
CONIBO
Pompa CONIBO jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym do pompowania skroplin. Urządzenie pracuje w pełni automatycznym cyklu. 
Po napełnieniu zbiornika pompa włączy się samoczynnie, a po wypompowaniu skroplin samoczynnie się wyłączy. Z pompą w komplecie
dostarczany jest przezroczysty wąż tłoczny o przekroju 3/8 cala i długości 6 m. Pompa okresowo może pompować wodę o temperaturze 
50 °C. Pompa może pracować z wodą o pH w granicach 2,5 -10. Konstrukcja pompy została zaprojektowana w taki sposób by mogła pracować 
bezawaryjnie w profesjonalnych układach klimatyzacyjnych. Niezwykle ważnymi cechami pompy są cicha praca oraz nie wielkie wymiary. 
Urządzenie jest w pełni automatycznie i bezobsługowa co gwarantuje komfort użytkowania. Cykle odpompowywania skroplin są automatyczne 
i zależą od poziomu skorpin w zbiorniku. Pompa znajduje zastosowanie przede wszystkim tam gdzie skropliny spływają poniżej poziomu ich 
odprowadzania z lokalu lub instalacji.

CONAQUA
Pompa CONAQUA posiada zbliżoną konstrukcję do CONIBO , urządzenie również pracuje w pełni automatycznym cyklu.
Zakres dopuszczalnej temperatury wody jaka może być pompowana przez urządzenie wynosi od 1°C do 25°C. Okresowo pompa może
pompować wodę o temperaturze 50°C jednak czas pracy nie może przekroczyć 90s, a następujący czas przestoju musi wynosić minimum 600s.
Pompa jest w stanie tłoczyć kondensat na wysokość do 5m i odległość nie przekraczającą 20 m w poziomie (każde kolanko i zawór musi być
liczony jako 1 m wysokości tłoczenia). Należy zachowywać spadki instalacyjne 1% przy układaniu poziomych odcinków Pompy typu 
CONI przeznaczone są do pompowania skroplin wody pochodzących z agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych oraz piecy 
kondensacyjnych. Pompa jest kompaktowym urządzeniem o niewielkich wymiarach. Urządzenie jest w pełni automatycznie i bezobsługowe co 
gwarantuje komfort użytkowania. Po napełnieniu zbiornika kondensatem pompa zostanie uruchomiona a po jego odpompowaniu wyłączona aż 
do następnego cyklu. Pompa znajduje zastosowanie przede wszystkim tam gdzie skropliny spływają poniżej poziomu ich odprowadzania z lokalu 
lub instalacji.

ZASTOSOWANIE:
Pompowanie skroplin pochodzących z agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych, pieców kondensacyjnych.

PARAMETRY

Nazwa Podnoszenie
(m)

Wydajność
(l/min)

Zasilanie
(V)

Waga
(kg)

Moc 
silnika/znamionowa

(W)

Wymiary Głęb/Wys/Szer
(cm)

Objętość 
zbiornika

(l)

CONIBO 4,5 330 230 2,2 80 28/17/13,5 1,9

CONAQUA 5,1 250 230 1,7 58 28/15/13 1,7
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