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ΕΙΔΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΑΝΤΛΙA  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΔΟΧΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  0,8 lt

ΑΝΤΛΙΕΣ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  
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Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Η φυγοκεντρική αντλία, μικρού μεγέθους, τύπου  της MICRODAM έχει 

ενσωματωμένο μικρό δοχείο περισυλλογής και είναι σχεδιασμένη να συλλέγει το 

νερό συμπυκνωμάτων από εγκαταστάσεις ψύξης, από την επίτοιχη μονάδα SPLIT 

του κλιματιστικού και από κλιματιστικά τύπου "κασέτας".

"APOLLO"

 Ενσωματωμένο δοχείο περισυλλογής συμπυκνωμάτων 0,8 lt•

Η αντλία είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ανθεκτικό στα χτυπήματα, •
   με επιβραδυντή καύσης. 

 

 Ενσωματωμένη ασφάλεια στάθμης. •
  
 

 Η αντλία είναι φυγοκεντρική περιστροφικού τύπου και διαθέτει μοτέρ χαμηλού θορύβου •
   (πολύ ήσυχη στη λειτουργία της).

 Θερμική προστασία του μοτέρ με αυτόματη επαναφορά. Η αντλία κόβει όταν πιάσει •
ο  ο     θερμοκρασία 110 C έως 120 C  και αυτόματα ξεκινάει πάλι μετά από λίγα λεπτά.

  
  Mε καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 1,5 m•

  
 

 Σημάνσεις: CE, NRTL, PSE•

  
  Tροφοδοσία: 230 V - 50Hz•

ο  ο   Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 C έως +50 C•
 Διάμετρος ακροφυσίου εξόδου: 3/8"•
 Διαστάσεις: Μ 197 mm x Π 86 mm x Υ 128,5 mm•

 

  
 

Φυγοκεντρική αντλία συμπυκνωμάτων, με δοχείο 0,8 lt , APOLLO 300MIC04004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ € 
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 Περιλαμβάνει ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα με διακόπτη στην κατάθλιψη για την •
   αποφυγή επιστροφής των συμπυκνωμάτων (αποφυγή σιφωνισμού) και ευκολία στη συντήρηση. 

 Συμπαγής κατασκευή, διαθέτει ενσωματωμένα στηρίγματα για κρέμαση στον τοίχο.•

_

110 lt/h

ΒΑΡΟΣ
(kg)

1,06

1,40

MD 300W
(APOLLO 300)

MD 400W
(APOLLO 400)

Φυγοκεντρική αντλία συμπυκνωμάτων, με δοχείο 0,8 lt , APOLLO 400MIC04006

 Η αντλία έχει ενσωματωμένους δύο διακόπτες υψηλής ποιότητας και ενεργοποιείται μ' έναν •
   "έξυπνο" μηχανισμό στάθμης. Ο κύριος διακόπτης λειτουργεί τη φυγοκεντρική αντλία και ο 
   άλλος χρησιμοποιείται ως υψηλού επιπέδου διακόπτης ασφαλείας. Σε περίπτωση βλάβης 
   της αντλίας ο διακόπτης ασφαλείας θα σβήσει τη μονάδα κλιματισμού, προστατεύοντάς την 
   από υπερχείλιση των συμπυκνωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 Μία (1) οπή εισόδου  25  •

  
 

Ø mm

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).


