
Platnost od 25.10.2010

Čerpadla kondenzátu
Revoluční technologie rotační membrány

Bez filtru - jedinečný princip čerpání spolehlivě odstraňuje i nečistoty
Bez hluku - neslyšný provoz bez jakéhokoliv rušivého hluku
Bez vibrací – tichý při každém provozu, za "mokra" i za "sucha"
Bez reklamací - neuvěřitelně spolehlivý, samonasávací, plná 2letá záruka
Bez časových ztrát - dost malý pro novou instalaci nebo výměnu starého čerpadla
Bez vícenákladů – žádné poruchy díky znečištění plováčku a nutnosti častého servisu

Jmenovitý výkon: 8 l/hod Rozměry:
Maximální výtlak: 8 m V x Š x H:  66 x 56 x 105 mm
Nasávací volná výška: 5 m Napájení:  220 V - 240 V

 Mini-220
BD-X87-500 spínání od napájení kompresoru nebo regulace při provozu chl. 

 Mini-Termo
BD-X87-504

Jmenovitý výkon: 14 l/hod Rozměry:
Maximální výtlak: 8 m V x Š x H: 67 x 58 x 158 mm
Nasávací volná výška: 7m Napájení: 220 - 240 V

 BD-Drain MaxiBlue se snímačem vlhkosti v potrubí
BD-X87-702 spínání vlhkostí, alarm, možnost blokace provozu chlazení 
 BD-Termo MaxiBlue s teplotními senzory hot&cold

řízení provozu dle rozdílu teplot výparníku
 BD-Water MaxiBlue se snímačem hladiny v rezervoáru

spínání hladinou, alarm, možnost blokace provozu chlazení 

Jmenovitý výkon: 50 l/hod Rozměry:
Maximální výtlak: 20 m V x Š x H: 66 x 54 x 280 mm
Nasávací volná výška: 7m Napájení: 220 - 240 V

Typ Popis zařízení Cena Kč bez DPH
 BD-Drain BlueDiamond se snímačem vlhkosti v potrubí
BD-X87-820 spínání vlhkostí, alarm, možnost blokace provozu chlazení 
 BD-Termo BlueDiamond s teplotními senzory hot&cold
BD-X87-814 řízení provozu dle rozdílu teplot výparníku
 BD-Water BlueDiamond se snímačem hladiny v rezervoáru
BD-X87-813 spínání hladinou, alarm, možnost blokace provozu chlazení 

 Prodlužovací kabel teplotních senzorů 2 m (MiniBlue) 600,-                
 Prodlužovací kabel teplotních senzorů 5 m (MaxiBlue, BlueDiamond) 600,-                
 Redukce univerzální (tvrdý plast - černá) všechny 180,-                
 Redukce univerzální (měkký plast - modrá) všechny 180,-                
 Hadička připojení čerpadel ø 8 mm (6 mm), 70 m všechny 1 015,-             

Příslušenství lze objednat samostatně jako rozšíření základní montážní sady.

MaxiBlue je nový typ malého silného čerpadla s čerpacím výkonem až 8m a 17l/hod s technologií BlueDiamond  vhodné 
pro odčerpávání většího množství kondenzované kapaliny se zárukou vždy spolehlivého úplného odčerpání bez nutnosti 
dalších zařízení a řešení. 

BlueDiamond je nový typ čerpadla s čerpacím výkonem až 20m a 50l/hod, vhodné pro velké klimatizace a chlazení 
takřka neomezeného výkonu. Čerpadlo má neslyšný chod a zcela mu nevadí provoz bez vody, tj. "nasucho"…

MiniBlue má všechny jeho výhody BlueDiamondTM , ale je mnohem menších rozměrů.  Je dost malý na to, aby se vešel 
do lišty, dost tichý pro montáž přímo nad stropem a dost silný, aby byl umístěn dál od klimatizace. Volba je na vás!

MiniBlue s teplotními senzory hot&coldMiniBlue s teplotními senzory hot&cold 2 800,-             řízení provozu dle rozdílu teplot výparníku

MiniBlue ovládaný signálem 220V 2 600,-             

4 000,-             

4 000,-             

4 000,-             

4 200,-             

4 200,-             

4 200,-             

Signál 
220V




