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Mini διαιρούμενη αντλία συμπυκνωμάτων, AURORA 
(με κιτ κομμάτια καναλιών)MIC02006

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ € 

ΜΟΝΤΕΛΟ

MD 1010PA

ΥΨΟΣ ΕΚΡΟΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
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0 m 4 m 6 m 8 m

10 lt/h 9 lt/h 6 lt/h

, ISO 9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η mini αντλία με ηλεκτρομαγνητικό έμβολο, τύπου  της MICRODAM 

έχει διαιρούμενο μικρό δοχείο περισυλλογής με ενσωματωμένο φλοτέρ. 

Είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση μέσα σε διαμορφωμένο κανάλι πάνω στο 

ταβάνι (ή την ψευδοροφή) γύρω από την επίτοιχη μονάδα SPLIT του κλιματιστικού.

  "AURORA"

 Αθόρυβη λειτουργία 26 dB, με σύστημα απόσβεσης θορύβου.•
 Υψηλής απόδοσης κινητήρας.•
 Πλήρες στεγανό (αδιάβροχο), πλαστικό, διαφανές φλοτέρ για εύκολη επιθεώρηση.•
 Θερμικό προστασίας του μοτέρ με αυτόματη επαναφορά. • Η αντλία κόβει όταν πιάσει 

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

 Αυτόματη ρύθμιση.•
  Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής για αποφυγή αντίστροφης ροής. •
   
   
  
  Φις με καλώδιο τροφοδοσίας: L=1 m•

 Σημάνσεις: CE, NRTL, PSE•

 Tροφοδοσία / Ισχύς: 230 V AC / 12 Watts•
 Mέγιστη ροή νερού: 10 lt/hour σε 0 m μονομετρικό•
 Ύψος εκροής συμπυκνωμάτων: max 8 m•
 Bάθος αναρρόφησης συμπυκνωμάτων: max 2 m•
 Διάμετρος ακροφυσίου εισόδου / εξόδου αντλίας:  8 •
 Διάμετρος ακροφυσίου εισόδου / εξόδου δοχείου:  17  /  8  •

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

 

  
 

Ø mm

Ø mm Ø mm

 Πανεύκολη σύνδεση και συντήρηση.•

 Ενσωματωμένος αισθητήρας ασφαλείας, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της αντλίας, για •
   αποφυγή υπερχείλισης των συμπυκνωμάτων.
   
   
  
 

3,5 lt/h

ΒΑΡΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ / ΔΟΧΕΙΟΥ

147 gr / 36 gr

ΜΙΝΙ  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΤΛΙΑ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 30.000 Btu)

 Στη συσκευασία η αντλία συνοδεύεται μ' ένα σετ καναλιού •
ο   (Γωνία 90  και 60 cm ευθύγραμμο κανάλι).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καμιά αντλία συμπυκνωμάτων δεν εγκαθίσταται σε κλιματιστικά και μένει χωρίς προβλήματα 
εφ' όρου ζωής. Συνιστάται απαραιτήτως περιοδική 6μηνη συντήρηση (καθάρισμα φίλτρου και έλεγχος 
για μούχλα).
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