ø 40 mm
• Terugslagklep aan perszijde
• Behuizing: slagvaste ABS

• Pompcapaciteit: Qmax. 7,5 m³/uur (2,08 l/sec.)
• Opvoerhoogte: 6,9 mwk
• Perspomp met vlotterarm, niet versnijdend, vrije doorlaat Ø 10 mm
• Rotatiesnelheid: N= 2850 1/min.
• Temperatuur verpompte vloeistof: max.+50ºC / +90ºC - 3 min.
• Niveauregeling: instelbaar vlotterarm schakelaar
• Tankinhoud: 30 liter
• Voorzien van beluchtingsplug met filter
• Geschikt voor huishoudelijk afvalwater zonder vaste delen of vezels
• Niet geschikt voor het verpompen van vetten en/of oliën
• Bruto gewicht: 9,2 Kg.

Aansluitspanning: 1x 230 VAC ~50/60 Hz
• Motorvermogen: P1 0,35 kW
• Motorvermogen: P2 nominaal 0,22 kW
• Stroomsterkte: 1,5 Ampère
• Condensator: 8 µF
• Motorbeveiliging: thermisch
• Isolatieklasse: IP68 / F
• Inwerkingtreding: automatisch
• Aansluitkabel met stekker: 5 meter

• Perspomp met RVS motoras t.b.v. zuur- / chloorhoudend afvalwater

Verzamelbox NV300.

Constructie kenmerken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

•

Optioneel leverbaar (af fabriek)

Prijs: op aanvraag

A

VERZAMELBOX NV300

B C D E

M³

F H H1

H2 L/A L/B H

407 309 94 204 314

0,056

72 360 100

254 45 33 38

VERZAMELBOX NV300
Geschikt voor huishoudelijk afvalwater
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De Verzamelbox MLK300 is een compacte verzameltank voor het
opvangen en automatisch verpompen van licht verontreinigd afvalwater
afkomstig van een bad, douche, wasmachine of wastafel.
De Verzamelbox MLK300 past zonder problemen onder iedere wastafel.
Daarbij kunnen een wasmachine, een douche of verdere aanvoerleidingen
tegelijk aangesloten worden. De Verzamelbox MLK300 is met een pomp
met vlotterschakelaar uitgerust. Reiniging is eenvoudig zonder gereedschap
uit te voeren door de pomp middels snelle vergrendeling uit te nemen.
De drukleiding kan met een HD PVC-buis Ø 40 mm uitgevoerd worden.
Tevens is de drukleiding middels een schroefkoppeling aan te sluiten.
De Verzamelbox MLK300 is gemakkelijk te installeren. De persleiding
aan de zijkant is met geïntegreerde terugslagklep. Door toepassing van
een vaste persaansluiting aan de zijkant is het mogelijk gemaakt
het deksel te verwijderen zonder de persleiding te moeten demonteren.
De Verzamelbox MLK300 niet gebruiken voor de verwerking van
afvalwater welke vette en olieachtige afvalstoffen bevat.
Wordt geleverd inclusief uitneembare perspomp met vlotterarm,
aansluitkabel en stekker.

• Slagvaste ABS Verzameltank met inspectiedeksel
• Afmetingen: L426 x B297 x H340 mm
• Perspomp met vlotterarm
• Inlaat: R.O. ring Ø 32/40 mm aan bovenzijde,
• Persuitlaat: 5/4" (Ø 40 mm)
• Beluchting: Ø 40 mm
• Terugslagklep aan perszijde
• Geluidsarme werking

• Pompcapaciteit: Qmax. 8,0 m³/uur (2,23 l/sec.)
• Opvoerhoogte: 6,2 mwk
• Perspomp met vlotterarm, niet versnijdend, vrije doorlaat Ø 10 mm
• Temperatuur verpompte vloeistof: max.+50ºC / +90ºC - 3 min.
• Niveauregeling: instelbaar vlotterarm schakelaar
• Tankinhoud: 30 liter
• Voorzien van beluchtingsplug met filter
• Geschikt voor huishoudelijk afvalwater zonder vaste delen of vezels
• Niet geschikt voor het verpompen van vetten en/of oliën
• Bruto gewicht: 7,2 Kg.

Aansluitspanning: 1x 230 VAC ~50/60 Hz
• Motorvermogen: P1 0,30 kW
• Motorvermogen: P2 nominaal 0,20 kW
• Stroomsterkte: 1,4 Ampère
• Condensator: 8 µF
• Motorbeveiliging: thermisch
• Isolatieklasse: IP68 / F
• Inwerkingtreding: automatisch
• Aansluitkabel met stekker: 5 meter

Verzamelbox MLK300.

Constructie kenmerken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

•

Prijs: op aanvraag

VERZAMELBOX MLK300

VERZAMELBOX MLK300
Geschikt voor huishoudelijk afvalwater
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De Verzamelbox KTX300 is een compacte verzameltank
voor het opvangen en automatisch verpompen van licht verontreinigd
afvalwater afkomstig van een bad, douche, wasmachine of wastafel.
De Verzamelbox KTX300 is geschikt voor inbouw in kleinere ruimtes
waarop een wasmachine een douche of verdere aanvoerleidingen
tegelijk aangesloten kunnen worden. De installatie is met een pomp
met vlotterschakelaar uitgerust. Reiniging is eenvoudig zonder
gereedschap uit te voeren door de pomp middels snelle
eenhandsvergrendeling uit te nemen. De drukleiding kan met
een HD PVC-buis Ø 40 mm uitgevoerd worden. Het is tevens
mogelijk, de drukleiding middels een schroefkoppeling aan te sluiten.
De persleiding aan de zijkant is met geïntegreerde terugslagklep.
Door toepassing van een vaste persaansluiting aan de zijkant is het
mogelijk gemaakt het deksel te verwijderen zonder de persleiding
te moeten demonteren. De Verzamelbox KTX300 niet gebruiken
voor de verwerking van afvalwater welke vette en olieachtige
afvalstoffen bevat. Wordt geleverd inclusief uitneembare perspomp
met vlotterarm, aansluitkabel en stekker.

• Slagvaste ABS Verzameltank met inspectie-roosterdeksel
• Afmetingen: L438 x B332 x H300 mm
• Perspomp met vlotterarm
• Persuitlaat: 5/4" (Ø 40 mm)
• Terugslagklep aan perszijde
• Behuizing: slagvaste ABS
• Belastbaar tot 1,5 t (klasse A 15)
• Snelkoppeling en eenvoudig uitnemen van de pomp

• Pompcapaciteit: Qmax. 8,0 m³/uur (2,23 l/sec.)
• Opvoerhoogte: 6,2 mwk
• Perspomp met vlotterarm, niet versnijdend, vrije doorlaat Ø 10 mm
• Temperatuur verpompte vloeistof: max.+50ºC / +90ºC - 3 min.
• Niveauregeling: instelbaar vlotterarm schakelaar
• Tankinhoud: 30 liter
• Geschikt voor huishoudelijk afvalwater zonder vaste delen of vezels
• Niet geschikt voor het verpompen van vetten en/of oliën
• Bruto gewicht: 7,2 Kg.

Aansluitspanning: 1x 230 VAC ~50/60 Hz
• Motorvermogen: P1 0,30 kW
• Motorvermogen: P2 nominaal 0,20 kW
• Stroomsterkte: 1,4 Ampère
• Condensator: 8 µF
• Motorbeveiliging: thermisch
• Isolatieklasse: IP68 / F
• Inwerkingtreding: automatisch
• Aansluitkabel met stekker: 5 meter

Verzamelbox KTX300.

Constructie kenmerken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

•

Prijs: op aanvraag

VERZAMELBOX KTX300
Geschikt voor huishoudelijk afvalwater

VERZAMELBOX KTX300

VERZAMELBOX MLK300 / KTX300
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Kempenlandstraat 21   •   5262 GK Vught

Postbus 2015   •   5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55   •   Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: info@pompinstallaties.nl   •   Internet: www.pompinstallaties.nl

Pompinstallaties b.v.   •   Nederland


