
PARAMETRY

Nazwa Podnoszenie
(m)

Wydajno!"
(l/min)

Pojemno!" 
zbiornika

(l)

Zasilanie
(V)

Moc silnika
(W)

Wymiary 
D#/Wys/Szer

(cm)

Waga
(kg)

Temp max
(OC)

Stopie$ 
ochrony PH cieczy

SANIBO 5 9,5 150 6 230 600 44x29x24 8,5 40 (60)* IP 44 4 - 10

!azienkowa przepompownia "cieków. Wieloletnie do"wiadczenie pozwoli#o stworzy$ urz%dzenie najwy&szej jako"ci o niezwykle szerokim 
zastosowaniu. G#ównym zastosowaniem urz%dzenia jest usuwanie "cieków z toalety, jednak dzi'ki zastosowaniu trzech wej"$ mo&e s#u&y$ do 
odbioru "cieków np. z wanny, pralki i sedesu jeden g#ówny 100mm przeznaczony na toalet',  dwa 40mm pod brodzik lub umywalk', oraz jedno 
wyj"cie 40mm.Pompa charakteryzuje si' wyj%tkow% cich% prac% dzi'ki czemu idealnie sprawdza si' w u&ytku domowym.  SANIBO 5 zosta#a 
wyposa&ona w za"lepki umo&liwiaj%ce za"lepienie nieu&ywanych wej"$. Pompa mo&e by$ u&ywana równie& w kuchni lub pralni bez konieczno"ci 
pod#%czania sedesu. Pompa zosta#a wyposa&ona w wy#%cznik p#ywakowy automatycznie steruj%cy jej prac%, po nape#nienie urz%dzenia pompa 
w#%czy si' samoczynnie. Dodatkowo pompa posiada równie& mo&liwo"$ r'cznego uruchomienia. Dodatkow% zalet% urz%dzenia jest mo&liwo"$ 
pompowania cieczy o temperaturze do 40°C(krótkotrwale 60°C) do 2 minut. Wysoko"$ podnoszenia 9,5 metrów w(pionie i 100 metrów w poziomie 
ca#kowicie eliminuje konieczno"$ grawitacyjnego odprowadzania nieczysto"ci. Cykl pracy wynosi ok. 8s. Pompa SANIBO 5 jako jedyne markowe 
urz%dzenie dost'pne na rynku wyposa&ona zosta#a w obudow' silnika, kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej daj%ce gwarancj' niezawodno"ci, 
a(wysokiej mocy silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Urz%dzenie wykonane wg. najwy&szych standardów europejskich.

W zestawie znajduje si':
• Pompa do WC z rozdrabniaczem
• Komplet za"lepek: x  2 (40mm), x 1 (100mm). 
• Zawory zwrotne x 1
• Zestaw obejm x 8

Zastosowanie:
Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej mo&liwo"ci pod#%czenia urz%dze) sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 
- przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia. Przepompowywanie wody i "ciekow wsz'dzie tam gdzie toaleta, 
umywalka lub brodzik usytuowane s% poza pionem kanalizacyjnym lub poni&ej poziomu odp#ywu "cieków z budynku.

Link do *lmu:
https://www.youtube.com/watch?v=dofSLSY6tns
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