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Charakteristika:

Výkonová křivka:

Automatická vodárna s nerezovým čerpadlem JETINOX 
60/50 a 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním 
vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným 
ventilkem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho.

Samonasávací schopnost do 8 m. 

Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k 
okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.

TLAKOVÁ NÁDOBA:
Multifunkční   nádoby   AVR+   se   speciálním   vyměnitelným   
vakem   jsou   určeny   pro   tlakové   a   teplovodní   systémy.   
Patentovaný   vak   BUTYL   PLUS   je   díky   svému   novému   
složení   značně   odolný   vůči   opotřebení   a   vyznačuje   se   
vysokou   spolehlivostí   a   dlouhou   životností.   Nádoby   
jsou   navíc   vybaveny   přírubou   z   nerezové   oceli   a   
speciálním   patentovaným  ventilkem.  Plně  odpovídají  
evropské  směrnici  PED   a   mají   certifikaci   WRAS   ASC   
pro   pitnou   vodu.

WP PLUS - JETINOX
Domácí automatická vodárna
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MOTOR ČERPADLA
• Uzavřený, chlazený z vnějšku.
• Stupeň ochrany IP 44. třída izolace F.
• Jednofázový zdroj s trvale aktivovaným   
 kondenzátorem.
• Tepelná ochrana je součástí vinutí motoru.
• Rychlost otáček 2850 ot./min.
• Určeno pro nepřetržitý provoz.

ČERPADLO:
Samonasávací čerpadlo  JETINOX kombinuje výhody a 
praktické vlastnosti odstředivých čerpadel s funkcemi 
samonasávacích čerpadel.

Poskytuje optimální hydraulický výkon a vysokou sací 
kapacitu, a to i při přítomnosti vzduchových nebo 
plynových bublin zachycených ve vodě.
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Aquatrading s.r.o. 
Kollárova 969, Veselí nad Moravou

Tel: +420 572 591 800 
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz www.aquatrading.cz
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Technické parametry, rozměry:

Typ : WP PLUS-24 - JETINOX WP PLUS-50 - JETINOX

Příkon 0,55 kW

Maximální průtok Qmax 3 m3/h (50 l/min)

Maximální dopravní výška Hmax 46 m

Sací schopnost 8 m

Zapínací a vypínací tlak 2 - 3,5 bar

Maximální pracovní přetlak 6 bar

Objem tlak. nádoby 24 l 50 l

Rozměr A 560 mm 620 mm

Rozměr B 420 mm 510 mm

Rozměr C 650 mm 740 mm

Rozměr D 270 mm 365 mm

DNA 1"

DNM 1"

Hmotnost 20 kg 24 kg


