Opvoerinstallatie
voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater
Minilift F voor vrije opstelling
Afbeelding en maattekening

Product
Artikelomschrijving

Opvoerinstallatie Minilift F
uit kunststof, voor vrije opstelling
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met in de pomp geïntegreerd snijwerk voor fecaliënhoudend
en fecaliënvrij afvalwater volgens EN 12050-3 voor begrensde
toepassing.
Met pneumatische schakeling en alarmfunctie, 1 horizontale
toiletaansluiting Ø 110 mm, 2 zijdelingse toevoeraansluitingen
Ø 40 mm, persaansluiting: Ø 28-34 mm
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Leveringsomvang:
Behuizing met pomp, incl. kogelafsluiter, flexibel aansluitstuk
en klemring, kabel met stekker, terugslagkleppen, actief
koolstoffilter, handmatige anti-blokkade-inrichting.
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Vermogen P1:
Vermogen P2:
Spanning:
Stroomsterkte:
Bedrijfsmodus:
Bescherming:
Aansluitkabel:

650 W
350 W
230 V ~ 50 Hz
2,6 A
S3
IP44
1,6 m
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Opvoerinstallaties
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EN 12050-1 (max 1 toilet-aansluiting)
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Spanning

Art. Nr.

230 V

28 520

Opvoerinstallatie
voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater
Inbouwsuggestie Minilift F

Professionele voordelen
Kwaliteitssnijwerk
SharkTwister
rvs-pomp met
hoogwaardig
kwaliteitssnijwerk
voor de hoogste bedrijfszekerheid.
Gescheiden droge
techniekruimte
maakt comfortabel en
hygienisch onderhoud
voor motor en
besturing mogelijk.

inwendige leidingdiameter
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Ø
Ø
Ø
Ø

5m
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Opvoerhoogte
hoogte in m

Opvoerinstallaties

Minilift F voert afvalwater van het toilet en 2 extra aansluitingen als wasbakken, douche, urinoir
en bidet in ruimten beneden het terugstroomniveau of ruimten waar het vrij verval in de riolering
ontbreekt, naar de volgende afvoerleiding. Voor de afvoer van sanitairinrichtingen volgens
EN 12050-3 (begrensde toepassing) is de Minilift F de ideale, economische oplossing. Het uitmuntende rvs-snijwerk „SharkTwister“ van de ingebouwde pomp verhakt betrouwbaar fecaliën
en toiletpapier. Hiermee is een persleiding van Ø 28 - 34 mm naar de volgende afvoerleiding
toereikend. Dit betekend eenvoudige installatie achteraf, bijv. bij renovatie. De directe toiletaansluiting maakt een geringe inbouw achter het toilet mogelijk.

Intelligente
besturingstechniek
met akoestische
alarmfunctie - zonder
separate besturingskast - geïntegreerd in de behuizing, stekkerklaar en zonder hulp van electromonteur te
installeren.
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Persleidinglengte (>1°) in m
Type
Stroom
Wisselstroom

Spanning

Strom

Toerental

Beveiliging

Stekker

230 V

2,5 A

2900 min-1

in motor
ingebouwd

aansluitkabel
1,6 m
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