Plastová nádrÏ Baufix 50 (do zemû)

PouÏití
Baufix 50 je kompaktní plastová sbûrná nádrÏ, urãená k zabudování do základov˘ch desek ãi do podkládky podlahy
sklepa. Ve spojení s ãerpadlem s ponorn˘m motorem U 3
KS NIRO je vhodné pro odstranûní spla‰kov˘ch vod z domácností, umyvadel, dﬁezÛ, sprch a praãek ve sklepích nebo prádelnách. Podlahová v˘pusÈ v krytu nádrÏe chrání
pﬁed vût‰ím zatopením na místû instalace. Odvod odpadních vod z toalet a pisoárÛ není dovolen.
Tlakovû stabilní nádrÏ je bez obednûní zasazena do jímky,
pﬁipojena vedení a nádrÏ ve vodorovné poloze zabetonována. Zabudování do oblasti s ohroÏením spodní vodou
je pﬁípustné pouze s dodateãn˘mi opatﬁeními (vodotûsné
betonové bednûní), protoÏe spojení PE-beton není tûsné
vÛãi tlakové vodû.
Tvarované hrdlo nádrÏe umoÏÀuje ve spojení s v˘‰kovû
pﬁestaviteln˘m a otoãn˘m umûlohmotn˘m krycím rámem
optimální pﬁizpÛsobení úrovni podlahy v místû instalace.
Vestavûná hloubka nádrÏe se mÛÏe pohybovat mezi
45 - 71 cm. Uspoﬁádání kombinovan˘ch pﬁítokÛ ve spodní
ãásti nádrÏe umoÏÀuje také pouÏití v mûlk˘ch jímkách.
Namontovaná zpûtná klapka zabraÀuje zpûtnému toku
odpadní vody z tlakového potrubí do nádrÏe. Sériov˘
sifon znemoÏÀuje obtûÏování nepﬁíjemn˘m zápachem.
·roubová svorka s kﬁídlat˘m ‰roubem v nádrÏi zaji‰Èuje
nenároãné zabudování a údrÏbu ãerpadla.
Pro vût‰í vestavnou hloubku ãi v˘konnûj‰í ãerpadla jsou
vhodná Baufix 100 a Baufix 200.
Zaﬁízení odpovídá poÏadavkÛm DIN EN 12050.

sifon
podlahová v˘pusÈ
integrované prodlouÏení nádrÏe
kompletní tlakové potrubí nádrÏe
namontovaná zpûtná klapka
plynulé vyrovnání úrovnû
rychlá regulace ãerpadla
2 kombinované pﬁítoky DN 50/100

v˘kon ãerpadla U 3 KS NIRO / U 3 KS speciál
4 27945-00

Zmûna konstrukce vyhrazena.

V˘konová tolerance podle ISO 9906.
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Plastová nádrÏ (do zemû)
typ
nádrÏ Baufix 50
s krytem a podlahovou v˘pustí, bez ãerpadla

nejvût‰í
v˘‰ka x ‰íﬁka x hloubka

hmotnost

ãíslo
zboÏí

575 x 405 x 380 mm

11,5 kg

09335

V˘kon
typy

ãerpací v˘‰ka H [m]

U 3 KS NIRO
U 3 KS speciál

ãerpané mnoÏství Q [m3/h]
ãerpané mnoÏství Q [m3/h]

1

2

3

4

5

6

6,5
6,5

5,5
5,5

5,0
5,0

4,0
4,0

3,0
3,0

1,5
1,5

Elektrická data
nádrÏ Baufix 50
podle volby s typem
U 3 KS NIRO
U 3 KS speciál

druh
proudu

napûtí
volty

W-proud
W-proud

1/N/PE∼230
1/N/PE∼230

v˘kon motoru kW
P1
P2

otáãky
min-1

elektrick˘ proud
ampéry

ji‰tûní
motoru

zástrãka

0,32
0,32

2720
2720

1,4
1,4

zabudováno
do vinutí

SchukoSchuko-

0,20
0,20

pﬁíklad pro zabudování Baufix 50
V pﬁípadû pouÏití pod úrovní
zpûtného vzdutí musí b˘t dle
DIN EN 12056 elasticky pﬁipojena tlaková trubka a musí b˘t
vedena smyãkou pﬁes místnû
stanovenou úroveÀ zpûtného
vzdutí. Mimoto je pﬁedepsaná
instalace zpûtné klapky ovûﬁené dle DIN EN 12050-4.
Doporuãujeme navíc pro kontrolu popla‰né zaﬁízení.
V pﬁípadû instalace v koupelnách a sprchách
musí b˘t dodrÏována smûrnice VDE!
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3 28041-00

Pﬁíslu‰enství
ãíslo zboÏí

popla‰né zapojení, závislé na síti, s pracovním kontaktem
bez potenciálu, 3 m kabel, odolné vÛãi horké vodû
popla‰né zapojení AW 3 s blokováním praãky
s jaz˘ãkov˘m kontaktem, závislé na síti,
3 m kabel, odolné vÛãi horké vodû
popla‰né zapojení AWO s blokováním praãky
(skﬁíÀ zástrãky - pro pﬁenos alarmu
v pﬁípadû nûkolika praãek)
pﬁipevnûní pro poplachov˘ spínaã

20198

2

akumulátor pro alarm nezávisl˘ na síti

07562

3

krycí deska, spl˘vající s podlahovou v˘pustí z nerezu a se sifonem

24024

4

krycí rám, nerez

28118

5

zvlá‰tní ventilace, speciální filtr s plá‰tûm

27484

6

uzavírací ‰oupátko

1

11/4 “

V
·
∅
110 max.60 11/4 “

25092
25233
28191

11836

montáÏní pokyn
Vyrovnání úrovnû
Kryt s kulat˘m osazením hrdla v otvoru nádrÏe
je nastaviteln˘ do v˘‰ky a otoãn˘. Tím lze Baufix
efektivnû pﬁizpÛsobit horní hranû pozdûji nanesen˘ch podlahov˘ch krytin nebo dlaÏdic.
Utûsnûní mezi nádrÏí a krytem je provedeno
profilov˘m tûsnícím krouÏkem.

Sifon
Pro podlahovou v˘pusÈ je sériovû urãen sifon.
Potﬁebné díly sifonu jsou souãástí dodávky.

4 22314-03
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Technická data
NádrÏ
Vodotûsná PE nádrÏ (40-55 l) se dvûma kombinovan˘mi
pﬁítoky (DN 50 jako spojovací hrdlo / DN 100 jako hrdlo)
pro prostorovû úsporné pﬁipojení, s pﬁipojovacím hrdlem
pro ventilaãní potrubí a kabelov˘ kanál (DN 70) a pﬁipojovacím hrdlem pro tlakové potrubí DN 32 (PVC trubka
∅ 40 mm), s integrovan˘m prodlouÏením nádrÏe, úroveÀ
vyrovnávajícím krycím rámem z umûlé hmoty, zápach
nepropou‰tûjícím krytem z umûlé hmoty (‰roubovateln˘)
a zápach nepropou‰tûjící podlahovou v˘pustí.
V‰echny pﬁechody (nádrÏ/umûlohmotn˘ krycí rám a umûlohmotn˘ krycí rám/krycí deska) jsou vybaveny profilov˘m
tûsnûním.
MontáÏ
NádrÏ zasadit do pﬁipravené jímky nebo stávající ‰achty,
vyrovnat a pﬁíp. zkrátit na poÏadovan˘ rozmûr. Vytvoﬁit
trubkovou pﬁípojku, zahodit a nádrÏ zabetonovat soubûÏnû
s horní hranou. Izolace, potûr a podlahová krytina jsou
vyrovnány plynule nastaviteln˘m krycím rámem z umûlé
hmoty. PﬁiloÏen˘ speciální plovák pro nízké úrovnû spínání

hlavní rozmûry (mm) Baufix 50

a ãásti tlakového potrubí pﬁipevnit k ãerpadlu a uvnitﬁ
nádrÏe pﬁipojit elast. spojením na jiÏ namontovanou
zpûtnou klapku. Pﬁípojné vedení ãerpadla vyvést skrze
ventilaãní potrubí/kabelov˘ kanál aÏ k T trubce dodané
stran stavby. V˘stupní otvor je uzavﬁen zápach nepropou‰tûjícím zpÛsobem uzavírací zátkou. Není-li moÏná ventilace pﬁes stﬁechu, lze pouÏít zvlá‰tní ventilaci (viz pﬁíslu‰enství/montáÏní v˘kres).
Pozor: Není tﬁeba odﬁíznout zástrãku ãerpadla.
Dodávka
Umûlohmotná nádrÏ pro instalaci ãerpadla ovûﬁeného
dle DIN EN 12050 s tvarovan˘m pﬁipojovacím hrdlem,
tvarovan˘m prodlouÏením nádrÏe, úroveÀ vyrovnávajícím
krycím rámem z umûlé hmoty s krycí deskou, sifon pro
podlahovou v˘pusÈ krytu, tlakov˘ odvod se zpûtnou klapkou
a tlakové potrubí jiÏ namontované v nádrÏi, speciální
plovák pro nízké úrovnû spínání, násuvné tûsnûní DN 50,
uzavírací zátka pro kabelov˘ kanál (bez ãerpadla).

Popla‰né zapojení

3 28035-02

Zastoupení âR: JUNG PUMPEN CZ s.r.o. • ·umavská 26 • 370 01 âeské Budûjovice
tel. +420 386 322 664 • fax +420 386 322 665 • info@jung-pumpen.cz
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4 28204-01

Zastoupení SR: JUNG PUMPEN s.r.o. • Kutlíkova 17 • 851 02 Bratislava
tel. +421 2 68 28 64 36 • fax +421 2 68 28 64 37 • info@jung-pumpen.sk

