Zaﬁízení pro odãerpávání spla‰kové vody Hebefix V
(instalace za stûnu)

PouÏití
Zaﬁízení pro odãerpávání spla‰kové vody Hebefix V
je snadno instalovateln˘m pﬁístrojem pro likvidaci odpadních vod bez fekálií nad a pod úrovní vzdutí. Zaﬁízení
je koncipováno speciálnû pro pouÏití s instalací za ãelní
stûnu, kvÛli malé potﬁebû místa (cca objem 15 l) mÛÏe
b˘t pouÏíváno i na jin˘ch místech, napﬁíklad ve spodních
skﬁíÀkách kuchyní. Pﬁipojeny mohou b˘t v‰echny prvky
poskytující uÏitkovou vodu, tj. umyvadla, sprchy, vany,
dﬁezy, praãky aj.
âerpan˘ materiál je zaﬁízením ãerpán tlakov˘m potrubím
malého rozmûru do nejbliÏ‰ího odpadního vedení.
Hebefix V mÛÏe b˘t pouÏit v‰ude tam, kde je bûhem
renovace nebo pﬁestavby poÏadována dodateãná instalace
koupelny nebo kuchynû. V koupelnû tento v˘robek v˘bornû
doplÀuje Wcfix 260 V, na které dle DIN EN 12050-3 nesmí
b˘t pﬁipojena Ïádná vana ani praãka. Pro akustické
hlá‰ení poruchy vlastní Hebefix V poplachové zaﬁízení se
jaz˘ãkov˘m kontaktem.
Pﬁístroj je dodáván se zabudovan˘m ãerpadlem s ponorn˘m motorem U 3 KS NIRO, je smontovan˘, pﬁipraven˘
pro pﬁipojení do zásuvky Schuko a pracuje zcela automaticky jakmile pﬁiteãe odpadní voda. Pﬁi instalaci do koupelen a sprch musí b˘t dodrÏovány pﬁíslu‰né smûrnice VDE.

Hebefix V (ãerpadlo souãástí dodávky)

Pro montáÏ a údrÏbáﬁské práce na zaﬁízení je tﬁeba
pamatovat na dostateãnû velk˘ revizní otvor (Pﬁíslu‰enství).
Zaﬁízení odpovídá poÏadavkÛm DIN EN 12050.

tiché

Podle DIN EN 12056 musí minimální rychlost v tlakovém potrubí ãinit 0,7 m/s.
Tato norma je zakreslena v Q-H diagramu jako mez pouÏití.

smontované
jednoduchá údrÏba
hermetické
ventilaãní systém
popla‰né zaﬁízení
ãerpání pﬁes v˘ﬁiví lopatkové
obûhové kolo

4 27945-00

Zmûna konstrukce vyhrazena.

V˘konová tolerance podle ISO 9906.
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Hebefix V
typ
Hebefix V

nejvût‰í
v˘‰ka x ‰íﬁka x hloubka

délka
kabelu

hmotnost
cca

ãíslo
zboÏí

320 x 420 x 180 mm

1,5 m

6,2 kg

09360

pﬁíslu‰enství:
montáÏní souprava pro klapku pro údrÏbu (flexibilnû pﬁizpÛsobitelné dlaÏdicím min. 400 x 500 mm)
uzavírací ‰oupátko 11/4 “
akumulátor pro alarm nezávisl˘ na síti

41075
11836
07562

V˘kon
typ

ãerpací v˘‰ka H [m]

Hebefix V

ãerpané mnoÏství Q [m /h]
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Elektrická data
typ
Hebefix V

druh
proudu

napûtí
volty

W-proud

1/N/PE∼230

v˘kon motoru kW
P2
P1

otáãky
min-1

elektrick˘ proud
ampéry

ji‰tûní
motoru

zástrãka

0,32

2720

1,4

ve vinutí

Schuko-

0,20

Pﬁíklad pro zabudování
Svislé tlakové potrubí se
zpûtnou klapkou a smyãkou
vést pﬁes místnû ustanovenou
úroveÀ vzdutí

alternativnû
vodorovná
pokládka

otvor pro údrÏbu
400 x 500

vûtrání
alternativnû
pﬁes stﬁechu

28140-01
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MontáÏní pokyn
28138-00

28144-02

Hebefix V lze kombinovat s bûÏnû dostupn˘mi systémy
pro montáÏ za ãelní stûnu. Zakreslené rozestupy mezi
prvky musí b˘t dodrÏeny. Na zem nainstalované
kolejnice pro vyrovnání nûkolika prvkÛ mohou
b˘t pro úsporu místa uloÏeny pod nádrÏí.

Pro funkãnost je nutnû zapotﬁebí vûtrání zaﬁízení.
Znázornûn˘ zpÛsob zabudování zabraÀuje
tvorbû vlhkosti za ãelní stûnou.
V‰echny potﬁebné speciální díly
jsou souãástí dodávky.

44040120

28121-01

Zaﬁízení je skrze montáÏní otvor postaveno
do montáÏního prostoru a pomocí manÏet
a objímek elasticky pﬁipojeno k pﬁítokÛm.

Pro v˘mûnu filtru s aktivním uhlím
ve ventilaci zaﬁízení je tﬁeba pouze
odstranit nasunutou ventilaãní mﬁíÏku.

29536-01

29540-00

Vyprázdnûní zaﬁízení probûhne
v pﬁípadû potﬁeby pﬁes odtokovou hadici.

âerpadlo mÛÏe b˘t vyndáno
po odstranûní poklopu nádrÏe.

59

Technická data
Druh konstrukce
NádrÏ se zabudovan˘m ãerpadlem s ponorn˘m motorem
U 3 KS NIRO se zcela zakryt˘m hﬁídelem, s 10 mm volnou
prÛchodností, a hydraulikou v technologii GID s v˘ﬁiv˘m
lopatkov˘m obûÏn˘m kolem s 5 lopatkami, kolenem pro
tlakov˘ odvod nádrÏe z elastomeru s pﬁípojnou návleãkou
pro tlakovou trubku (z PVC, PP n. PE) DN 32 s ∅ 40 mm.
Pﬁípojky pﬁítoku ∅ 50 mm. Pﬁipojení k hrdlu zaﬁízení
pomocí elastick˘ch spojovacích manÏet.
âerpadlo
Vertikální, jednostupÀové, zcela zaplavitelné, druh krytí
IP 68, tﬁída izolaãního materiálu B, termostat motoru
pro bezpeãnostní odpojení v pﬁípadû nadmûrné teploty
s autom. opûtn˘m zapnutím s dostateãn˘m chlazením,
automatické zapojení, pﬁívod kabelu utûsnûn˘ proti podélné vodû jako ochrana ãerpadla v pﬁípadû poru‰ení potrubí,
trval˘ provoz moÏn˘ díky chlazení plá‰tû motoru.

Materiál
SkﬁíÀ motoru a hﬁídel z u‰lechtilé ocele, nádrÏ, plá‰È
ãerpadla a obûÏné kolo z umûlé hmoty, spojovací manÏety
a v˘vodní koleno z elastomeru.
Tûsnûní
Utûsnûní hﬁídele pomocí tûsnících krouÏkÛ hﬁídele
a vloÏená olejová komora, odolné vÛãi chodu nasucho.
Dodávka
Pﬁístroj vã. ãerpadla dle DIN EN 12050, smontované
s kabelem a zástrãkou, kompletnû se spojovacími manÏetami, v˘vodní koleno, zpûtná klapka 11/4 “, redukãní vsuvka,
pouÏití pro vûtrací potrubí, filtr s aktivním uhlím, objímky
a upevÀovací materiál pro zaji‰tûní vztlaku, odtoková
hadice s uzavírací zátkou.

Zapojení
Automatické plovákové zapojení, popla‰né zapojení
prostﬁednictvím separátního plovákového spínaãe s jaz˘ãkov˘m kontaktem.

hlavní rozmûry (mm) Hebefix V

3 28134-01
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