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 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Είδος	 Εφαρμογές	 Σχεδιασμός	 Μέγιστη	παροχή	Q		 Μέγιστο	μανομ.	ύψος	 Τεχνικά	χαρακτηριστικά	φρεατίου/δεξαμενής	 Τεχνικά	χαρακτηριστικά	αντλίας	 Χαρακτηριστική	καμπύλη	αντλιών	 Λοιπά	τεχνικά	χαρακτηριστικά	 Πλεονεκτήματα	χρήσης	 Προαιρετικός	εξοπλισμός

Αντλητικός 
σταθμός 
Aqualift F 
για άντληση 
αστικών 
λυμάτων 
ενδοδαπέδιας 
τοποθέτησης

Αντλητικός 
σταθμός 
Aqualift F για 
άντληση 
αστικών 
λυμάτων, κατά 
EN 12056 
επιδαπέδιας 
τοποθέτησης 
με σύστημα 
ελέγχου για 
πλήρως 
αυτόματη 
λειτουργία με 
μονή ή δίδυμη 
αντλία

Αντλητικός 
σταθμός 
Aqualift "S", 
"S TRONIC"  
& "S TRONIC 
DUO" για 
άντληση 
αστικών 
λυμάτων  
εκτός λυμάτων 
WC ενδο-
εδαπέδιας 
τοποθέτησης 
με μονή ή 
δίδυμη αντλία 
ΚΑΤΑ ΕΝ 
12056

Οικιακά λύματα 
από λουτρά, WC, 
κουζίνες, 
πλυντήρια, 
πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου

Οικιακά λύματα 
από λουτρά, WC, 
κουζίνες, 
πλυντήρια

Πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου. Οικιακά 
λύματα από 
λουτρά, κουζίνες, 
πλυντήρια (αφού 
διανοιχθούν οπές 
για σύνδεση με 
αγωγούς).

Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής 
τοποθετημένη σε 
φρεάτιο απο 
πολυαιθυλένιο με 
φλάντζα 
σταθεροποίησης στο 
μπετό του δαπέδου, 
τηλεσκοπική επέκταση, 
επιλογή τελικής 
επιφάνειας δαπέδου 
και προστασία 
αντεπίστροφης ροής. 
Διατίθεται με μονό ή 
δίδυμο αντλιών.

Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής 
ενσωματωμένη σε 
δεξαμενή από 
πολυαιθυλένιο  υψηλής 
αντοχής με σύστημα 
προστασίας 
αντεπιστροφής της 
ροής και με ή χωρίς 
βάνα ελέγχου/
διακοπής της ροής 
στην αναρρόφηση.  
Με αυτόματο σύστημα 
ελέγχου στάθμης του 
νερού και λειτουργίας 
με τη βοήθεια 
πιεζοστάτη υψηλής 
ποιότητας. Διατίθεται 
με μονό ή δίδυμο 
αντλιών και με 
οριζόντια ή 
κατακόρυφη έξοδο

Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής 
τοποθετημένη σε 
φρεάτιο απο 
πολυαιθυλένιο με 
φλάντζα 
σταθεροποίησης στο 
μπετό του δαπέδου, 
τηλεσκοπική επέκταση, 
επιλογή τελικής 
επιφάνειας δαπέδου 
και προστασία 
αντεπίστροφης ροής. 
Διατίθεται με μονό ή 
δίδυμο αντλιών και έχει 
οριζόντια έξοδο

10 m³/h

30 m³/h 
(1.1 kW/230 V),

40 m³/h 
(1.1 kW/400V), 

57.5 m³/h 
(2.2 kW/400V)

8.5 m³/h

8 m

2.5 m στα 1.1 kW/230 V,  

4m στα 1.1 kW/400 V, 

11.3 m στα 2.2 kW/400 V

8 m

• Ύψος αγωγού εισόδου: 190 mm 
• Ύψος αγωγού εξόδου: 258 mm
• Ύψος μέχρι την τηλεσκοπική επέκταση: 433 mm
• Ύψος τηλεσκοπικής επέκτασης: 55 έως 170 mm
• Συνολικό ύψος φρεατίου: 488 έως 603 mm
• Ύψος έως τη φλάντζα σταθεροποίησης: 330 mm
• Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ110
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40
• Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: Φ75
• Συνολική διάμετρος (με τη φλάτζα σταθεροποίησης): Φ 590
• Πλάτος εξωτερικής τελικής επιφάνειας: 400 mm
• Βάρος με μονή αντλία: 25 Kg
• Βάρος με δίδυμο αντλιών: 30 Kg

 Με μονή Με δίδυμο
 αντλία αντλιών
• Ύψος αγωγού εισόδου:           180 mm          300 mm
• Ύψος αγωγού εξόδου: 466 mm 590 mm
• Συνολικό ύψος: 664 mm 788 mm
• Μήκος: 564 mm 780 mm
• Πλάτος: 525 mm 773 mm
• Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ110 Φ110
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40 Φ110
• Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: Φ75 Φ75
• Σύνδεση με εξωτερική αντλία ΝΑΙ/Φ32 ΝΑΙ/Φ32
• Βάρος με μονή αντλία: 48 Kg 84 Kg

• Ύψος αγωγού εισόδου: 330 mm
• Ύψος αγωγού εξόδου: 258 mm
• Ύψος μέχρι την τηλεσκοπική επέκταση: 432 mm
• Ύψος τηλεσκοπικής επέκτασης: 30mm έως 210 mm
• Συνολικό ύψος φρεατίου: 462 mm έως 642 mm
• Ύψος έως τη φλάντζα σταθεροποίησης: 432 mm
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40
• Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: Φ75
• Συνολική διάμετρος (με τη φλάτζα σταθεροποίησης): Φ 590
• Πλάτος εξωτερικής τελικής επιφάνειας: 400 mm
• Βάρος με μονή αντλία: 19Kg
• Βάρος με δύδιμο αντλιών: 26 Kg

• Ρεύμα λειτουργίας: 2.3 Α 
• Τάση λειτουργίας: 220-230 V
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 1 kW 
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.5 kW
• Τύπος λειτουργίας: S3 - 30% 
• Στροφές: 2.800 RPM

• Ρεύμα λειτουργίας: 2.12 Α
• Τάση λειτουργίας: 220-230 V
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.48 kW
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.32 kW
• Στροφές: 2.800 RPM

• Καλώδιο ρεύματος: 5 m
• Εμβαδόν περιοχής τοποθέτησης: 800 m x 800 m
•  Ενεργοποίηση της αντλίας: με φλοτέρ ή με 

αισθητήρα στάθμης

• Εύρος θερμοκρασίας ρευστού: 0-50°C 
• Βαθμός προστασία από το νερό: ΙΡ 68 
• Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος: 10-80% 
• Καλώδιο ρεύματος: 5 m/7x1.5 mm² 
• Εμβαδόν περιοχής τοποθέτησης: 600 m x 600 m 
• Όγκος δεξαμενής: 50lt /μονό - 120lt/δίδυμο αντλιών 
•  Όγκος αντλούμενου ρευστού: 20 lt/μονό - 50lt/

δίδυμο αντλιών 
•  Ενεργοποίηση της αντλίας: Με πιεζοστάτη 

μεμβράνης 
•  Σύστημα ελέγχου: Επιτοίχιας τοποθέτησης. Με 

προστασία νερού ΙΡ 65/400V/50Hz, IP 54/230 V/50 
Hz. Με ξηρή επαφή για σύνδεση με δέκτη σημάτων 

•  Κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα ελέγχου: 11 
VA-μονό / 15VA - δίδυμο 

•  Μέγιστο ύψος εγκατάστασης: 2.000 m από την 
επιφάνεια της θάλασσας

• Καλώδιο ρεύματος: 5 m
• Εμβαδόν περιοχής τοποθέτησης: 700 m x 700 m
•  Ενεργοποίηση της αντλίας: με φλοτέρ ή με αισθητήρα 

στάθμης
•  Σύστημα αυτόματου ελέγχου: (S TRONIC & S TRONIC 

DUO)
• Επιτοίχιας τοποθέτησης. 
• Με ξηρή επαφή για σύνδεση με δέκτη σημάτων

• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Χαμηλό κόστος τοποθέτησης
•  Ευελιξία στην τοποθέτηση/

λειτουργία λόγω του 
προαιρετικού εξοπλισμού

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 
•  Χαμηλό κόστος τοποθέτησης 

σε μικρό σχετικά χώρο
•  Υψηλής ποιότητας και 

απόδοσης αντλίες
•  Πλήρως αυτόματη λειτουργία 

μέσω συστήματος ελέγχου με 
οπτικές ενδείξεις λειτουργίας 
και βλαβών

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 
• Χαμηλό κόστος τοποθέτησης
•  Ευελιξία στην τοποθέτηση/

λειτουργία λόγω του 
προαιρετικού εξοπλισμού

• Σωλήνας κατάθλιψης Φ40, μήκους 5 m
•  Σύστημα συναγερμού με σύστημα ελέγχου SDS και 

βαθμό προστασίας στο νερό ΙΡ 54
•  Επέκταση από πολυμερικό, ύψους 150 mm και 

διαμέτρου Φ 480 το οποίο τοποθετείται πριν την 
τηλεσκοπική επέκταση

•  Κάλυμμα από πολυμερικό, υδατοστεγές, κλάσης 
φόρτισης Α (1.5 tn)

•  Επέκταση της φλάτζας στερέωσης από πολυμερικό. 
Βιδώνεται πάνω στην ενσωματωμένη φλάτζα για 
επιπλέον ενίσχυση. Είναι από ελαστομερές 
αδιάβροχο υλικό ΝΚ/SBR και έχει διάμετρο Φ 800

•  Σειρήνα συναγερμού με έυρος λειτουργίας 6-24 V
•  Ξηρή επαφή για συνδεση με εξωτερικό δέκτη 

σήματος. Δίνει σήμα 42 V/0.5 A

•  Βάνα ελέγχου και διακοπής ροής Φ110 & Φ160 από 
πολυμερικό υλικό. Σύνδεση μόνο στην αναρρόφηση 
της αντλίας

•  Χειροκίνητη αντλία για περίπτωση ανάγκης. Με βαλβίδα 
στην είσοδο και την έξοδο

•  Ελαστικός σύνδεσμος σωλήνων μήκους 200 mm με 
δύο δακτυλίους σύσφιξης

•  Απορροφητικό ήχου 820 x 710 mm , πάχους 10 mm για 
τοποθέτηση κάτω από το αντλητικό σύστημα

• Στεγανοποιητικό σωληνώσεων 
• "Ποτηροτρύπανο'' για διάνοιξη οπών στο σώμα της 

δεξαμενής. Διατίθεται σε Φ 50, 75, 110, 125 και 160

• Αγωγός κατάθλιψης Φ40, μήκους 5 m
•  Σύστημα συναγερμού με σύστημα ελέγχου SDS, και 

βαθμό προστασίας στο νερό ΙΡ 54
•  Επέκταση από πολυμερικό, ύψους 150 mm και 

διαμέτρου Φ 480 το οποίο τοποθετείται πριν την 
τηλεσκοπική επέκταση

•  Κάλυμα από πολυμερικό, υδατοστεγές, κλάσης 
φόρτισης Α (1.5 tn)

•  Επέκταση της φλάτζας στερέωσης από πολυμερικό. 
Βιδώνεται πάνω στην ενσωματωμένη φλάτζα για 
επιπλέον ενίσχυση. Είναι από ελαστομερές αδιάβροχο 
υλικό ΝΚ/SBR και έχει διάμετρο Φ800

•  Οσμοπαγίδα, από πολυμερικό, ύψους 55 mm 
(Απαραίτητη η χρήση εξαερισμού)

• Σειρήνα συναγερμού με έυρος λειτουργίας 6-24 V
•  Ξηρή επαφή για σύνδεση με εξωτερικό δέκτη σήματος. 

Δίνει σήμα 42 V/0.5 A
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* Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται στο 
επόμενο τρίπτυχο όπου η αντλία είναι τοποθετημένη σε 
φρεάτιο (Αντλητικός σταθμός Aqualift F)
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Αντλητικός 
σταθμός 
"TWIN 
LIFTING 
STATION" για 
άντληση 
αστικών 
λυμάτων εκτός 
λυμάτων WC, 
επιδαπέδιας 
τοποθέτησης 
με δίδυμη 
αντλία και 
αυτόματο 
σύστημα 
ελέγχου ΚΑΤΑ 
ΕΝ 12056

Αντλητικός 
σταθμός 
"MINILIFT" για 
άντληση 
λυμάτων εκτός 
λυμάτων WC, 
ενδοδαπέδιας 
τοποθέτησης 
με μονή αντλία 
ΚΑΤΑ ΕΝ 12056

Αντλητικός 
σταθμός 
"MINILIFT" 
για άντληση 
λυμάτων εκτός 
λυμάτων WC, 
επιδαπέδιας 
τοποθέτησης 
με μονή αντλία 
ΚΑΤΑ ΕΝ 
12056

Πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου. Οικιακά 
λύματα από 
λουτρά, κουζίνες, 
πλυντήρια

Πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου, 
σιφωνισμός  
χώρων

Άντληση αστικών 
λυμάτων, εκτός 
λυμάτων WC

Δύο φυγοκεντρικές 
αντλίες ακτινικής 
ροής τοποθετημένες 
σε φρεάτιο απο 
πολυαιθυλένιο 
επιδαπέδιας 
τοποθέτησης.
Ο έλεγχος της 
στάθμης γίνεται με 
πιεζοστάτη και η 
λειτουργία του είναι 
αυτόματη.
Με προστασία 
αντεπιστροφής της 
ροής.

Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής 
τοποθετημένη σε 
φρεάτιο απο 
πολυμερικό 
ενδοδαπέδιας 
τοποθέτησης. Ο 
έλεγχος της στάθμης 
γίνεται με φλοτέρ της 
αντλίας. Με προστασία 
αντεπιστροφής της 
ροής. Η είσοδος των 
λυμάτων γίνεται από το 
πάνω μέρος του 
φρεατίου. Υπάρχει η 
δυνατότητα 
ανοίγματος οπών για 
σύνδεση σωλήνων 
απορροής. Στο πάνω 
μέρος τοποθετείται 
σχάρα 396 x 290 mm 
κλάσης L15

Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής 
τοποθετημένη σε  
φρεάτιο απο 
πολυμερικό 
επιδαπέδιας 
τοποθέτησης.  
Ο έλεγχος της 
στάθμης γίνεται  
με φλοτέρ της 
αντλίας. Με 
προστασία 
αντεπιστροφής της 
ροής. Στο πάνω 
μέρος τοποθετείται 
σχάρα 396 x 290 mm 
κλάσης L15.  
Η ιδανική λύση για 
τοποθέτηση σε 
πλυντήρια και κάτω 
από νιπτήρες

8 m³/h

8 m³/h

8 m³/h

6 m

6.2 m

6.2 m

• Ύψος αγωγού εισόδου: 530 mm
• Ύψος αγωγού εξόδου: 258 mm
• Συνολικό ύψος φρεατίου: 720 mm
• Συνολικό πλάτος φρεατίου: 500 mm
• Συνολικό ύψος φρεατίου εσωτερικά: 530 mm
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40
• Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ110
• Διάμτρος αγωγού εξαερισμού: Φ75
• Μέγιστη χωρητικότητα φρεατίου: 55 lt
• Βάρος: 26 Kg

• Συνολικό ύψος φρεατίου: 300 mm
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40
• Ύψος ενεργοποίησης φλοτέρ: 190 mm
• Ύψος απενεργοποίησης φλοτέρ: 75 mm
• Εμβαδόν τοποθέτησης: 500x400 mm

• Ύψος αγωγού εισόδου: 340 mm
• Ύψος αγωγού εξόδου: 175 mm
• Συνολικό ύψος φρεατίου: 340 mm
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40
• Ύψος ενεργοποίησης φλοτέρ: 190 mm
• Ύψος απενεργοποίησης φλοτέρ: 75 mm

• Ρεύμα λειτουργίας: 2.12 Α
• Τάση λειτουργίας: 220-230 V/50 Hz
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.48 x 2 kW
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.32 x 2 kW
• Στροφές: 2.800 RPM

• Ρεύμα λειτουργίας: 1.9 Α
• Τάση λειτουργίας: 220-230 V/50 Hz
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.28kW
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.114 kW
• Στροφές: 2.800 RPM

• Ρεύμα λειτουργίας: 1.9 Α
• Τάση λειτουργίας: 220-230 V/50 Hz
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.28kW
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.114 kW
• Στροφές: 2.800 RPM

• Καλώδιο ρεύματος: 5 m
• Ενεργοποίηση της αντλίας: με πιεζοστάτη
•  Σύστημα αυτόματου ελέγχου: Επιτοίχιας 

τοποθέτησης.  
Με ξηρή επαφή για σύνδεση με δέκτη σημάτων

• Καλώδιο ρεύματος: 5 m
• Ενεργοποίηση της αντλίας: Με φλοτέρ

• Καλώδιο ρεύματος: 5 m 
• Ενεργοποίηση της αντλίας: Με φλοτέρ

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 
• Χαμηλό κόστος τοποθέτησης

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 
• Χαμηλό κόστος τοποθέτησης

• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Χαμηλό κόστος τοποθέτησης

• Σειρήνα συναγερμού με έυρος λειτουργίας 6-24 V
•  Ξηρή επαφή για σύνδεση με εξωτερικό δέκτη σήματος. 

Δίνει σήμα 42 V/0.5 A

• Σωλήνας κατάθλιψης Φ40, μήκους 5 m
•  Επέκταση από πολυμερικό, ύψους 200 mm και 

διαμέτρου Φ 480
• Στεγανοποιητικό σωληνώσεων 
•  'Ποτηροτρύπανο'' για διάνοιξη οπών στο σώμα της 

δεξαμενής. Διατίθεται σε Φ 50, 75, 110, 125 και 160
• Σειρήνα συναγερμού με έυρος λειτουργίας 6-24 V
•  Ξηρή επαφή για σύνδεση με εξωτερικό δέκτη σήματος. 

Δίνει σήμα 42 V/0.5 A

• Σωλήνας κατάθλιψης Φ40, μήκους 5 m
•  Επέκταση από πολυμερικό, ύψους 200 mm και 

διαμέτρου Φ 480
• Στεγανοποιητικό σωληνώσεων 
• 'Ποτηροτρύπανο'' για διάνοιξη οπών στο σώμα της 

δεξαμενής. Διατίθεται σε Φ 50, 75, 110, 125 και 160
• Σειρήνα συναγερμού με έυρος λειτουργίας 6-24 V
•  Ξηρή επαφή για σύνδεση με εξωτερικό δέκτη 

σήματος. Δίνει σήμα 42 V/0.5 A

438x332
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ΑΝΤΛΙΕΣ

 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Είδος	 Εφαρμογές	 Σχεδιασμός	 Μέγιστη	παροχή	Q		 Μέγιστο	μανομ.	ύψος	 Τεχνικά	χαρακτηριστικά	φρεατίου/δεξαμενής	 Τεχνικά	χαρακτηριστικά	αντλίας	 Χαρακτηριστική	καμπύλη	αντλιών	 Λοιπά	τεχνικά	χαρακτηριστικά	 Πλεονεκτήματα	χρήσης	 Προαιρετικός	εξοπλισμός

Αντλητικός 
σταθμός 
Aqualift F για 
άντληση 
αστικών 
λυμάτων και 
ομβρίων 
ενδοεδάφιας 
τοποθέτησης 
ξηρού τύπου. 
Αποτελείται από 
αντλητικό 
σταθμό 
AQUALIFT F 
μέσα σε 
φρεάτιο από 
πολυαιθυλένιο 
"KOMFORT"  
Φ 1000  
KATA EN 752

Αντλητικός 
σταθμός 
Aqualift F για 
άντληση 
αστικών 
λυμάτων και 
ομβρίων 
ενδοεδάφιας 
τοποθέτησης 
μη ξηρού 
τύπου. 
Αποτελείται από 
μονό ή δίδυμο 
αντλιών με 
κοπτήρες μέσα 
σε φρεάτιο από 
πολυαιθυλένιο 
"KOMFORT" 
Φ1000 
KATA EN 752

Οικιακά λύματα 
από λουτρά, WC, 
κουζίνες, 
πλυντήρια πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου και 
όμβρια ύδατα

Οικιακά λύματα 
από λουτρά, WC, 
κουζίνες, 
πλυντήρια, πλύσιμο 
επιφανειών, 
δαπέδου και 
όμβρια ύδατα

Το σύστημα αποτελέιται 
από τον αντλητικό 
σταθμό Aqualift F 
εσωτερικού χώρουμε 
με μονό ή δίδυμο 
αντλιών τοποθετημένο 
σε φρεάτιο απο 
πολυαιθυλένιο. Το 
φρεάτιο από υψηλής 
αντοχής 
πολυαιθυλένιο. Είναι 
σπονδυλωτό,  
διαμέτρου Φ1000 και 
διατίθεται σε διάφορα 
μεγέθη. Φέρει 
τηλεσκοπική επέκταση 
για τελική ρύθμιση του 
ύψους και χυτοσιδηρό 
κάλυμα κλάσης 
φόρτισης Α (1,5 tn), B 
(12,5 tn) και D (40 tn). 
Έχει προδιαμορφωμένη 
είσοδο/έξοδο Φ110 και 
αγωγούς εξαερισμού 
Φ75 και Φ110.

Αποτελέιται από 
φυγοκεντρική 
εμβαπτιζόμενη αντλία 
ακτινικής ροής μέσα σε 
φρεάτιο από 
πολυαιθυλένιο υψηλής 
αντοχής με 
προδιαμορφωμένη 
είσοδο Φ160 και έξοδο 
Φ63/90.  
Διατίθεται με μονό ή 
δίδυμο αντλιών.
Με αυτόματο σύστημα 
ελέγχου στάθμης του 
νερού και λειτουργίας.
Διατίθεται με τρία 
φλοτέρ (μονό 
αντλητικό) ή τέσσερα 
φλοτέρ (δίδυμο 
αντλητικό) ελέγχου 
στάθμης και 
λειτουργίας που 
συνεργάζονται με το 
αυτόματο σύστημα 
ελέγχου. 
Το φρεάτιο φέρει 
τηλεσκοπική επέκταση 
για τελική ρύθμιση του 
ύψους και  χυτοσιδηρό 
κάλυμα κλάσης 
φόρτισης Α (1,5 tn), B 
(12,5 tn) και D (40 tn).

30 m³/h 
(1.1 kW/230 V),

40 m³/h 
(1.1 kW/400V), 

57.5 m³/h 
(2.2 kW/400V)

14.8 m³/h 
(1.3 kW/400 V), 

22 m³/h 
(1.9 kW/400V)

2.5 m στα 1.1 kW/230 V,  

4m στα 1.1 kW/400 V, 

11.3 m στα 2.2 kW/400 V

12.5 m στα (1.3 kW/400 V),  

29 m (1.9 kW/400 V) για 
διατομή σωλήνα 
κατάθλιψης Φ63

 Με μονή Με δίδυμο
 αντλία αντλιών
Ύψος αγωγού εισόδου: 205 mm 310 mm
Ύψος αγωγού εξόδου: 490 mm 615 mm
Ύψος αγωγού εξαερισμού: 565 mm 625 mm
Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ110 Φ110
Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ110 Φ110
Ύψος τηλεσκοπικής επέκτασης:  55 mm έως  55 mm έως
 170 mm 170 mm
Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: 
Φ75 (εξαερισμός αντλητικού) & Φ110 (εξαερισμός φρεατίου) 

Συνολικό ύψος φρεατίου D με την τηλεσκοπική επέκταση (mm): 
Τυποποιημένα ύψη φρεατίου
D1 = 1.630 - 2.130  
D2 = 2.130 - 2.630  
D3 = 2.630 - 3.130 
D4 = 3.130- 3.630
D5 = 3.630-4.130
D6 = 4.130 -4.630
D7 = 4.630-5.130

Σκαλάκια επισκεψιμότητας: ΝΑΙ
Βάρος με μονή αντλία: 25 Kg
Βάρος με δίδυμο αντλιών: 30 Kg

• Ύψος αγωγού εισόδου: 820 mm
• Ύψος αγωγού εξόδου: 1.080 mm
• Aγωγού εξαερισμού: ΝΑΙ - Φ110 (στο πάνω μέρος του φρεατίου)
• Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ160
• Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ63/ 90  
•  Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: Φ110 (εξαερισμός φρεατίου) στο πάνω 

μέρος του φρεατίου
• Ύψος τηλεσκοπικής επέκτασης: 55 mm έως 170 mm

• Συνολικό ύψος φρεατίου D με την τηλεσκοπική επέκταση (mm): 
Τυποποιημένα ύψη φρεατίου  
D1 = 1.630 - 2.130   
D2 = 2.130 - 2.630   
D3 = 2.630 - 3.130  
D4 = 3.130 - 3.630
D5 = 3.630 - 4.130
D6 = 4.130 - 4.630
D7 = 4.630-5.130

• Σκαλάκια επισκεψιμότητας: ΝΑΙ

Το σύστημα που τοποθετείται στο φρεάτιο είναι το εξής: Φυγοκεντρική αντλία 
ακτινικής ροής ενσωματωμένη σε δεξαμενή από πολυαιθυλένιο  υψηλής αντοχής με 
σύστημα προστασίας αντεπιστροφής 
της ροής και με ή χωρίς βάνα ελέγχου/διακοπής της ροής στην αναρρόφηση. Με 
αυτόματο σύστημα ελέγχου στάθμης του νερού και λειτουργίας με τη βοήθεια 
πιεζοστάτη υψηλής ποιότητας. Διατίθεται με μονό ή δίδυμο αντλιών και με οριζόντια ή 
κατακόρυφη έξοδο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Με μονή αντλία Με δίδυμο αντλιών
Ύψος αγωγού εισόδου:   180 mm 300 mm
Ύψος αγωγού εξόδου: 466 mm 590 mm
Συνολικό ύψος: 664 mm 788 mm
Μήκος: 564 mm 780 mm
Πλάτος: 525 mm 773 mm
Διάμετρος αγωγού εισόδου: Φ110 Φ110
Διάμετρος αγωγού εξόδου: Φ40 Φ110
Διάμετρος αγωγού εξαερισμού: Φ75 Φ75
Σύνδεση με εξωτερική αντλία ΝΑΙ/Φ32 ΝΑΙ/Φ32
Βάρος με μονή αντλία: 48 Kg 84 Kg

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Aντλία 1.1 kW/ Aντλία 2.2 kW/ Aντλία 1.1kW/
 230 V 400 V 400 V
Ρεύμα λειτουργίας: 7.3 Α/1x16Φ 4.9 A/ 3x16Φ 2.7 A/3x16Φ
Τάση λειτουργίας: 220-230 V 400 V 400 V
 WS/50Hz DS/50Hz DS/50Hz
Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 1.4 kW 2.7 kW 1.7 kW
Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 1.1 kW 2.2 kW 1.1 kW
Τύπος λειτουργίας : S1 - 100% (240 min) S3 - 30% S3 - 60%
Στροφές: 1.410 RPM 2.850 RPM 1.290 RPM
Βάρος αντλίας: 30 Kg 31 Kg 30 Kg

 Aντλία 1.3 kW/400 V Aντλία 1.9 kW/  400 V
Ρεύμα λειτουργίας: 3.5 Α/3 x16Φ 4.5  A/ 3x16Φ
Τάση λειτουργίας: 400 V DS/50Hz 400 V DS/50Hz
Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 1.75 kW 2.6 kW
Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 1.3 kW 1.9kW
Καλώδιο: 10m - 7x1,5 mm² 10m - 7x1,5 mm²
Στροφές: 1.410 RPM 2.850 RPM
Βαθμός προστασίας από το νερό: ΙΡ 68 ΙΡ 68
Στάθμη θορύβου: 65.5 dB  
Βάρος αντλίας: 49 Kg 59 Kg

•  Εύρος θερμοκρασίας ρευστού: 0-50oC
•  Βαθμός  προστασία από το νερό: ΙΡ 68
•  Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος: 

10-80%
•  Καλώδιο ρεύματος: 5 m / 7 x 1.5 mm2

•  Όγκος δεξαμενής: 50lt /μονό - 120lt/
δίδυμο αντλιών 
Όγκος αντλούμενου ρευστού: 20 lt/
μονό - 50lt/δίδυμο αντλιών

•  Ενεργοποίηση της αντλίας: Με 
πιεζοστάτη μεμβράνης 
Σύστημα ελέγχου: Επιτοίχιας 
τοποθέτησης. 

•  Με προστασία νερού ΙΡ 65/400V/50Hz,  
IP 54/230 V/50 Hz.

•  Με ξηρή επαφή για σύνδεση με δέκτη 
σημάτων

•  Κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα 
ελέγχου: 11 VA-μονό /  15VA - δίδυμο

•  Μέγιστο ύψος εγκατάστασης: 2.000 m 
από την επιφάνεια της θάλασσας.

• Εύρος θερμοκρασίας ρευστού: 0-40οC
•  Βαθμός  προστασίας από το νερό: ΙΡ 68
• Επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος: 

10-80%
• Καλώδιο ρεύματος: 10 m / 7 x 1.5 mm²
• Σύστημα ελέγχου: Επιτοίχιας 

τοποθέτησης. 
• Με προστασία νερού ΙΡ 65/400V/50Hz,  

IP 54/230 V/50 Hz.
• Με ξηρή επαφή για σύνδεση με δέκτη 

σημάτων.
• Κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα 

ελέγχου: 11 VA-μονό /  15VA - δίδυμο.
• Το σύστημα διαθέτει προστασία από 

αντεπίστροφη ροή

•  Μεγάλη διάρκεια ζωής.
•  Χαμηλό κόστος τοποθέτησης.
•  Ευελιξία στην τοποθέτηση/

λειτουργία λόγω του 
προαιρετικού εξοπλισμού.

•  Πλήρως αυτόματη λειτουργία 
μέσω συστήματος ελέγχου με 
οπτικές ενδείξεις λειτουργίας 
και βλαβών

• Μεγάλη διάρκεια ζωής.
•  Χαμηλό κόστος τοποθέτησης 

σε μικρό σχετικά χώρο.
•  Υψηλής ποιότητας και 

απόδοσης αντλίες.
•  Πλήρως αυτόματη λειτουργία 

μέσω συστήματος ελέγχου με 
οπτικές ενδείξεις λειτουργίας 
και βλαβών.

•  Σύνδεση με χειροκίνητη αντλία 
για περίπτωση ανάγκης. Με 
βαλβίδα στην είσοδο και την 
έξοδο

•  Ελαστικός σύνδεσμος σωλήνων 
μήκους 200 mm με δύο 
δακτυλίους σύσφιξης

• 'Ποτηροτρύπανο'' για διάνοιξη 
οπών στο σώμα της δεξαμενής. 
Διατίθεται σε Φ 50, 75, 110, 125 
και 160

•  Στεγανοποιητικό σωληνώσεων
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AΝΤΛΙΕΣ

 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

 SFA

Είδος	 Εφαρμογές	 Σχεδιασμός	 Μέγιστη	παροχή	Q		 Μέγιστο	μανομ.	ύψος	 Τεχνικά	χαρακτηριστικά	 Χαρακτηριστική	καμπύλη	αντλιών	 Αποτελούμενα	μέρη

Είδος	 Σχεδιασμός	 	Τεχνικά	χαρακτηριστικά	αντλίας	 	 	 	 Διάγραμμα	αντλίας	 Διαστασιολόγηση

ΚΤΡ 500

Εμβαπτιζόμενη αντλία για 
άντληση αστικών λυμάτων και 
ομβρίων εκτός λυμάτων WC

ΚΤΡ 300

Εμβαπτιζόμενη αντλία για 
άντληση αστικών λυμάτων και 
ομβρίων εκτός λυμάτων WC

Αντλητικό σύστημα 
ακαθάρτων  
SFA SANITOP

Αντλητικό σύστημα 
ακαθάρτων
SFA SANISLIM

Οικιακά λύματα από λουτρά, 
κουζίνες, πλυντήρια, 
πλύσιμο επιφανειών, 
δαπέδου και όμβρια ύδατα

Οικιακά λύματα από λουτρά, 
κουζίνες, πλυντήρια, 
πλύσιμο επιφανειών, 
δαπέδου και όμβρια ύδατα.

Φυγοκεντρική αντλία ακτινικής 
ροής με κατακόρυφη έξοδο.
Με φλοτέρ ελέγχου στάθμης και 
λειτουργίας.
Συνδέεται με αγωγό κατάθλιψης 
R 1 1/4.

Φυγοκεντρική αντλία ακτινικής ροής 
με πτυσσόμενη έξοδο (οριζόντια /
κατακόρυφη).
Με ή χωρίς φλοτέρ ελέγχου 
στάθμης και λειτουργίας. 
Συνδέεται με αγωγό κατάθλιψης R 1.
Με προστασία αντεπιστροφης ροης. 

Αντλητικό σύστημα με κοπτήρες για ακάθαρτα του 
γαλλικού οίκου SFA. Τοποθετείται πίσω από την 
τουαλέτα του WC και έχει μία επιπλέον είσοδο για 
το νιπτήρα ή άλλη πηγή.  Έχει οριζόντια έξοδο με 
μεταβαλλόμενη διατομή αγωγού εξόδου για 
σύνδεση με σωλήνες  Φ22, Φ28 και Φ32. Μέγιστο 
ύψος ανύψωσης 5 m ( με οριζόντια όδευση 20 m 
κλίσης  1%)

Αντλητικό σύστημα με κοπτήρες για ακάθαρτα του 
γαλλικού οίκου SFA. Τοποθετείται πίσω από την 
τουαλέτα του WC και έχει μία επιπλεόν 2 είσοδους 
για το νιπτήρα, το ντους ή άλλη πηγή.  Έχει 
οριζόντια έξοδο με μεταβαλλόμενη διατομή 
αγωγού εξόδου για σύνδεση με σωλήνες  Φ22, 
Φ32. Μέγιστο ύψος ανύψωσης 4 m ( με οριζόντια 
όδευση 20 m κλίσης  1%)

8,5 m³/h

8 m³/h

8 m

6,2 m

• Υψος (με το χερούλι μεταφοράς): 260 mm 
• Πλάτος (διάμετρος χωρίς το φλοτέρ): 185 mm 
• Διάμετρος αγωγού κατάθλιψης: R 1 1/4  
• Βάρος: 6.1 Kg 
• Επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης: 10 m 
• Καλώδιο: 5 m/ 1x 6 A Φ 
• Ρεύμα λειτουργίας: 2.1 Α (1 x 6 Α) 
• Τάση λειτουργίας: 230 V WS/50Hz 
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.48  kW 
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.32 kW 
• Τύπος λειτουργίας: S1 - 100% (240 min) 
• Στροφές: 2.800 RPM 
• Βάρος αντλίας: 6.7 Kg 
•  Εύρος θερμοκρασίας ρευστού: 0-25°C  

(Για μικρό χρόνο έως 90°C ) 

• Υψος: 216 mm 
• Πλάτος (διάμετρος χωρίς το φλοτέρ): 166 mm 
• Ύψος αγωγού εξόδου (οριζόντια): 130 mm 
• Διάμετρος αγωγού κατάθλιψης: R 1  
• Βάρος: 4.3 Kg 
• Επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης: 10 m 
• Καλώδιο: 5/10 m/ 1x 6 A Φ 
• Ρεύμα λειτουργίας: 1.6 Α 
• Τάση λειτουργίας: 230 V WS/50Hz 
• Απορροφούμενη ισχύς (Ρ1): 0.30  kW 
• Ωφέλιμη ισχύς (Ρ2): 0.114 kW 
• Τύπος λειτουργίας: S1 - 100% (240 min) 
• Στροφές: 2.800 RPM 
•  Εύρος θερμοκρασίας ρευστού: 0-40°C  

(Για μικρό χρόνο έως 70°C ) 

1. Πτερωτή 
2. Φλάντζα εισόδου 
3. Φίλτρο εισόδου 
4. Αγωγός εξόδου 
5. Φλάντζα εξόδου 
6. Δακτύλιος στεγανοποίησης 
7. Κοχλίας στήριξης πτερωτής Μ6x12 
8. Ροδέλα στεγανοποίησης 
9. Κοχλίας Μ6x12 
10. Φλοτέρ 
11. Χερούλι μεταφοράς 

Αριθμός εισόδων 2

Αριθμός εξόδων 1

Διάμετρος αγωγού απόρριψης/
κατάθλιψης (mm)

22/28/32

Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) 5 (Φ32)

Μέγιστη παροχή (lt/min) 48

Τάση/Συχνότητα λειτουργίας 
(volt/Hz)

220-240 / 50

Τύπος Κ70

Αριθμός εισόδων 2

Διάμετρος εισόδων (mm) 40

Αριθμός εξόδων 1

Διάμετρος αγωγού απόρριψης/
κατάθλιψης (mm) 22/32

Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) 4 (Φ32)

Μέγιστη οριζόντια όδευση (m) 40

Μέγιστη παροχή (lt/min) 47.5

Τάση/Συχνότητα 
λειτουργίας (volt/Hz) 220-240 / 50

Ισχύς (W) 400

Κατανάλωση (Α) 1.90

Ηλεκτρική κλάση Ι

Προστασία ΙΡ 44

Επίπεδο θορύβου (dBΑ) < 45 

Μέση θερμοκρασία 
λειτουργίας (oC) 35

Βάρος (καθαρό) (kg) 4,8

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm) 426 χ 120 χ 282 

Καλώδιο τροφοδοσίας (m)

Απ’ ευθείας 
καλωδίωση σε 

πίνακα με 
ασφάλεια 5 Α

Ισχύς (W) 400

Κατανάλωση (Α) 1.90

Ηλεκτρική κλάση Ι

Προστασία ΙΡ 44

Επίπεδο θορύβου (dBΑ) < 45 

Μέση θερμοκρασία 
λειτουργίας (oC)

35

Βάρος (καθαρό) (kg) 6.4

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)
330 x 163 x 

273

Καλώδιο 
τροφοδοσίας (m)

Απ’ ευθείας 
καλωδίωση σε 

πίνακα με 
ασφάλεια 5 Α

Αντλία συμπυκνωμάτων 
νερού SFA 
SANICONDENS PLUS

Η αντλία συμπυκνωμάτων SANICONDENS PLUS 
του γαλλικού οίκου SFA είναι υψηλής απόδοσης, 
ασφάλειας και αξιοπιστίας και χρησιμοποείται για 
συγκέντρωση και άντληση των συμπυκνωμάτων 
κλιματισμού, λεβήτων και μονάδων ψύξης. 
Συμπεριλαμβάνει συσκευή εξουδετέρωσης αν είναι 
απαραίτητο.

Τύπος NS 01 – CD 10

Αριθμός εισόδων 4

Διάμετρος εισόδων (mm) 28

Αριθμός εξόδων 1

Διάμετρος αγωγού απόρριψης/
κατάθλιψης (mm) 8 

Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) 4.5

Μέγιστη παροχή (lt/hr) 342

Ελάχιστο pH 2.5

Τάση/Συχνότητα  
λειτουργίας (volt/Hz) 220-240 / 50

Ισχύς (W) 60

Κατανάλωση (Α) 0.52

Ηλεκτρική κλάση Ι

Προστασία ΙΡ 20

Επίπεδο θορύβου (dBΑ) < 45 

Μέση θερμοκρασία  
λειτουργίας (oC) 35

Μέγιστη επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία  (oC)

80 / S3 15%  
(90s ON – 510s 

OFF)

Βάρος (καθαρό) (kg) 2

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm) 277 χ 160 χ 146 

Χωρητικότητα αντλίας (lt) 2.1

Καλώδιο τροφοδοσίας (m) 2

Αγωγός κατάθλιψης (m) 6

Καλώδιο συναγερμού (m) 2

Επιτοίχιο στήριγμα ΝΑΙ

Παροχή (l/min)

Ύψος (m)

Ύψος (m)

Ύψος (m)

Παροχή (l/min)

Παροχή (l/min)

Διάγραμμα	αντλίας	
(με	αγωγό	κατάθλιψης	Φ32)

Διάγραμμα	αντλίας	
(με	αγωγό	κατάθλιψης	Φ32)

Διαστασιολόγηση

Διαστασιολόγηση

Διάγραμμα	ύψους	κατάθλιψης	και	
οριζόντιας	όδευσης	(με	κλίση	1%)

Διάγραμμα	ύψους	κατάθλιψης	και	
οριζόντιας	όδευσης	(με	κλίση	1%)
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