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ΕΙΔΟΣ

ΜΙΝΙ  ΑΝΤΛΙΕΣ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  

  

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

TEXNIKA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 Tροφοδοσία: 230 V - 50 Hz•
 Iσχύς κινητήρα: 12 Watts•
 Μέγιστη ροή νερού: 10 lt/h (σε 0 μανομετρικό)•
 Ύψος εκροής συμπυκνωμάτων: max 8 m•
 Βάθος αναρρόφησης συμπυκνωμάτων: max 2,5 m•

ο ο  Θερμοκρασία νερού: 1 C έως +40 C•
 Διάμετρος ακροφυσίου εισόδου/εξόδου αντλίας: •
 Διάμετρος ακροφυσίου εισόδου/εξόδου δοχείου: •

ο ο  Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 C έως +50 C•
 

  
 

Ø 8 mm
Ø 17 mm / Ø 8 mm 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ € 

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΥΨΟΣ ΕΚΡΟΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
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0 m 4 m 6 m 8 m

10 lt/h 9 lt/h 6 lt/hMD 1010PM

H mini αντλία με ηλεκτρομαγνητικό έμβολο, τύπου  της MICRODAM 
έχει διαιρούμενο μικρό δοχείο περισυλλογής (35 ml) με ενσωματωμένο φλοτέρ.
Είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση πάνω από ψευδοροφές (όπου είναι εφικτό), 
σε προεγκατεστημένα πλαστικά κανάλια (ευθύγραμμο κομμάτι), δίπλα από το 
εσωτερικό μηχάνημα (split) του κλιματιστικού και γενικά σε οποιοδήποτε περιο-
ρισμένο χώρο.

  

"MERCURY"

 26 dB• Αθόρυβη λειτουργία , με σύστημα απόσβεσης θορύβου.

,• Πλαστικό  διάφανο δοχείο περισυλλογής, με αδιάβροχο στεγανό φλοτέρ με μαγνήτη.

•
   
 Θερμικό προστασίας του μοτέρ με αυτόματη επαναφορά. Η αντλία κόβει όταν πιάσει 

o θερμοκρασία 100 C και αυτόματα ξεκινάει πάλι μετά από λίγα λεπτά. 

• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

• Περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης αναρρόφησης (self - priming).

• Πλήρως στεγανή κατασκευή της αντλίας.

• Περιλαμβάνει ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα για την αποφυγή επιστροφής 
   των συμπυκνωμάτων (αποφυγή σιφωνισμού).

alarm• Ενσωματωμένη ασφάλεια στάθμης (επαφή ). Σε περίπτωση βλάβης της 
   αντλίας ο διακόπτης ασφαλείας θα σβήσει τη μονάδα κλιματισμού προστατεύοντάς 
   την από υπερχείλιση των συμπυκνωμάτων.

• Με καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 1,5 m

• Σημάνσεις: CE, NRTL, PSE

   Σωλήνας εισόδου στο δοχείο (Ø 15 mm x 21 mm, L=4 cm), σωλήνας διαφανής 
   για σύνδεση της αντλίας με το δοχείο περισυλλογής (Ø 6 mm x 9 mm, L=1,5 m),
   σωλήνας εκτόνωσης διαφανής (Ø 6 mm x 9 mm, L=10 cm) και σετ στήριξης 
   (δεματικά καλωδίων και αυτοκόλλητες λωρίδες στερέωσης).     

ΜΙΝΙ  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΤΛΙΑ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu)

H mini αντλία με ηλεκτρομαγνητικό έμβολο, τύπου "MERCURY PLUS" της MICRODAM περιλαμβάνει στη 
συσκευασία εκτός των προαναφερόμενων εξαρτημάτων και τα ακόλουθα κομμάτια καναλιών: 
Ένα ευθύγραμμο κανάλι σωληνώσεων μήκους 60 cm, μία γωνία 90  καναλιού, ένα εσωτερικό 
κολλάρο συγκράτησης σωλήνων και μία ροζέτα (τελείωμα) τοίχου.

ο

3,5 lt/h

Βάρος
ΑΝΤΛΙΑΣ / ΔΟΧΕΙΟΥ

180 gr / 36 gr

Mini διαιρούμενη αντλία , MERCURY PLUS 
(με κιτ κομμάτια καναλιών)

συμπυκνωμάτων
MIC02002

MIC02004 Mini διαιρούμενη αντλία , MERCURYσυμπυκνωμάτων

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

19

, ISO 9001:2000

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:


