Plastová nádrÏ Hebefix (nadzemní)

PouÏití
Plastová nádrÏ Hebefix je odvodÀovací ãerpací stanice miniaturního formátu. Sestává z umûlohmotné nádrÏe
(cca 25 l) s pﬁítokovou návleãkou pro PVC/HT trubky
40 mm nahoﬁe a tﬁemi dodateãn˘mi vtoky na stranách,
kterou lze umístit ve vertikální poloze nebo zavûsit. Na stranû dole se nacházející pﬁítokové návleãky jsou uzpÛsobeny
pro PVC/HT trubku 50 mm. Pro nádrÏ Hebefix urãené
ãerpadlo k odvodÀování sklepÛ U 3 KS NIRO je napojeno
na pﬁipravené trubkové spojení a odãerpává automaticky
vtékající ‰pinavou vodu do nejbliÏ‰ího kanalizaãního
vedení. Díky tomu lze na jakémkoli místû - téÏ pod úrovní
vzdutí - bez nároãn˘ch zednick˘ch prací instalovat odtok
umyvadla, bez hloubení jámy. Lze téÏ pﬁipojit praãku,
myãku nádobí, vanu ãi sprchov˘ kout.
Pﬁipojení ventilaãního potrubí zamezí zápachÛm. Není-li
napojeno ventilaãní potrubí, zamezí obtûÏování nepﬁíjemn˘mi pachy filtr s aktivním uhlím. Doporuãuje se montáÏ
popla‰ného zaﬁízení. Varuje pﬁed nepﬁípustnû vysokou
v˘‰kou hladiny vody a vypne v pﬁípadû potﬁeby praãku
(AWR 3).
Souãástí dodávky jsou umûlohmotná nádrÏ s integrovanou
pﬁipojovací hadicí, objímky, zpûtná klapka jako doplÀující
sada pro U 3 KS NIRO, filtr s aktivním uhlím, hadicová
pﬁípojka pro praãku (vrchní, postranní pﬁipojení), pryÏové
nohy a díly pro montáÏ na stûnu, (Ïádné ãerpadlo).
Zaﬁízení odpovídá poÏadavkÛm DIN EN 12050.
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.

Hebefix s U 3 KS NIRO

Hebefix s U 3 KS NIRO a speciálním plovákem

pojistka proti pﬁetékání
montáÏ pro zavû‰ení na zeì
moÏné poplachové zaﬁízení
likvidace kondenzátu z v˘hﬁevn˘ch
kotlÛ (pouze s U 3 KS speciál)
poklop se závûrem na zacvaknutí
vyrovnání pro odvod tlaku variabilní
zpûtná klapka
filtr s aktivním uhlím

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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Pﬁíklad pro zabudování Hebefix (montáÏ na podlaze)

Hebefix (montáÏ na stûnu)

3 21154-02

hlavní rozmûry [mm]

4 22630-04

3 21153-01

Díky dodateãn˘m vtokÛm na obou stranách dole
(H 100 mm) lze Hebefix pﬁipojit také zpÛsobem
bezpeãn˘m proti zpûtnému vzdutí na sprchov˘
kout instalovan˘ v pﬁízemí. Sériov˘ plovák U 3 KS
NIRO pak musí b˘t nahrazen speciálním plovákem. Bude-li souãasnû instalováno popla‰né zapojení musí b˘t dbáno na pﬁipevnûní pro poplachov˘
spínaã. (Prosím zohlednûte pﬁi objednání!) Hebefix
mÛÏe b˘t postaven na zemi. Pro získání vût‰ího
prostoru lze zavûsit na stûnu, tak se umoÏní jednoduch˘ a rychl˘ úklid.

Plastová nádrÏ (nadzemní)
typ

nejvût‰í
v˘‰ka x ‰íﬁka x hloubka

nádrÏ Hebefix, bílá
320 x 380 x 291 mm
bez ãerpadla
pouÏitelné ãerpadlo U 3 KS NIRO (délka kabelu 3 m)
nebo U 3 KS NIRO (délka kabelu 10 m)
nebo U 3 KS speciál pro kondenzát z v˘hﬁevn˘ch kotlÛ

pﬁipojení

hmotnost
cca

ãíslo
zboÏí

3x 40 mm
2x 50 mm

3 kg

01063
00206
09808
09563

Pﬁíslu‰enství
1

speciální plovák pro nízké úrovnû spínání (úrovnû spínání ZAP cca 110 mm, VYP cca 50 mm)

2

uzavírací ‰oupátko 11/4 “

3

popla‰né zapojení, závislé na síti, s pracovním kontaktem bez potenciálu
popla‰né zapojení AWR 3 s blokováním praãky s jaz˘ãkov˘m kontaktem,
separátní, závislé na síti, 3 m kabel
upevnûní pro poplachov˘ spínaã/speciální plovák

20198
25092

akumulátor pro alarm nezávisl˘ na síti

07562

4

17242

V
·
∅
110 max.60 11/4 “

(DN 32), PN 16

11836

28191

V˘kon
typ

ãerpací v˘‰ka H [m]

U 3 KS NIRO
U 3 KS speciál

ãerpané mnoÏství Q [m /h]
ãerpané mnoÏství Q [m3/h]
3

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
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