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De U3

HET ORIGINEEL - NU NOG BETER

Ruim 50 jaar geleden hebben wij de eerste U3KS ontwikkelt, om vervolgens uit
te groeien naar een synoniem voor de dompelpompen. Het is een onmisbare
pomp voor in en rond het huis, daarbij kan de pomp ook op meer verschillende
manieren worden toegepast dan elk andere pomp.
Het succes van deze pompen is de
motivatie geweest om deze continue
verder te ontwikkelen en ook om de
pomp aan te passen naar de wensen van
onze klanten en de eisen van de markt.
Verbeterde efficiëntie
Ruimtebesparing in de hoogte door
kabelinvoer op de kabelkap
Ergonomische handgreep
Afsluitbaar ontluchtingsventiel
Mediumtemperatuur35 °C,
60 °C gedurende korte tijd (10 min) )
Met al hun mogelijkheden zijn de U3
K en U3 KS nog steeds de onmisbare
pompen voor in en rond het huis. Ze
zijn veelzijdiger dan bijna elke andere
pomp:
| Waterafvoer van sanitaire
objecten zoals wastafels, douches of
wasmachines
| Ledigen van putten en reservoirs
| Afvoer van oppervlaktewater
| Het leegpompen van ondergelopen
kelders, zwembaden of vijversn
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De U3 K | U3 KS spezial kan gebruikt
worden voor speciale media:
| Waterige oplossingen tot 15%
zoutgehalte
| Condensaat van
gascondensatieketels
| Water van
onthardingsinstallaties
| Silagesap, wei, vloeibare meststof

DE SPECIALE KENMERKEN
KWALITEIT „Made in Germany“

Bredere handgreep - garandeert
een veilige grip tijdens transport
en installatie

Onderste kabeluitgang - voorkomt knikken in
de kabel

Waterdichte gegoten kabeldoorvoer - voorkomt het
binnendringen van vocht in de
motorunit

Beproefde vlottertechnologie - met en zonder
automatische niveauschakeling

Afsluitbaar ontluchtingsventiel - voor het ontluchten van
het pomphuis

Spoelinrichting - door de korf
te verwijderen en eenvoudig de
afsluitdoppen te openen, kan de
vloer in een schacht grotendeels
vrij worden gehouden van grove
bestanden.

Dezelfde afmetingen - de pompen passen nog steeds in onze
Hebefix en Baufix containers

Vlakke afzuiging - door
afneembare korf restwaterstand 5 mm

5 jaar garantie met registratie door een erkende installateur

Bereik meer

MET DE JUISTE ACCESSOIRES

Pas de juiste accessoires toe bij verschillende toepassingen voor extra veiligheid en meer comfort, daarbij kan het ook geld besparen.
GR 32 schuifbuis systeem
| Voor snel en gemakkelijk onderhoud zonder de koppelingen los te maken.
| Maak de pomp los en trek hem onhoog voor een visuele inspectie.
Terugslagklep R32
| Hoogste veiligheid volgens EN-voorschriften.
| Voorkomt dat de drukleiding vanzelf leegloopt tijdens normaal bedrijf. Tijdens
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan er geen water uit de drukleiding
teruglopen.
Speciale vlotters voor lage schakelhoogtes
| Deze zijn geschikt om je restwaterstand laag te houden, b.v. in een douche.
AAN 105 mm, UIT 45 mm
Speciale vlotter voor smalle schachten
| Als er weinig ruimte beschikbaar is (min. 30 x 30 cm), maakt deze kleine vlotter
handig gebruik van zijn voordelen. AAN 240 mm, UIT 170 mm

Alarmzender
| Zij detecteren een hoog waterpeil in een vroeg stadium en geven een alarm
via de vlotterschakelaar.
|D
 e alarmzender met wasmachinestop schakelt bijvoorbeeld automatisch de
wasmachine uit..
Nu nieuw: Easyfix 32 single en Easyfix 32 duo installatiesets
| Met weinig moeite kunnen met deze sets de dompelpompen als enkele
of dubbele units in een schacht worden geïnstalleerd..
| De sets zijn stekkerklaar en alle benodigde onderdelen zijn al voorgemonteerd
op een grondplaat! De Easyfix hoeft alleen maar in de schacht te worden
geplaatst en op de drukleiding te worden aangesloten.
| Naast de mechanische onderdelen bevat de Easyfix 32 Duo ook een
besturingseenheid die de afwisselende werking van de twee pompen regelt.
Pompen niet inbegrepen in de leveringsomvang
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Aansluitset DN 32
| Voor het aansluiten van dompelpompen op elke bestaande drukleiding.
|D
 e telescopische drukleiding kan tot 90 cm worden verlengd en biedt een
traploze overgang tussen de pomp en de bestaande drukleiding. Bestaande
drukleidingen kunnen snel en gemakkelijk worden vervangen.

